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Isoniemen Kaisa on synty-
nyt Aronkylässä mutta sotien 
jälkeen hän muutti Päntäneelle 
Puskankylään, missä on vieräh-
tänyt suurin osa elinvuosista. Ikää 
on kertynyt jo kunnioitettavat 95 
vuotta.

Elma ja Juho Väljän per-
heeseen odotettiin esikoista 
syntyväksi. Elettiin vuoden 
1920 loppusyksyä. Flikka tuli 
maailmaan perjantaina 1. loka-
kuuta ja sai nimen Kaisa.  Hänen 
jälkeensä syntyivät Kasper ja 
Kauko. Autoharrastaja Kasper 
täytti hiljakkoin 90 vuotta. Nuorin 
veljistä hukkui kodin läheiseen 
jokeen vuonna 1932. Väljän 
perheellä oli pienviljelystila, 
jonka töihin lapset osallistuivat 
heti kun kynnelle kykenivät.

Kaisa oli toisella kymmenellä, 
kun isä ryhtyi selvittämään tämän 
kouluunmenoa. Aronkylän kou-
lunjohtaja Porkkala suositteli 
Lustilaan valmistuvaa uutta 
koulua.  Se saatiin valmiiksi 
1932 ja Kaisa oli ensimmäisiä 
koulun oppilaita. Hän oli käynyt 
kiertokoulua kolmeen otteeseen, 
niinpä hän osasi lukea ja laskea 
ja kertotaulutkin oli jo päntätty 
päähän.

Kansakoulu oli supistettu 
eli se kesti neljä vuotta. Sen 
jälkeen Kaisa kävi kahtena 
vuonna jatkokursseilla kaksi 
tuntia viikossa. Siellä opittiin 
kotitaloutta, ompelua ja muuta 
arkielämän kannalta tärkeää. 
Kaisa viihtyi koulussa, kaikki 
oppiaineet olivat kiinnostavia. 
Häntä tarvittiin kuitenkin taas 
kotona töissä, joten jatko-opintoja 
oli turha ajatella. Tiedonjanoaan 
hän sammutti lukemalla kirjoja. 
Vanhan seurakuntatalon vintillä 
oli kunnankirjasto, jossa hän kävi 
ahkerasti.

Kaisan nuoruudenhaaveena 
oli kirjailijan ura. Hän kirjoitteli 
lehtiin omia juttuja, joiden aiheet 
olivat usein kasvatuksellisia, 
esimerkiksi nuorten käytökseen 
liittyviä. Kirjoituksista sai pienen 
palkkionkin. Kaisa oli innostunut 
myös elokuvista. Elokuvateatteri 
sijaitsi tuolloin Kauhajoen 
keskustassa nykyisen Walkersin 
paikalla. Kaisaa kummastutti, 
kuinka isä raaski antaa hänelle 
elokuvalippurahan, seitsemän 
markkaa. Se ei ollut mikään pikku 
summa tuohon aikaan.

Kirjailijanhaaveet saivat jää-
dä, kun sota alkoi. Kaisa ei edes 
ajatellut lotaksi ryhtymistä, sillä 
koti tarvitsi hänen työpanostaan. 
Eihän parasta työmiestä passannut 
päästää kotua pois. Sitä paitsi 
lottapuku oli tyyris, tuskin 
siihen olisi ollut varaa. Piti 
olla tosihommis. Koihnassa oli 
nevaanen metsäpalsta, josta sai 
oikeen hyvää polttorapaa. Sitä 
nostettiin ja kuivattiin. Sodan 
aikana Kaisa oli muutaman vii-
kon työkomennossa  pakkaamassa 
leipiä, joita leivottiin asemalla. 
Hän oli myös tekemässä 
sotilaille olkikenkiä, joita nämä 
käyttivät nahkasaappaittensa 
päällä suojaamassa paleltumilta. 

Rukiinolkia palmikoitiin ja 
neulottiin yhteen kengiksi. Niitä 
käyttivät erityisesti saksalaiset 
vartijat.

Isoniemen Otosta tuli Kaisan 
kohtalo. Tämä oli syntynyt 
vuonna 1914. Molemmat asuivat 
samassa kylässä ja tunsivat 
toisensa jo lapsuudesta. Heitä 
yhdisti myös elokuvaharrastus. 
Ajan mittaan nuoret alkoivat 
viihtyä yhä enemmän toistensa 
seurassa, se meni kuin ittellänsä. 
Jatkosodan alettua Kaisa ja Otto 
menivät kihloihin syksyllä 1941. 
Jouluaattona heidät vihittiin. 
Rintamalisää annettiin 600 
markkaa. Se oli ainoa raha ja 
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sillä oli pärjättävä siihen asti, 
kun lapsilisiä alettiin maksaa. 
Kaisa asui lapsuudenkodissaan 
vuoden, kunnes hän muutti 
Isoniemen vanhantuvan kama-
riin. Sinne Otto oli rustannut 
hänelle asunnon.

Perhe alkoi kasvaa. Esikoinen 
syntyi vuonna 1943. Kaisa ja Otto 
olivat alun perin sopineet, että jos 
esikoinen on poika, hän saakoon 
nimen Antti ja seuraava olkoon 
Otto. Koska ei voitu tietää, palaako 
Otto hengissä kotiin, annettiin 
esikoiselle kuitenkin nimeksi 
Otto. Haluttiin varmistaa, että 
suvussa kulkenut nimi säilyy. 
Toinen lapsi syntyi vuonna  1944 
ja sai nimen Terttu.

Otto Isoniemi taisteli mo-
lemmissa sodissa. Kun hän palasi 
rintamalta, hän teki metsätöitä 
ja oli sahalla hommissa, mutta 
mieli paloi halusta saada oma 
maatila jostakin. Hän seurasi 
myynti-ilmoituksia tiiviisti, 
kunnes tärppäsi. Päntäneellä  
Puskankylässä oli  myynnissä 
rappiotila, jonka  mukana tulisi 
syytinkimummo.

Kaupat tehtiin ja kova-
pyöräkärryillä tuotiin kolehet 
uuteen kotiin. Oli kelirikkoaika 
ja pyörät painuivat syvälle  
tiehen, mutta perille päästiin. Ta-
lon asukas oli Jalmari Frösènin 
leski Hilda Maria, joka asui hei-

Kaisa ja Otto Isoniemen perhe vuonna 1958. Lapset vas. Antti, Matti, Otto, Juha, Anna-Liisa, Terttu 
sylissään Leena, äidin sylissä Eeva, isä Otto takana vasemmalla. Jeppe-koira Luoma-Keturin Aarolta.

dän kanssaan 11 vuotta. Hänen 
kanssaan elämä sujui oikein 
mukavasti, sillä hän piti kovasti 
lapsista. Rakennukset ja pellot 
olivat heikossa kunnossa, niinpä 
niiden kohentaminen aloitettiin 
välittömästi. Peltoa raivattiin 
lisää. Tie kulki pihan läpi, mutta 
lasten turvallisuuden takia tehtiin 
uusi kärrytie ulkorakennuksen tait-
se. Asuinrati oli 1700- ja 1800–
lukujen vaihteessa rakennettu ja 
siirretty myöhemmin nykyiselle 
paikalleen. Tuvan peräseinässä 
oli postilaatikko, johon kannettiin 
postit. Sinne väki kerääntyi 
peräpenkille praataamahan ja 
odottelemahan aviisia.

Niin kulki elämä eteenpäin. 
Töitä paiskittiin ja markkia 
kohennettiin. Uusi ulkorakennus 
tehtiin vuonna 1951. Lapsia syntyi 
tasaiseen tahtiin. Antti syntyi -46. 
Hänen jälkeensä syntyivät vielä 
Matti, Anna-Liisa, Juha, Eeva ja 
Leena.

Isä-Otto alkoi sairastaa. Jal-
kasärky oli sietämätön. Jalassa 
todettiin kuolio, minkä vuoksi 
jalkaterästä katkaistiin puolet. 
Se ei riittänyt, vaan koko jalka 
jouduttiin amputoimaan. Tämä 
tapahtui vuonna 1954. Vuoden 
päästä alkoi toistakin jalkaa 
porottaa ja sekin katkaistiin. Se oli 
Kaisallekin kovaa aikaa. Ei siinä 

passannut ruveta porajamahan. 
Oli vain kestettävä. Onneksi 
oli pirttiviljelystä, lapsista oli 
iso ilo. Hurtti huumori auttoi 
eteenpäin.

Otto sai ensimmäisen puu-
jalkansa 1961, minkä jälkeen 
liikkuminen helpottui. Hän 
osallistui talon töihin, esimerkiksi 
heinien seivästämiseen ja 
ajamiseen luovin ratkaisuin. 
Toki koko perhe lapset mukaan 
lukien osallistuivat tilan töihin   
voimiensa mukaan. Päivämiehiä 
tarvittiin välillä ja naapurit tulivat 
kökkään. Vuonna 1964 hankittiin 
lypsykone sekä traktori harmaa 
ferkku. Mutta kuolio ei jättänyt 
käsiäkään rauhaan, vaan sormista 
jäi jäljelle vain kaksi kumpaankin 
käteen. Silti Otto kiersi myöhem-
min vakuutusasiamiehenä ja 
maatalousverotuksia tekemässä. 
Hän näytti, että sisulla mennään 
eteenpäin eikä periksi anneta.

