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Ukkosen Kerttu, Käyränkylän vanhin

Kerttu Ukkonen on asunut
Käyränkylässä lähes koko
elämänsä. Elettyä elämää on
tallessa jo 86 vuotta. Kerttu
tunnetaan kätevänä ja tekevänä
ihmisenä. Hän on aina ajatellut,
että tehdään se, mikä on tehtävä.
Hän asuu vanhimman poikansa
Leon omistamassa kotitalossa,
jonka tämä remontoi vuonna 2003.
Aika kuluu mukavasti päivittäisten
askareitten parissa. Liikkuminen
on lonkkaleikkauksen myötä
vähän hidastunut, mutta eipä
nyt enää tarvitse rientääkään
kuin ruuhkavuosina.
Kerttu Tellervo Ukkonen on
syntyjään Koivumäki. Hänen
äitinsä Aune oli käyränkyläisiä,
isä Vilho isojokisia. Kerttu on
11-päisen sisarussarjan vanhin.
Alkuvuodet perhe asui Nevalassa,
Kertun äidinäidin kotopaikalla.
Lapsuuskoti oli vain parin sadan metrin päässä nykyisestä
asuinpaikasta. Silloin syntyivät
lapsikatraan vanhimmat, Kerttu,
Armas ja Lauri.
Isä oli rakentanut Paukonkylään perheelleen kodin, jonne
muutettiin hevosen vetämillä
linjaalirattailla. Pelloista ja
lehmistä saatiin elanto. Lapsia
syntyi Paukonkylän aikana
neljä lisää, Kaino, Pirkko, Oiva
ja Keijo. Kerttu kävi kansakoulun
Paukonkylästä käsin. Matkaa
oli viisi kilometriä suuntaansa.
Koulua pidettiin silloin vanhassa
Pentilässä, Janne Pentilän talossa. Varsinainen Pentilän koulu
aloitti toimintansa vuonna 1952.
Kerttu viihtyi opintiellä ja tykkäsi
kaikista oppiaineista.
Aune-äiti halusi takaisin
Käyränkylään. Äidinisä oli
kuollut ja äidinäidin terveys
reistaili. Niinpä sitten palattiin
takaisin Nevalaan. Talossa oli
kaksi huonetta, joista toiseen
perhe muutti. Mamma asui päätyhuoneessa, joka oli varustettu
omalla sisäänkäynnillä. Lapsia
oli lopuksi kaikkiaan 11.
Sodassa isä taisteli etulinjassa.
Pahoja tilanteita oli monia, mutta
hän pääsi kotiin ilman vammoja.
Jatkosotaan isä lähti Käyränkylästä. Lomalle tullessaan
hän toi mukanaan näkkileipää,
joka oli lapsille suuri ihmetys.
Kerttu kävi rippikoulun 1940luvun puolivälissä. Hän asui erään
vanhan muorin pienessä mökissä

kansanhuoltoa (nyk. Räimiskää)
vastapäätä. Hän ei tiennyt, että
muorin tykönä asustaa myös
mies, joka vartioi kansanhuollon
rakennusta. Kerttua vähän pelotti,
kun mies kömpi yöllä mökkiin. Elintarvikkeet olivat kortilla.
Kerttu oli kovasti tykästynyt
Koskenlaskija-juustoon, jota
hän tapasi hakea kortillaan voin
sijasta.
Kerttu kävi tansseissa Päntäneen seuratalolla muiden
nuorten tapaan. Kodin naapuriin
oli muuttanut karjalaisia Jaakkimasta, Pentti, Eero, Eino, Arvi,
Terttu ja Hilda-äiti. Kun Kerttu
ja Ukkosen Eero näkivät toisensa
ensi kerran tansseissa, se oli
menoa. Muutama kuukausi
seurusteltiin, minkä jälkeen
tanssittiin häitä ja Kerttu alkoi
odottaa Leo-poikaa.
Leo syntyi vuonna 1949.
Eero pyysi Kerttua muuttamaan
kotiinsa. Kerttu meni sinne, oli
kesän ja oli talven ja halusi kotiin
takaisin. Asuintilaa oli vähän,
koska siellä asuivat veljekset
äitinsä kanssa. Tuona aikana
hän oppi tekemään karjalaisia
leivonnaisia.
Nevalassa oli perheellä yksi
huone käytössään.Ahdasta oli, kun
syntyi kaksi lasta lisää, Maj-Lis
(nyk. Nevanpää) 1951 ja Jouko
1952. Eero kävi metsätöissä ja
Kerttu oli lasten kanssa. Omasta
kodista oli haaveiltu ja se löytyikin
läheltä. Paikalla oli joskus ollut
Ojalan kauppa. Kerrotaan, että
kauppias oli polttanut tupansa
ja joutunut vankilaan. Talo meni
valtiolle, jolta Kerttu ja Eero
ostivat sen itselleen. Pihapiirissä
oli kanala, josta Eero teki kaksi
asuinhuonetta
perheelleen.
Nyt olikin asumistilaa puolta
enemmän. Tämä tapahtui 1950luvun alussa.
Kerttu sanoo pelastaneensa
lapsensa kaksi kertaa varmalta
kuolemalta. Asuttiin vielä Nevalassa ja oli talvipäivä. Kertun
äiti oli kantanut lehmille vettä
ja kaivon etu oli jäätynyt. Kerttu
oli sekoittamassa velliä keittiössä,
kun hän katsahti ulos ja näki Leon
olevan kontillaan kaivon edessä ja
menossa kurkistamaan kaivoon.
Kerttu suorastaan lensi pojan luo ja
sai siepatuksi tämän kainaloonsa.
Kyllä siinä sydän hakkasi pitkän
aikaa.