Kaisalla oli kiirusta, aika meni 
hellan ääres ja vaipanvaihdos. 
Viitalan Anna-Liisa oli aut-
telemassa, kun lapset olivat 
pieniä. Rintamaitoa ei tullut yh-
dellekään lapsukaisista. Yöllä piti 
nousta laittamaan hellanpesään 
valkea ja lämmittämään vettä 
tuttipulloa varten. Ei sitä passannut 
ehtoolla laittaa valmiiksi, se olis 
muijonnu. Muutaman kuukauden 
päästä sai totuttaa lapsen kiinteään 
ruokaan. Siihen aikaan annettiin 
mallasmehua ruoan joukkohon 
lääkärin määräyksestä. Kyllä 
sillä lapsi rupesi lihoomaan. Pahin 
lasten taudeista oli tulirokko. Neljä 
lasta vietiin kulkutautisairaalaan 
yhtä aikaa etteivät tartuttaisi mui-
ta. Silloin ei vielä ollut rokotusta 
tautia vastaan.

Isoniemestä mentiin Puskan-
kylän kouluun. Matka oli lyhyt. 
Enimmillään oli viisi isoniemistä 
yhtä aikaa koulunpenkillä.

Kun elettiin 1970-lukua, 
Isoniemelle hankittiin käsi-
vaihteinen Opel. Auton merkki 
pysyi samana myöhemminkin, 
vain väri vaihtui.

Vuonna1970 tehtiin tilakaupat. 
Antti ja Pirjo ottivat tilanhoidon 
vastuulleen. Kaisa ja Otto asuivat 
heidän kanssaan vanhalla tuvalla 
viisi vuotta, kunnes he siirtyivät 
tien toiselle puolelle rakennettuun 
tupaansa. Mäenpään Yrjö rakensi 



Presidentin palsta

Hyvää alkavaa kevättä kai-
kille lehden lukijoille. Erityi-
sesti onnittelemme tulevana 
viikonloppuna juhlivia äitejä. 

Oma toimintakauteni lähe-
nee loppuaan kiihtyvällä vauh-
dilla. Kiitos kaikille niille, 
jotka ovat olleet tätä kautta 
kanssani viemässä eteenpäin 
ja valmistaudun jättämään seu-
raavalle vetovuoroon tulevalle 
vetovastuun.

Kevään perinteisten nappu-
lahiihtojen sijaan päätimme 
pitää kylän ehostetulla kaukalolla 
luisteluillan, joka näytti keräävän 
väkeä enemmän yhteen kuin 
hiihdot. Talvien lumenvähyyden 

vuoksi luistelutapahtuma voi jopa 
muodostua kevään päätapah-
tumaksi. Klubi tarjosi tarjottavat 
ja nuorisoseura ja Klubi hoitivat 
illan tarjoilun. Nuorempi ikäryh-
mä viihtyi jäällä musiikin tahdissa 
luistellen ja varttuneempi väki 
vaihtoi kuulumisia kaukalon 
laidalla. Tarjolla oli kuumaa 
makkaraa sekä tietysti hyvää 
kahvia leivonnaisten kera. Ilta 
oli kaikin puolin onnistunut.

Seurakuntakodilla järjes-
timme kirkkopyhän huhtikuun 
puolessa välin. Toivottavasti 
pystyimme antamaan sellaisen 
palveluaktiviteetin, että paikalle 
saapuneet saivat hiljentyä sanan 
ääreen. Tilaisuudessa esiintyi 
myös Gospel-kuoro. Juhlan 
jälkeen Ladyt tarjoilivat kahvit 
ja leivonnaiset. Kiitämme 
seurakuntaa tilaisuuden järjes-
tämisestä sekä kuorolaisia 
hienosta esityksestä ja Ladyjä 
kahvituksesta. 

Kevättalvella koululaiset 
Päntäneeltä viettivät laskette-
lupäivän Sotkassa. Olimme 

tukemassa tätä matkaa niin, 
että se oli mahdollista toteuttaa. 
Yhteishankkeita koulun kanssa 
on vuosien varrella ollut useita 
ja niistä saamme lukea tästäkin 
lehdestä aika ajoin.

Stipendejä lahjoitamme ke-
väällä koululaisille ja opis-
kelijoille perinteiseen tapaan 
aivan kuten muinakin vuosina. 

Lions-järjestön suuret yh-
teiset teemat tulevan vuoden 
aikana ovat Punainen Sulka-
kampanja, Suomi 100 vuotta ja 
Lions-toiminta 100 vuotta. Nämä 
suuret teemat tulevat työllistämään 
ja näkymään toiminnassamme 
tästä eteenpäin.

Kiitoksia teille kaikille 
vuoden aikana mukana olleille 
ja aktiviteettiemme kautta 
toimintaamme tukeneille. Tulevan 
kauden vetovastuun ottavat Oiva 
ja Rauni Koskela. Toivotamme 
onnea ja menestystä.

Hyvää kesää kaikille toivottaen,

Presidentti Antti Hallivuori
Lady Minna Rotola-Pukkila

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 

Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltä

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

Välitysmyynti Halkola
Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171
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Paljon onnea äideille !
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Tätä lukiessamme elämän rik-
kaus keväisessä luonnossa on 
tullut esille vastaanotettavaksi ja 
ihmeteltäväksi. Kurjet hakeutuvat 
muuttomatkallaan  Pohjolaan 
tutuille kauhajokisille paikoil-
leen, laskevat ja nousevat lentoon 
Lapikiston ”pitkillä saroilla” ja 
muilla kylän peltoaukeilla. 
Kylän laulupuissa ja Tuurinmä-
en vanhoissa puissakin linnut 
visertävät ja laulavat aamusta 
iltaan. Ihmisellä on kutsumus 
hoitaa luomakuntaa, ”viljellä 
ja varjella” kaikkea Jumalan  
luomaa. Pyydämme siunausta  
peltomiehen kevätkylvölle ja 
kaikelle maataloustyölle, että 
syksyn sadosta kaikki saisimme 
jokapäiväisen leipämme.

Ihminen on osa suurta koko-
naisuutta, ihmeellistä luonnon 
järjestelmää, joka kantaa elämää 
syntymästä kuolemaan. Jumala 
on antanut Jeesukseen liittyvän 
lupauksen uudesta luomisesta, 
jossa elämän rajallisuus kumou-
tuu. ”Kaikki ihmiset kuolevat 
Aadamista osallisina, kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään 
eläviksi, jokainen vuorollaan: 
esikoisena Kristus ja sen jälkeen 

Kristuksen omat, kun hän tulee.” 
1.Kor.15:22-23

Kirkkoisä Augustinuksen mu-
kaan luonnon järjestelmä on 
ihmeellinen. Kuitenkin suu-
rin ihme on, että Jumala on 
valinnut ihmisen rakkautensa 
kohteeksi. ”Jumalattoman van-
hurskauttaminen on suurempi teko 
kuin taivaan ja maan luominen”, 
sillä ”taivas ja maa katoavat, kun 
taas valittujen pelastuminen ja 
vanhurskauttaminen pysyvät”.

Elämä on syntynyt rakkaudesta, 
jota kaipaamme elämämme 
matkalla toisilta ihmisiltä ja 
Jumalalta. Ilmestyskirja puhuu 
uudesta nimestä, jonka Jumala  
ihmiselle antaa. ”Rakastettu on 
sinun nimesi ja tulee nimenäsi  
aina olemaan”. Kerran olemme 
perillä ja näemme kasvoista 
kasvoihin ylösnousseen Jeesuksen 
ja Jumalan, joka on rakkaus.

Pääsiäisen evankeliumi kertoo 
opetuslasten kohtaamisista 
ylösnousseen Jeesuksen kanssa: 
”Heidät valtasi ilo, kun he 
näkivät Herran”. Jeesuksen 
”Rauha teille!” -sanoma va-

...JATKOA ETUSIVULTA

pautti opetuslapset peloista ja 
lähetti heidät muiden ihmisten 
joukkoon ja kaikkialle maail-
maan evankeliumin julistajiksi. 
Ylösnousseen Jeesuksen seurassa 
opetuslapsista tuli apostoleja, jotka 
veivät evankeliumin kaikkeen 
maailmaan.

Taivaaseen mennessään Jee-
suksen läsnäolo rohkaisi a-
postoleja kauniilla tavalla: 
”Jeesus vei opetuslapset ulos 
kaupungista, lähelle Betaniaa, 
ja siellä hän kohotti kätensä ja 
siunasi heidät. Siunatessaan hän 
erkani heistä, ja hänet otettiin 
ylös taivaaseen. He kumartuivat 
maahan asti ja osoittivat hänelle 
kunnioitustaan, ja sitten he riemua 
täynnä  palasivat Jerusalemiin.” 
Luuk.24:50-52

 Mekin saamme ottaa vastaan 
jokaisen elämämme uuden päi-
vän Jeesuksen siunaukseen ja 
rakkauteen luottaen!

Siunattua kesää kaikille 
”päntälääsille” ja tämän lehden 
lukijoille!

Antti Ala-Opas

www.veljeksetviitala.com

Kaisa Isoniemi 95-vuotispäivänään. Takana on ryijy  ”Polvesta 
polveen”. Mäkitalon Aini teki sen vanhallatuvalla 1967.

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ 2016 !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

Huom!   Uusi 
á la carte –lista!

”Heidät valtasi ilo, kun he näkivät Herran”

sen lautavärkeistä. Elokuussa 
kaivettiin pohja ja pyhäinpäivänä 
1975 vanhapari muutti . Yhteistä 
aikaa ehdittiin viettää uudessa 
tuvassa 11 vuotta, kunnes Otto 
menehtyi vuonna 1986. Hän 
sairastui äkillisesti, meni ta-
juttomaksi ja kuoli sairaalassa 
muutaman päivän päästä 
verenmyrkytykseen. Hänellä oli 
vyöruusu, jonka seurauksena tuli 
bakteeritulehdus ja niitä armoja 
hän kuoli. Kaisa jäi yksin.  Pikku 
hiljaa siihen tottui. Aika kului 
päivittäisissä askareissa ja kirjoja 
lukiessa. Ammana sai olla aina 
tarvittaessa ja siitä Kaisa tykkäsi. 

Lapset ja lastenlapset toivat paljon 
sisältöä elämään. Antti ja Pirjo 
asuvat kivenheiton päässä, joten 
läheisverkostoa riittää.

Kaisa on tyytyväinen elä-
määnsä, joka on edelleen 
mielenkiintoista. Kirjat ovat 
vaihtuneet lehtiin ja sana-
ristikoihin. Päänuppi pysyy 
vireessä, kun ratkoo ristikoita 
ja seuraa maailmanmenoa. 
Riemukkainta on tietysti, kun 
lapset ja lastenlapset pyyhältävät 
katsomaan.  He käyvät tasaases-
ti Kaisan tykönä.

Vanhin poika Otto asuu 
Ruotsissa, Terttu Jalasjärvellä, 

Juha Porissa ja muut lapset 
Kauhajoella. Kotipalvelu tuo 
ruuan joka arkipäivä ja saunottaa 
kerran viikossa. Kyläläiset tuovat 
sunnuntaipostin. Kaisa on oikein 
Puskankylän kunniakansalainen, 
jonka tykönä on mukava käydä 
vaihtamassa ajatuksia. Terveys 
on kohdallaan, ainoastaan 
polven kans on vähän oltava 
tarkkana, jottei klenkahuta sitä 
mihinkään päin, kun nousee ylös. 
Toinenkin polvi on ruvennut vä-
hän reistailemaan. Se on leikattu, 
siinä on rautaa ja nauloja. 
Kaisan laboratoriotulokset ovat 
erinomaiset. Hänelle on sanottu, 
että kunpa viisikymppisillä olisi 
yhtä hyvät arvot. Muuta lääkitystä 
ei ole kuin särkylääke polven takia 
ja vitamiinit. Niillä mennään. 
Taitaa Kaisalla olla hyvät 
geenit, minkä lisäksi myönteinen 
elämänasenne kannattelee.

Päivä kerrallaan mennään 
eteenpäin. Aamukuudelta Kaisa 
herää ja siitä päivä lähtee käyntiin. 
Televisiosta on mukava katsella 
urheilukisoja ja elämäkertoja. 
Urheilu kiinnostaa parahite. 
Eipä sitä aikoinaan ehtinyt 
kilpaurheilua harrastaa, kun oli 
sitä hyötyliikuntaa. Äkehen peräs 
kun kulki muutaman viikon, niin 
siinä sitä oli kilpaurheilua.

Kaisalle kyläläisten lämpimät 
onnittelut juhlavuoden ja 
äitienpäivän johdosta!

Heleena Kokko
Teollisuustie 3, Kauhajoki
Puh: 010 2717 060
E-mail: myynti@lakeusdesign.fi
www.lakeusdesign.fiÄidille



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Kanoottiretki Päntäneenjoella

Tasavuosia täyttäessään 
sai Juhani lahjaksi kanootin. 
Sitä ruvettiin sitten testaamaan 
toden teolla Päntäneenjoella. 
Viime heinäkuun viidentenä 
puolenpäivän maissa alkoi tämä 
melontamatka Keturinkyläntien 
kivisillan kupeesta. Tarkoitus 
oli ensin aloittaa kauempaa y-
läjuoksulta mutta joen virtaama 
on siellä vielä niin vähäinen ja 
matkalla on monta kivistä koskea, 
että melonta siellä ei tuntunut 
kovin mielekkäältä.

 Jo muutaman minuutin 
matkanteon jälkeen tuli stoppi. 
Päntäneen koulun kohdalla oli ol-
lut risusavotta jokirannassa ja suuri 

osa kaadetuista puista oli jätetty 
jokeen. Liukkaiden runkojen yli 
sai taiteilla kanoottia vetäen, että 
pääsi jatkamaan matkaa.

 Kun tämän esteen sai 
ohitettua, oli joki hyvä meloa. 
Risusavotan jäljet näkyivät vielä 
kauan alajuoksulla.  Nimittäin 
osan näistä risuista oli keväällä 
tulvavirta ottanut mukaansa. 
Tästä johtuen risupatoja oli sitten 
melkein joka mutkassa.

Kullaan sahan kohdalla oli 
ennen tammi (pato) mutta siitä 
ei melottaessa huomannut enää 
mitään jälkiä. Sen sijaan koko 
matkalla oli viisi tai kuusi uutta 
pohjapatoa, joita on rakennettu 
EU:n tuella kaloja varten. Ja 
yksi muukin pato tuli vastaan. 
Se oli vaihteen vuoksi majavan 
rakentama ja sijaitsi vähän ennen 
Jokimaata. Siitä ei valitettavasti 
tullut otettua kuvaa mutta pato oli 
hyvin tehty.

Matkalla tuli vastaan kaiken-
moisia esteitä betonimöhkäleistä 
pienempiin roskiin. Monet esteet 
piti kiertää vetäen kanoottia rantaa 
pitkin.  Joskus ranta oli juuri näillä 
kohdin nokkosten peitossa (ei 
kivaa), lieneekö nekin roskien 
heiton seurauksia?

Vain yksi koskipaikka tuli 

vastaan ja se oli Kokonkylässä. 
Siinä ei voinut turvallisesti meloa 
niin, että kanootti säilyisi ehjänä. 
Noin 300 metriä Aninkujan sillal-
ta alajuoksulle tuli uusi risupato 
vastaan ja siihen tämä matka 
päättyi. Matkaa jokien haaraan 
oli jäljellä enää vain arviolta 
kolmisensataa metriä.

Koko melontamatka Keturin-
kyläntien kivisillalta jokihaaraan, 
missä Kainaston- ja Päntäneen-
joet yhtyvät, kesti esteiden vuoksi 
kokonaista 7 tuntia. Tämäkin 
kertoo että matkanteko ei aivan 
tuskatonta ollut. 

Suurin osa taivalta oli 
kuitenkin tasaista melontaa. 
Jokiuomassa oli rauhallista, 
ainoastaan kaloja polskahteli 
silloin tällöin rantavedessä. Vain 
siltojen kohdilla sai vähän tuntua 
ulkomaailmaan. 

Koska matkaa suunnitellessa 
todettiin epävarmuustekijöitä, oli 
Juhanilla mukanaan metsästäjien 
koiratutka, jonka avulla huolt-
ojoukot voisivat paikallistaa 
hänet tarpeen vaatiessa ja myös 
voivat nähdä missä hän oli 
tulossa odotellessaan seuraavalla 
sillalla.

Yleisenä huomiona matkasta 
voi sanoa, että joet eivät enää 

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

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

Kivisilta sammakkoperspektiivistä. 
Kuvaajan sormikin pääsi kuvaan

Risusavottaa Päntäneen Koulun  
Kohdalla

Melontamatkan päätepisteiden väli 
oli linnuntietä vajaat 10 kilometriä, 
mutta jokea pitkin ainakin 16.

Melonta täällä syvälle Pohjanmaan saveen uurtuneessa jokiuomassa 
antaa etäisyyttä maailman melskeisiin.

näytä olevan ympäristö- ja 
virkistysmielessä tärkeitä. 
Toista oli vielä 50-luvun alussa, 
jolloin joka kevät uitettiin 
tukkeja Päntäneenjoessa ja 
rannoilla laidunnettiin monin 
paikoin. Silloin pysyivät rannat 
puhtaina. Joessa oli myös monta 
uimapaikkaa, joihin kylän lapset 
kokoontuivat. Nykyään jokeen 
näköjään laitetaan kaikenlais-
ta mitä ei enää tarvita, kuten 
muovisäkkejä, kyllästettyjä 
paaluja, ja virran vietäväksi 
on jätetty kaikkea muutakin 
törkyä.

Mutta jos tehtäisiin pieni 
siivousoperaatio joella, niin siitä 
tulisi hieno kanoottireitti. Tämä 
täten tiedoksi asioista vastaavil-
le. Vaikka EU:n rahoja on saatu 
käyttää joen virkistyskäytön 
lisäämiseksi, silti on uoman alue 
jätetty hoitamatta jälkeenpäin.

Esa Tuuri ja Juhani Lammi

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

S-Rauta Eepee Agri Kauhajoesta löydät oikeat tuotteet 
niin maatalouteen kuin rakentamiseen ja sisustamiseen. 
Multasormesta tuotteet puutarhaan! 
S-Rauta Eepee Agri Kauhajoki palvelee 2.5. alkaen:
     Ma-Pe klo 8-18
     La klo 9-14 
Multasormi avoinna:
     Ma-Pe 9-18
     La klo 9-14 
Muista bonus! Tervetuloa kaupoille.
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Rauhanjulistekilpailu

Minun sydämmestäni lähti
pimennosta pieni kyyhkynpoikanen.