Perheen muutettua kanalaan
tapahtui erikoinen juttu, josta
Kerttu on kirjoittanut vuonna 1968
ilmestyneeseen Elämä-lehteen.
Oli vuosi 1953 ja Kerttu odotti
Hannua, raskaus oli jo pitkällä.
Eero teki lukkoa oveen mutta ei
saanut sitä vielä valmiiksi. Kerttu
sitoi oven narulla kiinni, ettei
tuuli tempaa sitä auki. Mentiin
nukkumaan. Yhtäkkiä Kerttu
heräsi siihen, että kaksi miestä
tuli tupaan. Hän ajatteli, että
varmaan roistoja on liikkeellä.
Tuohon aikaan etsittiin Kyllikki
Saaren murhaajaa, mikä varmaan
kiihdytti ajatuksia. Eero meni
tupaan katsomaan ja kuului kova
tömähdys. Nyt Kerttu pelästyi, että

oli kiertänyt huhuja tämän
kuolemasta. Eräänä kauniina
päivänä Kertun tullessa tupaan
mies istui ovensuussa ihka
elävänä. Kerttu tuijotti häntä ja
henkäisi: Ekkö sä ollukkaa kuollu! Jonnekin mies sitten häipyi
vähin äänin.
Kaisu syntyi vuonna 1955 ja
talo valmistui seuraavana vuonna.
Ostettiin maata, Eero teki navetan
ja hankittiin lehmiä. Kerttu oli
paljon kotona lasten kanssa.
Eero kävi metsätöissä talvisin
ja kesäisin hän oli Kaskisissa
lautatarhalla. Leo lähti isänsä
mukaan töihin 13-vuotiaana.
Toisenkin kerran Kerttu sai
pelastaa lapsensa kuolemalta.

Kerttu, Eero ja lapset 1961
roistot varmaan tappoivat Eeron.
Hän pääsi toista kautta ulos ja
riensi yövaatteissaan naapuriin
Kantokoskelle pyytämään apua.
Jälkeenpäin hän ihmetteli, kuinka
hän pääsi ison mahansa kanssa
nokkosia kasvaneen ison laskuojan
yli. Kantokosken vanhaisäntä otti
kirveen mukaan ja niin mentiin
takaisin. Ei löytynyt miehiä.
Eero makasi sängyssä. Hän oli
vain pyörtynyt, kun oli noussut
niin kiivaasti ylös ja siitä
johtui se kolahdus. Miehet vain
olivat asuneet joskus samoilla
asuinsijoilla ja tulleet sen takia
käymään.
Eero alkoi rakentaa uutta taloa
perheelleen. Hän teki itse kaiken
muun paitsi muurit, vaikkei ollut
saanut oppia talonrakentamiseen.
Toki Ukkosten talohankkeesta
tuli kokemusta. Eero oli taitava
käsistään. Mihin hän ryhtyi, sen
hän teki ja kunnolla.
Talonsa polttaneesta ja
vankilaan tuomitusta miehestä