Ylös taivasta kohti se vei minun
kyyneleisen sydämmeni viestin

Taivaan Isälle, joka kuuli Toivo-pojan
kaipauksen ja lohdutti
pientä Toivo-poikaa. 

Tänä iltana kiitos rakas Taivaan Isä Sinulle,
kun pienet valkokyyhkyt toivat Sinulle
viestin illan pimeydestä Sinun pieneltä

ystävältäsi. Sinä rakas Taivaan Isä 
olet iankaikkinen ystävä.

Toivo Hautaviita 29.2.2016

Maanrakentamisen
 kokonaisvaltaiset palvelut
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ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

MÄKI-KYYNY
Majoitusta

tiedustelut:
Veikko 0400-836516
Lea     040-7153472

 www.makikyyny.net

LC Päntäneen sihteeri Jari Rosenberg luovutti stipendin Päntäneen 
koulun voittajatyölle, joka lähti jatkoon Lions-piirin kilpailuun. 
Piirin kilpailusta on mahdollista edetä valtakunnalliseen ja edelleen 
kansainväliseen kilpailuun

 Anni Samulisen voittoisa työ
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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

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

Avoinna ma-ke-pe 9-17,  la 9-14,  ti ja to sulj.

LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

Klubi järjesti jälleen alakoulun 
5- ja 6-luokkalaisille Rauhanju-
liste piirroskilpailun. Korkeata-
soisten töiden joukosta voittajaksi 
valittiin Anni Samulisen työ. 
Klubin sihteeri Jari Rosenberg 
luovutti stipendin voittajaksi 
valitulle taiteilijalle. Voittotyö 
lähti kilpailemaan eteenpäin.



Eino Metsä-Pentilän kuvien 
tunnistusnäyttelyistä 
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2016

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

Eino Metsä-Pentilä (1899–
1985) oli yksi meitä Päntäneläisiä 
profiileja. Monet kyläläiset 
tunsivat hänet ensi kädessä valo-
kuvaajana ja niin myös monet 
kylän ulkopuolisetkin, sillä hän 
kuvasi aina naapuripitäjiä myöten. 
Lieneekö valokuvaus ollut hänel-
le työ vai harrastus - ainakin jäl-
keenpäin arvioiden voi sanoa 
sen olleen molempia. Hän tuli 
laajalti tunnetuksi ikuistaessaan 
filmille kylämme perhejuhlia 
ja muita tapahtumia. Varsin 
monta potrettia, maisemakuvaa 
ja niin edelleen löytyy hänen 
ottamiensa kuvien joukossa. Se 
oli varsinkin nyt jälkeenpäin 
arvioiden hyvin suuriarvoista 
työtä kylän ja sen asukkaitten 
historian taltioimiseksi.

Hänen työtään ei ole tähän 
asti huomioitu kokonaisuutena. 
Vasta nyt siihen on tarjoutunut 
mahdollisuus, koska nyt on 
suuri osa hänen ottamistaan 
kuvista kerättynä ja taltioituna. 
Voidaan kyllä sanoa, että hänen 
tuotantonsa valokuvaajana on 
täysin verrattavissa tunnetumpaan 
Alfred Niemistöön.

Keräysprosessi alkoi siitä, 
kun viime keväänä eräällä 
internetin keskustelupalstalla 
heräsi kysymys, että missä 
lienevät Einon negatiivit, jos 
niitä ylipäätänsä enää on. Tämä 
epäily johtui siitä, että hänen 
edesmenostaan on ehtinyt kulua 
30 vuotta ja hänen kotitalonsakin 
on ehtinyt vaihtamaan omistajaa. 
Vastauksia tuli kuitenkin heti. 
Onneksi moni, joilla kuvia oli 
hallussa, oli pannut ne talteen. 
Tähän mennessä on jo löytynyt 
alun toistatuhatta kuvaa, mikä on 
tosiaan positiivinen yllätys. Mutta 
moni kuva näyttää kuitenkin vielä 
puuttuvan, toivottavasti löytyy 
vielä lisää.

Neljän hengen työryhmä aloitti 

tilanteen analysoinnin. Ryhmään 
kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi 
päävetäjinä Olli Tuuri ja Jouko 
Kuisma sekä paikallisena yh-
teyshenkilönä Tuomo Tuuri. 
Kaikki asuvat nykyään Päntäneen 
ulkopuolella ja eri paikkakunnilla. 
He ovat kuitenkin entisiä kyläläi-

siä ja kuuluvat siis Päntäneen 
suurimpaan vientituotteeseen, 
työvoimaan.

Nyt kun negat tulivat esiin, 
seuraava pulma oli saada selville 
missä kuvat on otettu ja ketä ne 
esittävät. Työryhmän jäsenet 
tunsivat itsensä liian nuoriksi (iät 
kuusissakymmenissä), koska heis-
tä tuntui, että vanhempien kuvien 
esittämät ihmiset vaikuttivat - 
siis vanhoilta. Joku ehdotti, että 
kysytään kyläläisiltä. Toivottiin, 
että ainakin itse kukin omat suku-
laisensa ja tuttunsa tunnistaa. 
Tuumasta toimeen, järjestettiin 
näyttely Seurojentalolle viime 
marraskuun 15 päivänä Tuomo 
Tuurin tehtyä esijärjestelyt ja 
Päntäneen Nuorisoseuran ollessa 

päämiehenä Pia Korpi-Kyynyn 
johdolla. Kaikille näyttelyn pys-
tytykseen osallistuneille täytyy 
tässäkin antaa kunniamaininta.

Tilaisuudessa saatiin pal-
jon palautetta. Moni löysi 
kuvista tuttuja kasvoja. Vali-
tettavasti kuitenkin monta 
kuvaa jäi vielä tunnistamatta. 
Siksi näyttelytoimikunta on 
suunnittelemassa ensi kesäksi 
”toista  näytöstä”, missä kes-
kitytään tunnistamattomiksi 
jääneisiin kuviin. Muu mah-
dollinen ohjelma on vielä auki. 
Näyttelyä ollaan ajoittamas-
sa loma-ajaksi, niin että 
kauemmaksikin muuttaneille 
kyläläisille olisi mahdollisuus 
sovittaa mahdollisen matkansa 
kotikonnuille.  Tilaisuus olisi 
siis samalla tyyppiä ”homeco-
ming day”, jolloin samassa 
yhteydessä olisi mahdollisuus 
myös tavata vanhoja tuttuja nuo-
ruusvuosilta.

Toiseen näytökseen toivomme 
myös, että jos jollakulla on per-
heen albumissa Einon ottamia 
kuvia, jotka olisivat kiinnosta-
via myös muille, niitä olisi kiva 
nähdä ja kopioida omistajan 
luvalla toimikunnan käyttöön. 
Periaatteessa kiinnostavat kaikki 
kuvat, joiden tiedetään olevan 
Einon ottamia.

Einon kuvat-projekti on 
tähän asti ollut mielenkiintoi-
nen reissu. Se oikeastaan lähti 
käyntiin istuessani veljeni tuvassa 
keinutuolissa,  mihin ikkunasta 
näkyy Metsä-Pentilän talo. 
Tämä toi mieleen myös muis-
tot Einon kuvaustoiminnasta. 
Mutta vasta nyt Internet-aikakau-
si on mahdollistanut nopean ja 
laajamittaisen yhteydenoton, 
jonka ansiosta Einon kuvat on 
saatu talteen.

Esa Tuuri

Artikkelin kirjoittaja Einon 
ikuistamana (osasuurennus). 
Tämänkään kuvan negatiivia ei 
ole vielä löytynyt

Viime syksyn näyttelyssä oli vilinää. Seurojentalon piha oli autoja täynnä (kuva Tuomo Tuuri)

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

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

Katsastustie 8  Puh. (06) 236 0120
61800 KAUHAJOKI Fax. (06) 236 0121
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Scofieldin kaivosonnettomuu-
dessa oli myös päntäneläisiä

Yhdysvalloissa Utahin osa-
valtiossa Scofieldin kaupungissa 
tapahtui 1.5.1900 Winter Quar-
tersin hiilikaivoksessa räjähdys, 
jonka seurauksena kuoli 200 
kaivosmiestä, joista 61 oli 
amerikansuomalaisia. Turma 
oli aikoinaan Yhdysvaltojen 
pahin ja nykyään viidenneksi 
eniten kuolonuhreja vaatinut 
kaivosonnettomuus. Kaiken 
kaikkiaan kaivoksessa oli 
onnettomuuden sattuessa 303 
miestä. Turmasta jäi 107 leskeä 
ja 268 isätöntä lasta. Onnettomuus 
johti seuraavana vuonna lakkoon 
ja vaatimuksiin paremmas-
ta kaivosturvallisuudesta ja 
työntekijäin kohtelusta.

Onnettomuus tapahtui klo 
10.25 aamupäivällä. The State 
Mine Inspectorin (Valtion Kai-
vostarkastaja) raportin mukaan 
iso ruutiräjäytys  kaivoksen 
kuilussa numero 4 sai aikaan  
hiilipölyräjähdyksen. Se levisi 
koko osastoon, surmasi osan 
kaivosmiehistä sekä rikkoi 
ilmanvaihdossa käytetyn tuulet-
timen. Neloskuiluun yhteydessä 
olleen ykköskuilun tuuletin 
jatkoi kuitenkin toimimistaan ja 
imaisi rajähdyksessä syntyneen 
myrkyllisen hiilimonoksidin 
eli häkäkaasun. Suurin osa 
onnettomuudessa kuolleista oli 
1-kuilun työntekijöitä, jotka 
menehtyivät häkämyrkytykseen. 
Osa kaivosmiehistä sai surmansa 
niin nopeasti, että he olivat 
kuolleet työvälineet käsissään. 
Amerikkalaisissa lehdissä syy-
tettiin suomalaisiakin räjähdyksen 
aiheuttamisesta mutta toisaalta 
kuivassa kaivoksessa olivat 
kaivosmiehet todenneet jo ai-
kaisemmin runsaasti hiilipölyä, 
joka on altista räjähtämään, 
kun hiilen irroitusräjäytyksiä 
tehdään.

Hautaustapahtuma

Onnettomuuden uhrit hau-
dattiin 5. toukokuuta. Heille 
järjestettiin kaksi erillistä siu-
naustilaisuutta, suomalaisille 
uhreille luterilainen ja muille  
mormonismin mukainen. Pahiten 
onnettomuus koetteli  Vetelistä 
lähtöisin ollutta Abraham ja 
Kaisa Luoman perhettä. He 
menettivät tragediassa kuusi 
poikaansa, kaksi lastenlastaan 
sekä tyttärensä puolison. 

Kauhajoelta lähtöisin ole-
vat saivat onnettomuudessa 
surmansa:

Uuron talollinen Juho 
Herman Kaaponp (Johan 
Herman Gabrielsson) Uusi-Tarkka 
(s.12.12.1859),  isä Kaapo Juhonp 
(Gabriel Johansson), äiti Mina 
Hermannintr (Mina Hermansdr).  
Amerikassa käytetty nimi tulee 
ilmeisemmin isän nimestä Kaapo,  
John Karlson  (Juho Kaaponpoika, 
Johan Gabrielsson)

Tarkan entinen torppari Niklas 
Juhonp Walkamaa (s. 17.4.1874 
Isojoki) (rk 65/1891), isä Johan 
Lahti (s. 1835 Honkajoki), äiti 
Anna Lisa Johansdr (s. 1837)

Käyrän entinen renki Kristian 
Lakso (s. 9.11.1875), isä Kaapo 
(Turjan torpparin poika Gabriel 
Isaksson Perälä (Weiberg)), äiti 
Helena (rk 32/1875 >1248/1894 
>1258/1894). Lakso oli Yli-
Käyrän torppa.

Isojoelta olivat lähtöisin 
seuraavat onnettomuudessa 
menehtyneet:

Vihtori Matinp Jättilä (Victor 
Ojan) (s. 23.12.1854), vaimo Sofia 
Jaakontr Perä s. Karijoella

Jaakko Leander Jättilä 
(Leander Ojan) (s.30.7.1883), 
edellisen poika.

Karijoelta turmassa meneh-
tyi kolme henkilöä:  Isak Viktor 
Valentininp Ahola, Kalle 

Konstantin Nikolainp (Nilsinp) 
Kienokoski ja Rikhard Stanislaus 
Rönnbäck. Suomalainen pappi 
Aleksanteri Granholm suoritti 
näiden hautauksen 5.5.1900 
Scofieldin hautausmaahan 
ja lähetti oheisena olevan 
hautaustodistuksen Karijoelle. 
Hautaustodistuksessa mainittiin, 
että suomalaisia oli 59 mutta 
myöhempien tietojen mukaan 
heitä oli siis 61.

Isak Viktor Valentininp Ahola 
(s. 8.9.1875), isä: Isak Valentin 
Isakinp (s. 1842 Jalasjärvi),  
äiti: Wilhelmina Hermannintr 
(s. 1848). (rk 278/1876)

Kalle Konstantin Nikolainp 
(Nilsinp?) Kienokoski (s. 
17.4.1872)  (Charles Koski), 
isä: Nils Matinp Kienokoski (s. 
1846),  äiti: Greta Sofia Erikintr 
(s.1850). (rk 364/1876)

Rikhard Stanislaus Matinp 
Rönnbäck  (s. 7.5.1866 Teuva) , 
isä: Matti Nygård  (s. 28.10.1835 
Teuva) äidin edellisestä 
avioliitosta, äiti: Liisa Juhontr 
Filppula (s. 6.8.1838 Teuva) (rk 
67/1877, rk 74/1887, rk 120/
1897)

Kaikki uhrien nimet ja heistä 
kerätyt tiedot on nähtävissä netissä 
osoitteessa: http://www.carbon-
utgenweb.com/miners.html

Tuomo Tuuri

LÄHTEET:
Wikipedia
Asiakirjan kuva Esa Tuuri
Kirkonkirjat 
SSHY arkistot, NARC arkistot
http://www.carbon-utgenweb.com/
miners.html  
Kathy Hamaker
Pesänjako Olli Tuuri

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot. 
 - Myös gluteenittomat. 
 - Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
 - Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
           Olavi Hautala  0500 365 995

Hautaustodistus karijokisista

Suunniteltu muistomerkki
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Nimeni on Leo Rintaniemi ja 
olen syntynyt 1949. Isäni nimi 
oli Arvo ja äidin nimi Saimi. 
Perheessä meitä lapsia oli kolme 
tyttöä ja kolme poikaa. Kolme 
sisaruksista asuu Kauhajoella, 
vanhin sisar Seinäjoella ja itse 
asumme täällä Lappeenrannassa. 
Meistä veljeksistä yksi on kuollut 
muutamia vuosia sitten.

Perheemme eli sen ajan 
tyypillisen tavan  mukaan maan-
viljelyksellä ja karjataloudella. Oli 
viisi lehmää, muutamia sikoja, 
emakkoja, pari lammasta ja 
parikymmentä kanaa, siis osittain 
omavaraistaloutta. Hevosella ja 
vanhalla Fordson rautapyörä 
traktorilla muokattiin keväällä  
pellot ja syksyllä hevosvetoisella 
niittokoneella leikattiin viljat, 
jotka laitettiin pellolle kuivamaan 
kuhilaiksi, jotka edelleen kulje-
tettiin puintikoneelle.

Talvella leivän jatkoa ruoka-
pöytään saatiin metsätaloudella. 
Reilun  kymmenvuotiaana läh-
din isän kanssa metsätöihin 
pokasahan ja kirveen kanssa ja 
keväisin oli kiire koulusta pöllien 
parkkaamiseen. Ensimmäisen 
moottorisahan taisin ostaa 
neljätoistavuotiaana. Siinä kyllä 
oppi työnteon alkeet ja siitä 
olenkin kiitollinen isälleni ja 
äidilleni, että opettivat työnteon 
tärkeyden.    Iän myötä yhä enem-
män arvostaa ja kunnioittaa sen 
ajan sukupolvea.

Päntäneen kansakoulu oli 
opinahjo, jossa aloitin koulun-
käynnin. Seppäset olivat siihen 
aikaan opettajina. Kesätöihin 
pääsin pariksi kesäksi  Ketolan 
kaupan yhteydessä toiminee-
seen leipomoon. Siitä tulikin 
itselleni myös ammatti, sillä 
viisitoistavuotiaana lähdin Sei-
näjoelle opiskelemaan leipurik-
si. Kirjaimellisesti ammatti 
kuljetti leivän perässä eri puolille 
Suomea palvelemaan eri tehtävis-
sä leipomoalalla.

Tänne Joutsenoon, joka 
nykyisin kuuluu Lappeenrantaan, 
tulimme 1982. Siitä  tulikin sitten 
reilun kahdenkymmenen vuoden 
kiireinen työputki. Aloitin  lei-
pomossa tuotantopäällikkönä ja 
pian tilanteet vaihtuivat ostettuani 
siitä osakkuuden ja aloitettuani 

Päntäneläinen - Leo Rintaniemi
yrityksen toimitusjohtajana. Se 
oli aika intensiivistä ja kiireistä 
aikaa, liikevaihdon kasvu oli 
uusien tuotteiden johdosta rei-
pasta ja tuotanto vaati jatkuvasti 
lisätiloja ja laajennuksia, joita 
oli niinä vuosina 17. Leipomon 
kokonaispinta-ala kasvoi noin 
hehtaarin kokoiseksi ja henki-
lökuntaa oli noin 180 henkeä.

Alan kehitys oli nopeaa ja 
uusia tuulia ja virtauksia käytiin 
katsomassa  alan yrityksissä eri 
puolilla maailmaa. Nopeasta 
kasvusta johtuen lomat jäivät 
pitämättä, joten ehkä parin-
kymmenen vuoden aikana lomat 
jäivät muutamiin viikkoihin.

Naimisiin Ilmajokisen Hilkan 
kanssa menimme 1970, joten 46 
vuotta avioliittoa täyttyy tulevana 
kesänä. Hilkalla kun oli oma 
yritys, usein pitkien työpäivien 
jälkeen sanoimme toisillemme, 
että vanhuuseläkkeelle ei näis-
tä hommista jäädä. Lisäksi, 
kun taloudellisesti yritykset 
menestyivät hyvin, se mahdol-
listi aikaisemmin “eläkkeelle 
lähdön”, mikä tapahtuikin 
sitten viisikymppisenä. Luulen, 
että monen yrittäjän mielessä 
pyörii ajatuksia tulevaisuuden 
ajankäytöstä, mutta ratkaisut 
eivät yleensä ole helppoja muuttaa 
teoiksi. Ajatus oravanpyörästä 
pois hyppäämisestä ja elämän-
muutoksesta toisenlaisiin elämän 
kuvioihin kypsyi myös omalla 
kohdalla vaikka se ei suinkaan 
ollut helppoa.