Hän oli leiponut pullaa ja nisut
olivat jäähtymässä pöydällä.
Kun hän tuli tupaan käymään,
Jouko istui pöydän päässä ja
oli tukehtumaisillaan pullaan.
Kerttu läimäytti poikaa selkään
ja pullanpala irtosi. Siinä äidin
sydän löi taas ylikierroksia.
Vuonna 1957 syntyi Airi ja
Rauno vuonna 1960. Vain Leo
on syntynyt sairaalassa, kaikki
muut ovat tulleet maailmaan kotona kätilön, Lapikiston Hiljan,
johdolla. Vuodet vierivät, lapset
kasvoivat ja muuttivat pois kotoa.
Lehmät myytiin pois ja Eero alkoi
viljellä heinänsiementä. Hän osti
uuden puimurin, jolla hän kävi
kylällä puimassa. Hän teki kuivaajan, jota Kerttu hoiti Eeron
poissa ollessa. Kerttu tyhjäsi jyvät
säkkeihin ja laittoi uudet tilalle.
Siinä sitä oli kuntosalia.
Eero teki myös traktoriyrittäjänä töitä Kuusistolle. Leo
oli Rintamäen puusepänfirmassa. Kertulla oli nyt liikaa aikaa
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ja hän pestautuikin kirkonkylään
tekemään kotisiivouksia. Hän
pääsi kätevästi miesten livulla
kulkemaan. Kertun ei tarvinnut
kysellä siivouspaikkoja, sillä hyvä
kello kauas kuului. Kätevälle ja
tekevälle ihmiselle oli kysyntää.
Noissa siivoushommissa hän
sanookin muuttuneensa arasta
ihmisestä rohkeaksi. Hän huomasi,
ettei täällä ole kukaan toistaan
kummempi.
Eero jäi maatalouseläkkeelle
1980-luvun alkupuolella ja myi
maat veljelleen. Muutaman vuoden päästä hän sairastui vakavasti.
Kun hän joulukuussa 1987 täytti
60, kuolema korjasi jo vuonna 88
maaliskuun alussa. Vaikka Eero
oli jo voimiltaan heikentynyt,
hän teki sisätiloihin vessan ja
pesutilat ja ulkorakennukseen
laittoi peltikaton Kertun kanssa.
Kerttu on ollut leskenä 29
vuotta. Aika on kulunut nopeasti.
Hän on aina ollut kova tekemään
ja tekee yhä. Lukemista pitää olla
koko ajan ja sukkia hän kutoo niin
paljon, jotta niitä riittää vielä
silloinkin, kun häntä ei enää
ole. Kyllähän sukankäyttäjiäkin
piisaa, sillä lastenlapsia on kymmenen ja neljättäkin polvea on
jo viisi. Kroppa ei aina kestä ja
niska kipeytyy, mutta silti tehdään.
Musiikki on ollut aina tärkeä osa
elämää ja nykyään hartaampi
musiikki vetää puoleensa. Kyläyhteisön tapahtumissa hän on ollut
aina aktiivisesti mukana. Hän on
nyt vanhin kyläläisistä.
Sisukkuus on ollut Kertun
mukaan se kantava voima, joka
on kuljettanut eteenpäin. Kun on
ollut vaikeita aikoja, niin kuin
elämässä on, hän on ajatellut,
että eiköhän tämäkin ohi mene.
Ja aina on mennyt. Seitsemästä
lapsesta kuusi on elossa. Jouko
on poissa. Se onkin kipein asia,
jonka kanssa on vain pitänyt
oppia elämään. Lapsista MajLis perheineen, Leo ja Hannu
asuvat Kauhajoella, muut lapset
ovat niin kaukana, että heitä näkee
harvoin.
Kerttu on luontoihminen.
Hän on ollut joka vuosi marjastamassa ja sienestämässä lukuun
ottamatta vuotta, jolloin hänelle
tehtiin lonkkaleikkaus. Hän
on kirjoittanut itse loppusanat,
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Presidentin palsta

Hyvää alkanutta kevättä
Teille kaikille lehden lukijoille
ja Parhaimmat Onnittelumme
tulevana viikonloppuna juhliville
äideille.

Kuluvaa Lions-kautta on
sävyttänyt erikoisesti Punainen
sulka-keräysprojekti, jonka
ensisijainen keräystavoite on
nuorten syrjäytymisen estäminen. Nyt julkaistavan
Päntäneen Sanomien tuotto
kohdistetaan kokonaisuudessaan Punainen Sulka -toimintaan.
Keräystavoitteemme, 4500 euroa,
olemme saavuttaneet yli 100prosenttisesti. Kuluvan kauden
näkyvin teema on Suomi 100 v
ja Lions-toiminta 100 v.
Lions-Club Kauhajoki-Päntäne on ollut kuluvalla kaudella

PÄNTÄNEEN SANOMAT
hyvin suosiossa. Olemme
saaneet joukkoomme kolme
uutta Leijonaa. Toivotan uusille
leijonille erittäin työntäyteisiä
vuosia ja palveluaktiivisuutta
toiminnassaan.
Nyt kevään koittaessa oma
toimikauteni on päättymässä.
Tulevan kauden vetovastuun
ja samalla Lions KauhajokiPäntäneen 35-vuotisjuhlajärjestelyt ottaa kantaakseen toinen
perustajajäsen Raimo Kangas.
Toivotamme onnea ja menestystä
Raimolle ja muille klubilaisille
tulevalle kaudelle.
Hyvää kesää toivottaen
Presidentti Oiva Koskela
Lady Rauni Koskela
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MÄKI-KYYNY
Majoitusta
tiedustelut:

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

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

Välitysmyynti Halkola

Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha

Puh. 06-232 4620, 0400 945 171

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki
Puh. 0201 323 331

LAADUKKAAT

J & J Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 010 470 9801

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

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

040 900 1457

PÄNTÄNEEN SANOMAT
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...JATKOA ETUSIVULTA
jotka kertovat siitä, mitä metsä
hänelle merkitsee: ”Olimme
Karhukankaalla Leon kanssa.
Oli ihana päivä. Kun nuorin
poikani soitti mulle Espoosta,
sanoin sille, että kun tietäisit,
kuinka ihanas paikas mä nyt
oon. Täällä Karhukankaalla,
Jumalan kauniis luonnos ihailen
niin näitä pitkiä suoria mäntyjä.
Oon ollu niin paljon isän kanssa
metsässä, jotta oon siellä kuin
kotonani. Kaikki Paukonkylän
ja Karhukankaan mettät ovat
tuttuja. Kun lehmät päästettiin
metsään, niitä piti sieltä hakea
ja niin tulivat tutuiksi. Mettäs on
pitäny saada olla.”
Lämmin kiitos haastattelusta.
Antoisia metsäretkiä tulevinakin
vuosina!

Kerttu Ukkonen kotonaan Käyränkylässä huhtikuussa 2017

Kerttu ja Eero

Heleena Kokko

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

On muistojen
ovet avoinna.
Ne on kuin
vuoden ajat
ja nyt kun
kevät on tullut,
valoa tulvii
minunkin sydämeeni.
Saan olla kiitollinen
Taivaan Isälle
tästä kauniista päivästä,
vaikka taivas
olisikin pilvessä,
kun sydämessä loistaa
ystävälle
rakkauden aurinko
ja kauniit ajatukset
ystävälle kukkivat.
Toivo Hautaviita

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

Puskankylän kuivaamo
Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta
Puh: 040 8013 614

Sinä osoitat minulle elämän tien

Pian on käsillä valoisin
vuodenaika. Luomakunnassa
syntyy elämää monin eri tavoin. Valmistaudumme kesän
tuloon. Monille meistä kesä
tuo pienimuotoista kotipiirin
ja puutarhan kunnostusta ja
kukkien ja kasvien istuttamista
ja kylvämistä. Maanviljelijät
tekevät pitkiä työpäiviä kylvöistä korjuuaikaan.

TARVIKKEINEEN

Siemenen ”elinkaari” antaa
meille ikkunan elämän ihmeen
tutkistelemiseen. Siemen antaa
hyvässä maaperässä kaikkensa, sen
”kuolemasta” nousee uusi elämä.
Viljan siemenestä nousee pellolle
oras. Kasvukauden jälkeen vilja
kypsyy, tuleentunut ja kypsynyt
vilja puidaan ja sadosta leivotaan
leipää, joka ylläpitää meidän
ihmisten elämää.
Siemenen tarinassa on pääsiäisen
hengellistä sanomaa. Jeesus antoi
kuolemassaan henkensä maail-

man elämän puolesta ja voitti
synnin, kuoleman ja pimeyden
vallat ja voimat. Jeesuksen
kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Kun Jeesus toi paratiisiin
elämän puun, ristin puun, kaiken
elämän lähteeksi, kaiken uudeksi
luomisen viimeinen aikakausi
alkoi. Ovi paratiisiin avautuu
siitä alkaen syntisille ihmisille
Jeesuksen rakkauden kaikkivallan voimasta.
Tänään elämme uskon todellisuutta ja odotamme toivossa
Kristukseen liittyvien lupausten
lopullista toteutumista. ”Kaikki
on luotu hänen kauttaan ja häntä
varten. Hän on ollut olemassa
ennen kaikkea muuta, ja hän pitää
kaiken koossa. Hän on alku. Hän
nousi esikoisena kuolleista, jotta
hän olisi kaikessa ensimmäinen.”
Kol. 1:16-18. Profetia julistaa:
”Minä näin uuden taivaan ja
uuden maan. ensimmäinen
taivas ja ensimmäinen maa olivat

kadonneet eikä merta ollut enää.”
Ilm.21:1
Kyselemme elämän tarkoitusta
ja tietä. Usko ja toivo näyttävät
pieniltä maailmanhistorian mittakaavassa. Joskus nämäkin kätkeytyvät tai pakenevat kokonaan
ulottuviltamme. Elämä on kuitenkin alusta alkaen Jumalan
puhdas lahja. ”Sinun silmäsi
näkivät minut jo idullani.” Psalmi
139:16.
Kristus Vapahtajamme on tie,
totuus ja elämä. Hänen rakkautensa on ainoa kestävä
elämän perustus, hän kantaa ja
johdattaa meitä askel askeleelta
perille asti!
Hyvää kesää kaikille päntälääsille
ja tämän lehden lukijoille!
Antti Ala-Opas
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Luistelurieha kaukalolla

Päntäneen kaukalolla vietettiin luistelurieha -tapahtumaa
18.1.2017 illalla.
Kylätapahtumassa kävi illan
aikana runsaasti väkeä kaukalossa ja jään reunalla, liki 80. Jää
oli loistokunnossa ja ilmakin oli
harvinaisen suosiollinen.
Nuoret olivat innokkaita
luistelijoita ja loppuillasta
jokainen kypärää käyttänyt
luistelija palkittiin pienellä
yllätyksellä.
Päntäneen Nuorisoseura
tarjosi illassa kävijöille mehua,
kahvia ja pullaa ja Päntäneen
Lions-klubi tarjosi makkarat
paistettuina kaikille.
Luisteluilta kaukalolla oli
onnistunut ja se kannusti järjestäjiä suunnittelemaan jo ensi
vuoden tapahtumaa.

www.suupohjanakkujarengas.fi
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- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit
Kuusistonraitti 55
050 440 2250

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net
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AKKU ja RENGAS
Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ
KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN
PUHTAHASTI POHOJALAANEN

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot.