Meihin ihmisiin on laitettu 
auttamisen halu toisiamme 
kohtaan. Taloudellinen avusta-
minen tuolla ns. kehitysmaissa 
on mielestäni taitolaji. Se 
ei saisi olla pelkkää rahan 
jakamista, vaan tärkeää on aut-
tajan ja mahdollistajan roolin 
ymmärtäminen heidän tarpeisiinsa 
nähden, koska jo kulttuurilliset 
olosuhteet ovat niin erilaiset. 
Valitsimme auttamiskohteiksi 
järjestöjä ja henkilöitä, joilla 
oli ollut usean vuoden työyh-
teys ja henkilökohtaiset suhteet 
Suomalaisiin toimijoihin. Suo-
ran avun antaminen kohtei-
siin on ollut mahdollista elä-
mäntilanteesta johtuen, koska 
projektit vaativat jonkin verran 

kirjoittelemista, raportointia ja 
paikan päällä tapaamisia sekä 
myöskin liiketoimintaidean 
täsmääminen vaatii joskus aikaa. 
Siis rautalangan taivuttelua.

Ensimmäinen auttamisprojekti 
oli Thaimaassa, jonne rakennettiin 
peruskoulu. Pikkasen siinä kyllä 
rohkeutta vaati, kun yhteistä kieltä 
ei ollut ja kymmeniä rakentajia  
oli työmaalla. Thailaiset ovat 
todella ahkeria, ammattitaitoisia 
ja vaatimattomia työntekijöitä. 
Vajaan vuoden sisällä valmistui 
kaksikerroksinen kymmenen 
luokkaa sisältävä peruskoulu.

Intiassa on parhaillaan 
rakenteilla usean kymmenen 
orpolapsen koti, jonka pitäisi 
valmistua kesään mennessä. 
Käydessäni siellä pari kertaa näin 
ne alkeelliset ja vaatimattomat 
asumisolot, joita ei voinut ohit-
taa olan kohautuksella. Katto 
saattoi vuotaa jne.

Etiopian väestönkasvu on to-
della voimakasta ja maaseudulla 
eivät välttämättä kaikki lapset 
pääse kouluun. Paikallisen 
toimijan kanssa olemme mukana 
kolmessa koulussa, joissa 
yhteensä on kolmesataa lasta. 
Toisena projektina olimme mu-
kana muutamakymmenpäisen 
lihakarjan kasvattamisessa mut-
ta vaihdoimme sen lypsylehmiin, 
sillä siellä on lehmänmaidolla 
hyvä menekki varsinkin lähellä 
pääkaupunkia Addis Abebaa. 

Kyllä meillä on paljon op-
pimista Afrikkalaisen elämästä. 
Viime viikolla Etiopiassa 
käydessäni sillä alueella ei ollut 
kahteen vuoteen satanut pi-
saraakaan ja kaikki vesi haetaan 
aaseilla tai kantaen viidentoista 
kilometrin päästä. Kerran viikossa 
on mahdollisuus käyttää muutama 
litra henkilökohtaiseen hygie-
niaan eli siis peseytymiseen.

Kuubaan olen nyt lähdössä 
toisen kerran ja saimme myöskin 
sieltä viime kesänä vieraita. 
Kuubalaiset ovat ahkeria ja 
ystävällisiä ihmisiä ja on mie-
lenkiintoista nähdä, miten siellä 
näiden viimeaikaisten tapah-
tumien jälkeen maan kehitys 
lähtee eteenpäin. Kuubalaisen 
kuukausipalkka on tällä hetkellä 
20 € ja kysyttäessä miten sinä tulet 

tällä toimeen, kuulee vastauksen 
sitä minä itsekin ihmettelen.

Kaksikymmenvuotiaana 
olen omassa elämässäni tehnyt 
henkilökohtaisen uskonratkaisun, 
joka on antanut omaan elämään 
johdatuksen ja uusia ulottuvuuksia 
mm. ihmissuhteissa. 

Kiireisimmässä elämänvai-
heessa tuli aika harvoin käytyä 
kotikylässä Halkolankylässä mutta 
nykyisin, kun tuli kunnostettua 
vanha syntymäkoti, siellä tulee 
käytyä useastikin vuodessa. 
On myöskin ollut kiva tavata 
kymmenien vuosien takaisia 
lapsuudenystäviä, jotka myös 
ovat ainakin osittain palanneet 
syntysijoilleen.

Pohjalaisena on monesti 
muiden Suomen heimolaisten 
kanssakäymisessä huomannut, 
että olemme ehkä eri tavalla 
ajattelevia ja toimivia ihmisiä. 
Sanonta Pohjanmaalta voit 
lähteä mutta Pohjanmaa ei lähde 
sinusta pitänee  paikkansa. Me 
emme pysty koko maailman 
ihmisiä auttamaan mutta oman 
osamme tehdessämme voimme 
monen kohdalle tuoda helpotusta 
heidän päivittäiseen elämäänsä. 
Toisin sanoen jakaa sitä hyvää 
mitä itse olemme saaneet ja jota 
meille on uskottu.

Leo Rintaniemi



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Remontoidun kaukalon kun-
niaksi LC Päntäne ja Päntä-
neen Nuorisoseura yhdessä 
järjestivät luisteluillan kaukalolla 
11. maaliskuuta. Makkaraa 
ja pullakahvia oli tarjolla 
huoltorakennuksessa. Monen 
ikäistä väkeä oli mukavasti 
liikkeellä, osa luistimilla ja 
osa ilman. Luisteluilta saattaa 
jatkossa muodostua kevään pää-
tapahtumaksi hiihtokilpailujen 
sijaan, varsinkin jos talvet alka-
vat olla näin vähälumisia.

Luistelutapahtuma kaukalolla

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

Kauhajoella on runsaasti tapahtumia
kevään ja kesän aikana. Katso
�����������������- Kauhajoella tapahtuu
Ilmoita myös omat tapahtumasi kalenteriin!

������������������ tiedottaa myös 
���������������Katso
www.����������������������������������������

���������������

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY

Hyvää äitienpäivää! 0400 616 607
taru.manty@pp.inet.fi

Päntäneen Paikallistie 22
61980 PÄNTÄNE
Markku 0400 885 028
Janne   045 6522 626
m.makiranta@suomi24.fi

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Väkeä riitti kaukaloon ja sen ulkopuolelle!

Kahvilan tytöt ja iloiset makkaranmyyjät tarjoilivat lääkettä hyvännälkään.

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
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Hannu Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 010 470 9801

Osoite: Topeeka 25

Terveisiä Paukonkylästä

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

Tulin Päntäneelle 1950 men-
tyäni naimisiin Aili Metsärannan 
kanssa. Saimme aikaan ehjän 
perheen ja kolme lasta. Vanhin 
poikamme kuoli Kiskossa viisi 
ja puoli vuotiaana. Olin siellä 
kaivoksessa töissä. Sitten olimme 
jonkin aikaa Leppävirralla, kun 
Kotalahden kaivosta avattiin. Siel-
lä olo jäi lyhyeksi, kun menetin 
ruokahaluni. Mitään sairautta ei 
todettu, mutta paino putosi kym-
meniä kiloja. Sanoin itseni irti ja 
palasimme takaisin Paukonkylään 
ja täällä aika on mennyt. Eihän 
sillä väliä, missä työnsä tekee ja 
leipänsä hankkii. 

Tila oli pieni ja ostin vanhan 
kenttäsahan sahatakseni omiani, 
kun rakentaa piti ja oli sopivaa 
puuta. En ajatellut kylään sahata, 
sillä Päntäneellä oli siihen aikaan 
tiedossani kahdeksan sahaa, jot-
ka sahasivat kylään. Niin siinä 
kuitenkin kävi, että yli 20 vuotta 
sahasin kyläänkin. Asiakaskunta 
oli rehtiä ja kiitollista ja ansait-
see kiitoksen.

Paukonkylä oli samanlainen 
kuin yleensä sivukylät. Nuor-
ten oli mentävä hakemaan toi-
meentuloaan muualta. Siihen 
aikaan oli vielä syntyvyyttä, mutta 
oli tulossa aika, että alkoi selvitä 
kylien kohtalo. Kylän asutus oli 
hyvä, mutta väki alkoi harventua 
ja näki, että poistuman tilalle ei 
tule tarpeeksi nuoria. Vanhempi 
väki on ollut sitkeää ja yleensä 
pitkäikäistä.

Kun tulin kylään, tunnetuin 
mies oli Metsä-Turjan Jaakko. 

Häntä sanottiin Vanhaksi Jaskak-
si lähinnä siksi, että poikakin oli 
Jaakko. Poikaa sanottiin joskus 
nuoreksi Jaskaksi. Vanha jaska 
oli aikanaan erityisen avulias 
auttamaan naapureitaan.

Toinen iäkäs kyläläinen on 
Haanpään Saimi. Hänen apuaan 
on moni tarvinnut ja itse olen 
hyvilläni, että olen voinut jotain 
tehdä vastaan. Sehän oli kylillä 
tapana, että vaihdettiin työtä, 
koska joskus tarvittiin apua.

Oli muuten yllätys, kun 
Marttilan ja Turjan kylien isän-
nille Metsä-Turjan Jaska oli 
tuttu.Selvisi, että täällä on heil-
lä metsiä ja hevosella kulkiessa 
Metsä-Turja on ollut levähdys- ja 
kortteeripaikka.  Monissa metsis-
sä ei oltu käyty kymmeniin vuosiin 
ja halusin, että leimataan. Joku  
lupasi tulla leimaamaan, yleensä 
halkoja, mutta ei leimaajia 
näkynyt.

Olin alkuaikoina paljon 
Marttilalaisten metsillä. Siellä oli 
vähemmän kuljettu, sillä omista-
jat eivät käyneet. Oli aivan uutta, 
että hirvet tulivat katsomaan, kun 
hakkasin halkoja. Kerran huo-
masin uroksen samalla paikkaa 
toisen kerran, kun työn ääni vaih-
tui. Huomasin useasti, että hirvet 
olivat uteliaita ihmistä kohtaan. 
Aloin lähestyä hirviä eikä mennyt 
kauan, kun pääsin uroshirveä niin 
lähelle kuin uskalsin. Kun on 
ison hirven kanssa aukealla pai-
kalla 20 metrin päässä silmästä 
silmään, sitä väkisinkin jännittää, 
vaikka ei pelkää. Tulee mieleen, 

että mitähän se mahtaa ajatella. 
Olen ollut ehkä kymmenen kertaa 
samassa tilanteessa. 

Olen saanut nuorena neuvoja 
maaeläinten ja lintujen elin-
tavoista ja tältä pohjalta oppinut 
metsäluontoa. Antaisin mielelläni 
nuorille luonnosta kiinnostuneil-
le kokemukseni kautta saamaani 
tietoa. En halua kirjoittaa laa-
jemmin, mutta jos kesällä ko-
koonnutaan, niin kerron ja saa 
kysyä asioista, jotka kiinnostavat. 
Kirjoitin kerran Kauhajoen 
lehteen, että antaisin näitä tietoja 
nuorten käyttöön. Tarkoitus oli, 
että asiasta kiinnostuneet olisivat 
saaneet perustietoa luonnon 
tuntemuksesta sekä eläinten ja 
lintujen elintavoista ja miten ne 
suhtautuvat ihmiseen. Ihmisen 
pitää osata toimia siten, että 
metsän eläimet ymmärtävät sen. 
Kun oppii yhden lajin hyvin, 
niin muut oppii helpommin, 
niin linnut kuin muutkin eläimet. 
Näitä tietoja haluaisin nuorille 
antaa, koska metsäluonto on sitä 
kiinnostavampi, mitä enemmän 
sitä tuntee. Luonto muuttuu 
elävämmäksi, kun siellä osaa 
liikkua ja nuoret kyllä oppivat. Jos 
kiinnostaa, metsästysasioistakin 
voidaan keskustella.

Risto Järvimäki

Konesali- ja pilvipalvelut,
atk-tuki, ohjelmointi,

www-palvelut
020 7470 257, neviso.fi

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI       Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi

PUSKANKYLÄN KUIVAAMO

Viljan rahtikuivausta
K-viljanvastaanotto

Puskanperäntie 343, 61980 PÄNTÄNE
Puh: 040 8013 614
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-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612
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                -  Pääpiirrustukset              -  Energiatodistukset
                -  Rakennesuunnitelu         -  Maa-ainesluvat 

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

Nuorisoseuralta morjensta 
pöytään! Johtokunnassa on monta 
uutta jäsentä ja ajattelinkin heti 
ensiksi esitellä koko puuhakkaan 
tiimimme:

- Salla Rosenberg: Tarmokas 
lukiolainen täynnään uusia ideoi-
ta ja intoa :)

- Tuomo Koivisto: Tuleva 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, 
jonka iloisessa seurassa tulee 
varmasti irtoamaan hikipisara 
jos toinenkin!

- Katja Salokas: Tuleva pän-
täneläinen, kätevä nainen, jolla 
kirves ja vasara taatusti pysvät 
kädessä.

- Lea Ketomäki: Kokemuksen 
syvä rintaääni, jota ilman mistään 
ei tulisi mitään!

- Niina Viitamäki: Hallitsee 
homman kuin homman ja in-
nostaa muutkin toimimaan (va-
rapuheenjohtaja ja rahaston-
hoitaja).

- Johanna Marjakoski: Pieni 
ja pippurinen maatalon emäntä, 
joka ehtii ja viitsii :) (sihteeri).

- Hanna Torvinen: Remont-
tireiska, joka sanoo vahingossa 
ääneen hullujakin ideoita sa-
malla, kun toteuttaa niitä 
(puheenjohtaja).

Monilahjakasta ja värikästä 
sakkia siis johtokunnassa, varmas-
ti saamme paljon aikaan!

Päntäneen NS ry on 
myös Facebookissa !

Monenmoista kujetta ja 
viihdykettä olisikin taas suun-
nitelmien mukaan päntäneläisil-
le tarjolla. Tavoitteenamme on 
saada kaikenikäiset kyläläiset 
mukaan toimintaan!

Joka kuun puolenvälin tienoil-
la keskiviikkona on seurantalolla 
kaikenikäisille kyläläisille tar-
koitettu Kyläilta, jolloin myös 
yläkerran nuorisotila on avoinna 
peleineen. Myös kanttiini on auki 
ja luukulla käykin aina tasainen 
säpinä. Kahvia on tarjolla aina ja 
joskus jopa pullaakin! Syksyn ja 
kevään mittaan on ollut illoissa eri 
teemoja: On muun muassa esitelty 
pesuaineita ja askarreltu, pidetty 
pikkujouluakin. Maaliskuussa 
oli menestyksekäs pizzailta, 
joka varmasti saa jatkoa ja 
huhtikuussa naamiaiset, jotka 
vetivät mukavasti kaikennäköistä 
porukkaa ja kaikki pukeutumi-
seen panostaneet palkittiin-
kin. Toukokuun kyläillalle 18.5 
on tilattu hyvää keliä, sillä 

tarkoitus on ottaa pihalla naurun 
saattelema hiki pintaan erilaisten 
pihaleikkien muodossa! Sopii 
jälleen kaikenikäisille!

Kuten aiempinakin vuosina, 
haluamme liikuttaa kyläläisiä 
monipuolisesti ja perinteinen 
kuntokampanja starttaakin tou-
kokuun alussa. Laatikot, joihin 
voi suorituksensa päivittäin 
käydä raapustamassa, löytyvät 
Nuorisoseuralta, Hiukkajärven 
majalta ja Kaarlelanpuistosta, 
yhteistyössä siis Päntäneen 
Metsästysseura ja Lions Club 
Päntäne. Osallistuneiden kesken 
arvotaan taas kampanjan päätyt-
tyä syksyllä  mahtavat palkinnot 
ensimmäisessä kyläillassa. 

Tiistaiset pyöräilyretket a-
loitetaan 3.5. Mäenpään Matti 
johdattaa tuntemattomille teille ja 
uusiin maisemiin, lähtö reissuille 
siis tiistai-iltaisin Nuorisoseuran 
pihasta ja lenkin pituus oman 
jaksamisen ja motivaation mu-
kaan.

Oman kunnon pääsee testaa-
maan Tuomon johdolla UKK-
kävelytestillä (säävaraus) sekä 
lihaskuntotestillä 16.5 klo 18 
alkaen. Ilmoittautumiset suoraan 
Tuomolle:

 tuomo.koivisto@gmail.com
Jalkapalloa pelaillaan 

jälleen nuorten ja aikuisten (ei 
jutuista uskoisikaan!) porukalla, 
ikähaitari yläkouluikäisistä vet-
reisiin senioreihin. Aikaisempi 
pelikokemus ei ole osallistumisen 
edellytys mutta jonkunmoinen 
tapaturmavakuutus on hyvä 
olla...

Kevätrieha järjestetään Nuo-
risoseuran markilla 22.5 klo 12-
15 ja silloin voi tuttuun tapaan  
tehdä kirpputorilöytöjä niin si-
sältä kuin pihaltakin (paikan saa 
varata numerosta 040 8249295) 
ja monenmoista ohjelmaa on 
suunnitteilla sille päivälle, var-
masti jotain uutta ja vanhaa 
tuttua! Kanttiinista saa silloin 
muiden naposteltavien lisäksi 
myös ihan “kunnon ruokaa”, 
soppaa sopuhintaan! 

Metalliromut voi jälleen tuoda 
Nuorisoseuran hyväksi järjes-
tettävään metallinkeräykseen. 
Lava on seuran pihassa touko- ja 
kesäkuun, joten nyt on hyvä hetki 
siivota nurkat ja lajitella metallit 
seuran toimintaa tukemaan. 
Toivottavasti tänä vuonna lavalle 
ei päädy sinne kuulumattomia 
asioita, kuten telkkareita tai 
muuta muuhun kierrätyk-
seen kuuluvaa, mikä aiheuttaa 
meille ja Metallinvälitykselle 
ylimääräisiä toimenpiteitä. Us-
koisin kuitenkin päntäneläisten 
tiedostavan, mikä keräykseen 
soveltuu ja minkä saa viedä 
Aronkylään hyötykäyttöasemal-
le useimmiten ihan ilmaiseksi. 
Isompien metallierien, kuten 

Yritys- ja maatalouskirjanpito, lannoitussuunnitelmat, EU-tukihakemusten täyttö

Puistotie 25, Kauhajoki (Kunnallislehden talo)
Juha Poola, puh. (06) 2311 280, 0400-662 206

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

Allekirjoittanut keskellä, takana 
Johanna ja ??

autonromujen ja pannujen, 
noudosta voi sopia suoraan 
Pohjanmaan Metallivälityksen 
kanssa (puh. 06 2322002), 
muistaa vain mainita, että liittyy 
Nuorisoseuran keräykseen, niin 
raha ohjautuu seuralle. Viime 
vuonnakin toimintaan saatiin 
keräyksellä satoja euroja! 