- Myös gluteenittomat.
- Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
- Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
- Puutarhan nurmikkoseos erikoishintaan 2kg/10€ 4kg/15€

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

Olavi Hautala 0500 365 995

S-Rauta Eepee Agri Kauhajoesta löydät oikeat tuotteet
niin maatalouteen kuin rakentamiseen ja sisustamiseen.
Multasormesta tuotteet puutarhaan!
S-Rauta Eepee Agri palvelee 2.5. alkaen:
Ma-Pe klo 8-18
La klo 9-14
Multasormi aukeaa 7.4. Avoinna Ma-Pe 8-18
La
9-14
Muista bonus! Tervetuloa kaupoille.

PÄNTÄLÄN SANOMAT

Kirkkopyhä seurakuntakodilla

LC Kauhajoki/Päntäne järjesti toivotun kirkkopyhän
Päntäneen seurakuntakodilla
09.04.2017. Kirkkopyhä oli
leijonien palveluaktiviteetti seurakuntalaisille.
Jumalanpalveluksen toimitti
”Päntälän oma pappi” Antti AlaOpas, ja kanttorina toimi Sirkku
Ratus. Musiikissa palvelivat myös
Gospel-kuoro ja Valkia-ryhmä.
Tekstejä luki clubin presidentti
Oiva Koskela, ja leijonat avustivat järjestelyissä ja kolehdin
kerääjinä. Kolehti kerättiin
Päntäneläisten lapsiperheiden
hyväksi diakoniatyön kautta.
Jumalanpalveluksen jälkeen
nautittiin ladyjen tarjoilemat
kirkkokahvit. Klubilaiset saivat tilaisuuden järjestämisestä
paljon kiittävää palautetta.
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Kirkko kyläilee
Päntäneellä

Kauhajoen seurakunta päätti
muutama vuosi sitten, että kyläkinkereistä luovutaan ja niiden
sijaan järjestetään Kirkko kyläilee
–tapahtumia.
Tulevana kesänä päntäneläiset
kutsuvat kirkon kylään Kaarlelan
puistoon, jota nykyään kutsutaan
myös leijonapuistoksi.
Ohjelmasta mainittakoon
mm. hartaushetki, yhteislaulu,
musiikkiesitykset ja mukava
yhdessäolo kaffikupposen kera.

Halukkaat voivat lähteä opastetulle kierrokselle kuntopolulle.
Puiston lahjoittajan Saara
Hirvosen harras toive oli, että
puistosta tulisi paikka, jossa
kyläläiset tapaisivat toisiaan ja
viettäisivät aikaa yhdessä.
Tervetuloa kaikenikäiset
nauttimaan kesäpäivästä luonnon helmassa! Sateen sattuessa
pidetään tilaisuus Päntäneen
seurakuntakodilla

Kirkkopyhässä Päntäneen seurakuntakodilla oli runsaasti väkeä.

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

Oi saavu jo kevät
ja anna
auringon loistetta
ja hankien
kimellystä
ja saavu kesä
ja kaikki linnut
laulakaa minulle
uusi kevät laulu.
Minä olen lapsi,
kuuntelen sinun
ääntäsi luontoemo.
Kiitos sinulle
valkea päivä
ja kiitos
yö sinulle,
että sain levon.
Kiitos sinulle
Taivaan Isä
tästä päivästä.
Toivo Hautaviita

le

Äidil

HUONEKALUTEHDAS
Puusepäntie 1-3,
KAUHAJOKI

www.yliheikkila.com
Puh. (06) 234 5400
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Kymmenen vuoden tauon
jälkeen Suomen Lions-klubit
toteuttavat koko maassa kuudennen Punainen Sulka -varainkeräyskampanjansa. Suomen
Lions-klubien yhdessä tekemän
päätöksen mukaan keräystavoite
on 5 miljoonaa euroa. Tavoite
on saman tasoinen kuin
aikaisemmissakin kampanjoissa,
noin 1 €/asukas.
Varainkeräyskampanjan suojelija on Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö. Kampanjan
avajaisjuhlaan lähettämässään
tervehdyksessä hän totesi
nuorten elämän tukemisen
oivalliseksi tavaksi juhlia 100vuotiaan itsenäisen Suomen
yhteistä historiaa. ”Nuoret ovat
Suomen arvokkain voimavara.
Heidän tiedoilla, taidoilla ja
voimilla rakennetaan Suomesta
vieläkin parempaa maata meille
kaikille”.
Punainen Sulka 2017 -keräyskampanjan kohteena ovat Suomen
nuoret teemalla Tue nuorta
itsenäisyyteen. Keräyskampanjalla Suomen lionsklubit haluavat
antaa lahjan vuonna 2017 sata
vuotta täyttävälle itsenäiselle
Suomelle. Punainen Sulka -keräys
on osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 –ohjelmaa. Sillä
kunnioitetaan myös tänä vuonna
100 vuotta täyttävää kansainvälistä
Lions-järjestöä.
Kampanjalla
Suomen
Lionsklubit sitoutuvat vähintään
2017 tekoon 100-vuotiaan Suomen
nuorten hyväksi.
Tue nuorta itsenäisyyteen
Kohdistamme tukemme
yhdessä keräyskumppaneidemme
kanssa neljään osa-alueeseen
1. Elämänhallinta
Elämänhallinnan perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuorelle elämänhallinta on

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Katsastustie 8
61800 KAUHAJOKI

luottamusta siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.
On tärkeää opetella jo nuorena
itsetuntemukseen perustuvaa
kykyä asettaa tavoitteita ja löytää
tapoja niiden saavuttamiseen.
Elämänhallintaan sisältyy myös
mahdollisuus asettaa unelmia,
joita kohti kulkea.
2. Syrjäytymisen ehkäisy
Syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria arvioidaan olevan
Suomessa yli 50.000 eli noin
5 % kyseisistä ikäluokista.
Syrjäytyminen on voimakkain
eriarvoistumista aiheuttava
tekijä Suomessa, ja osaltaan se
lisää rikollisuutta sekä sosiaalista
levottomuutta. Taloudellisesti
yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva
kustannus ja tulonmenetys
yhteiskunnalle on yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.
3. Mielenterveys
Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy
näkemään omat kykynsä, ja
hän selviytyy elämään kuuluvista haasteista. Kaikki nuoret
eivät voi hyvin. Näitä nuoria
ei saa jättää yksin, vaan heitä
tulee auttaa löytämään omat
vahvuutensa ja kadotettu usko
tulevaisuuteen. Jokainen mielenterveyden edistämiseen sijoitettu
euro maksaa itsensä takaisin
viisinkertaisesti.
4. Päihteettömyys
Nuorten päihteitä koskevat
valinnat vaihtelevat raittiudesta
turruttavaan päihtymykseen.
Päihteetön elämäntapa on onnistunut valinta. Jää aikaa
harrastuksille, opiskelulle ja ystäville. Tulevaisuuden suunnitelmat, terveys ja talous ovat
paremmin hallinnassa. Siksi
nuoria tulee tukea päihteettömyyteen. Se suojaa heidän omaa
elämäänsä ja rakentaa myös
lähipiirin hyvinvointia.
Tuotto jaetaan kotimaahan

den avulla seuraavasti:
* Syrjäytymisen vastaiseen työhön Tukikummit-säätiön kautta
* Lasten ja nuorten säätiön
taideterapiatyöhön Myrskyhankkeessa
* Päihteettömän elämän tukeen
Ehyt ry:n päiväleiritoiminnassa
* Partiolaisten Kansalaiskasvatusohjelmaan
* Aseman Lapset ry:n elämänhallintaa tukevaan Walkers-kahvila ja- Bussitoimintaan
* Näkövammaisten liiton nuorten
itsenäistä elämää tukevaan
opintotoimintaan
* Yeesi ry:lle voimavaralähtöisten harrastusmahdollisuuksien
tukemiseen
* Yhteistyöhankkeeseen Lions
Questin, Lasten ja nuorten
säätiön, Partiolaisten, Aseman
Lapset ry:n ja Yeesi ry:n kanssa,
jossa kehitetään yhdessä nuorten
elämänhallintataitoja
* Suomen Lions-liiton omaan
Elämän taitoja nuorille, Lions
Quest-ohjelmaan, internetin
turvalliseen käyttöön ohjaavaan
Vastuu on meidän –opastustyöhön sekä nuorisovaihtoon
* Kunkin klubin keräämästä
summasta palautetaan hakemuksesta 25 % klubille käytettäväksi nuorisotyöhön omalla
paikkakunnalla

Punainen Sulka -kampanjaan osallistuu oman alansa ammattilaisina Sulkalähettiläitä. He
ovat henkilöitä, jotka haluavat
osaltaan tukea Suomen nuoria
itsenäisyyteen.
Sulkalähettiläiksi ovat mm.
lupautuneet Anne Berner, Elias
Kaskinen, Janne Kataja, Kaj
Kunnas, Kaisa Liski, Juuso Mäkilähde, Päivi Mäkinen, Esa
Niemi, Esa Ruuttunen, Juha
Tapio ja Soile Yli-Mäyry
LC Päntäneen Sulkavastaavana toimii Esa Ala-Kyyny.