Nuorisoseuran pihassa on 
muuten pysyvästi paperinkeräys-
laatikko, jonka tulot menevät 
vanhempainyhdistys Päntsy 
ry:n toimintaan. Se avustaa 
mm. koululaisten retkiä, joten 
sinne kannattaa pudottaa ke-
räyspaperi!

Kesällä toiminta on perintei-
sesti ollut hiljaisempaa (kyläillat 
taas syyskuusta lähtien), mutta 
tulevalle kesälle suunnitelmissa 
on järjestää ensimmäistä kertaa 
koskaan Päntäne-viikko, jol-
loin Nuorisoseuralla on koko 
viikon ajan esimerkiksi Eino 
Metsä-Pentilän kuvista koottu 
näyttely, joka sai suuren suosi-
on marraskuussa 2015. Ajanko-
taa ei vielä ole lyöty lukkoon, 
eikä lopullista ohjelmaakaan, 
mutta suunnitelmista voinen 
paljastaa sen verran, että viikon 
aikana talolla on tapahtumaa 
joka päivälle. Halukkaat voivat 
tulla myymään tuotteitaan 
ja esittelemään yritystään ja 
ruokailumahdollisuus on ke-
säkahvilassa ym. ym! Viikon 
ohjelmaan voivat mielellään 
kyläläisetkin vaikuttaa, ideat 
ja ehdotukset voi laittaa vaikka 
sähköpostiin: 

hannes.torvinen@gmail.com
Seuran toiminnasta tiedote-

taan edelleen kahdesti vuodessa 
jaettavin mainoslehtisin, kou-
lun, Maikkarin ja Nuorisoseuran 
ilmoitustauluilla sekä seuran 
Facebook- sivulla. Seurantalon 
pihaan tienvarteen on suunnit-
teilla isompi ilmoitustaulu ja 
tulollaan ovat kotisivut, joilta 
tulevaisuudessa voi helposti 
löytää ajankohtaiset tapahtu-
mat ja tiedot. 

Talkoita järjestetään esi-
merkiksi siivoushommien ja 
tulevaisuudessa jälleen remppa-
hommienkin muodossa. Edelleen 
tiloja ja kalustoa vuokrataan 
edullisesti vaikka kesän juhliin. 
toivotamme kaikki kyläläiset 
osallistumaan iloisessa poru-
kassa: Yhdessä saamme enem-
män aikaan, nopeammin ja 
tehokkaammin. Tekemisen lo-
massa on hauska tutustua uusiin 
ihmisiin ja totta kai kökkäväelle 
tarjotaan aina ruoka ja kahvit. 
Erilaisista talkoista ilmoitamme 
toistaiseksi ilmoitustauluilla ja 
Facebook-sivulla.

Valoa ja iloa jokaiselle pän-
täneläiselle, nähdään tapahtu-
missa, jotka tässä tiivistettynä:

-Metallinkeräys touko-kesäkuu
-Ukk-kävelytesti  ja lihaskunto-
testi 16.5
-Kuntokampanja 3.5-31.8
-Tiistaipyöräilyt 3.5 alkaen
-Kyläilta 18.5  pihaleikit (syksyllä 
taas syyskuusta alkaen!)
-Kevätrieha 22.5

-Jalkapallo aloitetaan kelin ja 
nurmen salliessa
-Päntäne-viikosta tiedotetaan 
myöhemmin

Tärkeitä puhelinnumeroita:
Hanna: 040 8249295
Niina: 045 6718374
Johanna: 0400 910420

Aurinkoisin terveisin,
Hanna Torvinen



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

Sijainti Heikkilänkylän ja 
Halkolankylän välissä, Parja-
kannevaan rajoittuen. Korpi-
kylä on yksi Päntäneen kylistä. 
Korpikylään johtaa useita teitä. 
Päntäneen suunnasta pääsee kol-
men tien kautta sekä Harrintieltä 
tulee tie Korpikylään ja Kauha-
joen keskustasta on matkaa 
ainoastaan 5 km Korpikyläntien 
alkuun.  Kun ajelet rauhallisesti 
60 km rajoituksen mukaan, näet 
kylätien varrella yli 30 taloa, joista 
osa on kesäasuttavia ja muutama 
odottaa remonttia. 

Kylätie on varsinaisesti kah-
den kylän alueella. Kaupungilta 
päin Korpikylään tultaessa 
olemme ensin Heikkilänkylän 
puolella ja runsaan kilometrin 
ajettuamme olemmekin Päntä-
neen rajojen sisäpuolella Kor-
pikylässä. Kylätien varrella on 
yli 50 asukasta ja kesäasukkaat 
lisäksi keväästä syksyyn. 

Kylän historiaan kuuluuvat 
myös Titanicin haaksirikossa 
hukkuneiden 17-vuotiaan Niko-
lai Kallion ja 36-vuotiaan Matti 
Rintamäen, suurperheen isän, 
kotitilat. Sotaan lähdettiin jo-
kaisesta talosta, vain muutamia 
nuoria miehiä jäi apulaisiksi 
talojen naisille.

Kylästä käytiin aikoinaan 
kolmessa koulussa. Pääsääntöi-
sesti Nirvan, Päntäneen ja Yr-

Päntäneen kylät: Korpikylä

TAKSIASEMA
0200 11 500

Hyvää äitienpäivää !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Tapio Kohtala, Asmo Luoma-Pukkila, Tomi 
Utriainen, Markus Viitikko ja Oiva Koskela

Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com

Paino: iPrint, Seinäjoki

Korpikylän väkeä talkookaffilla 1993

jänäisen kouluissa oli oppilaita 
Korpikylästä koulupiirirajojen 
vuoksi. Nykyisin Korpikylän ala-
asteelle menevät oppilaat käyvät 
Päntäneen ala-astetta. Linja-auto 
ajaa päivittäin koulukuljetukset 
kylästä. 

Kylässä on aina ollut maatilo-
ja ja yrittäjyyttä. Lähes jokaisessa 
talossa oli aikaisemmin lehmiä tai 
sikoja. Nyt on Samulisen maatila, 
jonka lehmät laiduntavat kesäisin 
ulkona ja vieraat (sekä golfin pe-
laajat!) saavat ihmetellä lehmiä, 
joita enää harvoin näkee. Työssä 
kodin ulkopuolella käydään 
monista taloista. Eläkkeellä 
olevat kylän asukkaat auttavat 
nuorempia mm. maataloustöissä. 
Osa asukkaista on muuttanut 
kaupungin keskustaan lähem-
mäs palveluita.

Vielä 80-luvulla  kylässä 
oli 11 yritystä maatilojen ja 
kotitalouksien lisäksi. Yri-
tystoiminta jatkuu edelleen 
golf-kentällä, jossa on kaunis ja 
hyvin hoidettu kenttä ja runsas 
käyttäjämäärä. Sen myötä yritys-
toiminta on lisääntynyt myös 
majoitusten ja ruokapalvelujen 
tarjonnassa ja maatilamatkailussa. 
kylässä on sadetusjärjestelmien 
rakentamista ja suunnittelua teke-
vä yritys,  kaivinkoneurakointia, 
traktoripalveluita, maataloutta 
tukevia muita yrityspalveluita, 

metsäkonepalveluita, rakennus-
palveluita sekä eläinhoitola. 
Lemmikkien Lomakodilla on 
menossa kolmaskymmes vuosi. 
Vesi-Heikin, Botnia-Golfin ja 
Mäki-Kyynyn Maatilamatkailun 
toiminta on lähes samanikäistä, 
vain muutamia mainiten.

Kylän vanhin asukas on 95- 
vuotias taidemaalarina jatkava 
sotaveteraani Veikko ja nuorim-
mat lapset käyvät Päntäneen ala-
asteella.

 Korpikylää ympäröivät mäet 
ja kalliot:  Surunkallio, Peräkallio, 
Rydinkallio ja Pukinmäki ja 
lapsuuden muistoissa on myös Ho-
loperin töyrät. Kylätie laskeutuu 
kuin laaksoon, kun Päntäneeltä 
ajellaan Harjunpään mäkeä kohti 
golfkenttää, pitkin asfalttitietä, 
jonka ovat kustantaneet yksityiset 
henkilöt ja yritykset.

Korpikylä on toimiva ja hyvä 
kylä, jonka ympäristö pidetään 
siistinä ja tarvittaessa talkoilla 
siivotaan tienpenkat puista ja 
pensaista. Kylässä on myöskin 
suojelukohde Näsiäislehto.

Kaikkien Kylien yhteinen 
avoimet ovat on 11. 6. 2016.

Tervetuloa kylään. 
Tarja Tapanainen 

Golf-kenttää ja Korpikylän lakiaa 2009

Surunkalliolta rankapinon päältä kylälle päin