Kauhajoen kaikki Lions Clubit kampanjoivat 18.2.2017 Punainen
sulka -lipaskeräyksen merkeissä eri kauppojen alueilla. LC Päntäne
suoritti osuutensa S-Market Valtin tiloissa kahden tunnin työvuoroissa.
Lion Esa Yli-Koski ja Lion Harri Hautamäki olivat tyytyväisiä
keräystulokseensa.

Maanrakentamisen
kokonaisvaltaiset palvelut
•Sorat
•Kaivuut
•Soramurskeet
•Katekuorike
•Kalliomurskeet
•Pihat •Tiet
•Ruokamullat
•Viheralueet
•Täytemaat
•Lanaukset
•Suolaukset
•Jätevesijärjestelmät
•Salaoja-ja sadevesijärjestelmät
Vesa 0400 867 453 Pasi 0400 669 216

Punainen Sulka -keräyksen
tuotto jaetaan keräyskumppanei-

Laadukasta siemenperunaa:
GALA -Makukisan voittaja
SOLIST -Uuden perunan herkku
Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi

Puh. (06) 236 0120
Fax. (06) 236 0121
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Punainen Sulka -keräys Punaisen Sulan historiaa
ja Päntäneen Lions-Klubi
LC Päntäne järjesti kesällä
2016 yhdessä Kauhajoen kolmen
muun lionsklubin LC Kauhajoki,
LC Aro ja LC Katrilli kanssa
Kesäteatteri Sotkanpesässä teatteriesityksen komediasta Yötön
Yö. Näytöksen tuotto ohjautuu
keräyksen kautta käytettäväksi
nuorisotyöhön.
Kauhajoen klubeilla oli
yhteinen lipaskeräyspäivä kauppojen edustoilla lauantaina
18.2.2017.
Punainen Sulka -kampanjatuotteista on Päntäneen klubin
alueelle ostettu kaksi Soile
Yli-Mäyryn Asfalttihelmi -tau-

lun signeerattua numeroitua
vedosta.
Tämän Päntäneen Sanomat lehden nettotuotto käytetään myös
Punainen Sulka keräykseen.
Päntäneen klubin Punaisen
Sulan keräystavoite on noin
4.500 euroa, joka tulee ylittymään.
Kun Punainen Sulka -keräyksen
tuotosta palautetaan 25% klubeille, tulemme saamaan keräyksen
jälkeen hakemuksesta takaisin
runsaat 1.000 euroa käytettäväksi
paikalliseen nuorisotoimintaan.

Punainen Sulka on Suomen
Lions-klubien hyväntekeväisyyskeräysten rekisteröity tavaramerkki. Sitä on käytetty valtakunnallisissa kampanjoissa
vuodesta 1972 alkaen. Tunnus on
tiettävästi kotoisin Japanista, missä sitä on käytetty vapaaehtoisen
auttamisen vertauskuvana. Tunnusta ovat hyväntekeväisyyskeräyksissään käyttäneet kaikkien
Pohjoismaiden lionsklubit.
Suomalaiset Lions-klubit ovat
keränneet vuodesta 1972 lähtien
Punainen Sulka –kampanjoissaan
noin 21 miljoonan euron verran
varoja. Niillä on taisteltu syöpää
vastaan, torjuttu sydäntauteja,
autettu sotiemme veteraaneja
ja niillä on tuettu vammaisia ja
vanhuksia. Edellinen Punainen
Sulka -keräys toteutettiin vuonna
2006.
Suomen Lions-klubien aiemmat
Punainen Sulka -keräykset:

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Soile Yli-Mäyryn maalaus

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ

Punainen Sulka 1972
Suomen lionsklubien ensimmäisen suurkeräyksen kohteeksi
valittiin syöpäsairaat ja syövän
torjunta. Keräyksen tulos oli 5 223
684 mk. Kaikki varat lahjoitettiin Suomen Syöpäyhdistykselle
ja sen maakunnallisille yhdistyksille. Yli puolet varoista
ohjattiin paikallisosastoille mm.
potilaskotien perustamiseen.
Kroonikkovalistus, opaskirjat
ja sopeutumisvalmennuskurssit olivat merkittäviä tuen
saajia. Kampanjan tuloksena
myös viranomaiset tarkistivat
asennoitumistaan syövän takia
invalidisoituneita kohtaan. He
saivat saman aseman kuin muut
invalidit. Myös syöpäpotilaiden
valmennuskursseihin suhtauduttiin entistä myönteisemmin.
Punainen Sydän 1975
Vuonna 1975 Lions-toiminta
Suomessa täytti 25 vuotta.
Juhlavuonna Suomen Lionsklubit järjestivät suurkeräyksen

* Katto- ja seinäpellit ym.
* Rännikourut
*Asennuspalvelut
JARI 0400 123 078

Rakennusliike

HARJU-HEIKKILÄ OY
* Rakennustyöt
* Kattoremontit
* Ym. alan työt
KIMMO 0400 862 479

Puh: 0400 885 026

sydäntautien torjuntaan. Yhteistyökumppanina oli Suomen
Sydäntautiliitto ja sen sydäntautien tutkimus- ja ennaltaehkäisytoiminta. Klubien tempauksia tukivat Sydäntautiliiton ja
sen 140 paikallisyhdistyksen
Sydänsunnuntai -tapahtumat.
Keräystulos oli 10,9 milj. mk.
Yhtenä keräyksen seurauksena
eduskunta päätti perustaa verenpainetoimikunnan, jonka
tehtävänä oli laatia ohjelma
sydän- ja verisuonitautien
hoidon tehostamiseksi. Punaisen
Sulan tuotoilla laadittiin mm.
verenpainemittaus- ja koulutusohjelma terveyden- ja
sairaanhoitajille. Myös tutkimusja seulontaprojektit saivat rahoitusta.
Punainen Sulka 1984
Vuonna 1984 lionsjärjestö
kiinnitti yleisön huomion
sotainvalidien ja –veteraanien
sosiaaliseen ja taloudelliseen
tilanteeseen
järjestämällä
kolmannen Punainen Sulka kampanjansa. Kampanjan avasi
pääministeri Kalevi Sorsa, joka
puheessaan totesi sen tarpeen ja
toivoi mahdollisimman monen
suomalaisen ostavan punaisen
sulan. Tuloksena oli, että
lionsklubit keräsivät 80 % koko
20 milj. mk:n keräystavoitteestaan ensimmäisen viikon aikana.
Keräyksen kokonaistuotto oli
lopulta 26,6 milj. mk. Varoilla
kunnostettiin 800 asuntoa. Lisäksi
sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen kautta jaettiin 11,6 milj. mk
veteraani- ja sairaskotihankkeisiin, kuntoutukseen, virkistykseen
ja veljesapuun.
Punainen Sulka 1990
Vuonna 1990 Suomen
Lions-toiminta täytti 40 vuotta.
Sen kunniaksi Lions-klubit
järjestivät keräyksen vammaisten hyväksi. Keräystuotto oli
24,4 milj. mk. Tuotosta 60%
jaettiin vammaisjärjestöjen
valtakunnallisille hankkeille,
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Invalidiliitolle, Näkövammaisten Liitolle, Sotainvalidien
Keskusliitolle, Suomen MSyhdistykselle ja Kuurojen
Huoltosäätiölle. Kaikkiaan apua saaneita järjestöjä oli 32.
Paikallisiin hankkeisiin jaettiin
40% tuotosta.
Pohjolan Punainen Sulka -99
Pohjoismaiden Lions-järjestöt
ovat tehneet yhteistyötä 1950luvulta alkaen. Vuonna 1999 ne
järjestivät historiansa ensimmäisen yhteisen varainkeräyskampanjan, Pohjolan Punaisen Sulan.
Kampanjan kohteena olivat ikäihmiset. Tuotosta 80% päätettiin
jakaa kansallisesti ja 20% käytettiin
yhteispohjoismaisesti vanhuusiän
sairauksien tutkimukseen. Kampanjan tulos Suomessa oli 32,6
milj. mk, joka muodosti yli
50% kaikissa pohjoismaissa
yhteensä kerätystä summasta.
Yhteistyössä puolustusvoimien
kanssa myös varusmieskeräyksen tuotto kohdistettiin tähän
kampanjaan. Hyödynsaajina
olivat veteraanijärjestöt (50%)
ja vanhustyötä tekevät järjestöt,
Vanhustyön Keskusliitto, Vanhus- ja Lähimmäispalvelun
Liitto, Folkhälsan ja AlzheimerKeskusliitto.
Punainen Sulka 2006
Punainen Sulka 2006
keräyksen kohteena olivat lapset
ja nuoret. Sillä autettiin lastensuojelun avo- ja jälkihoitoa.
Kampanjan tuotto oli 3,8 milj.
€. Varoja saivat Nuorten Ystävät
ry, Suomen Settlementtinuorten
liitto ry., Barnavårdsföreningen
i Finland, Suomen Lasten ja
Nuorten Säätiö, Kirkon Lapsija Nuorisotyö, Kotitapaturmien
Ehkäisykampanja, Lastensuojelun Keskusliitto ry. sekä Lionsklubien toteuttama Lions Quest
– elämisen taitoja nuorille ohjelma.
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Päntäneelle oma jalkapallojoukkue

Päntäneen harjoituskentällä
on pelattu jo usean kesän ajan
puulaakijalkapalloa Päntäneen
Nuorisoseuran alaisuudessa.
Osallistujia on ollut niin omasta
kylästä kuin kauempaakin ja
ikähaarukka on ollut teineistä jo
varttuneempiin aikuisiin. Ollaan
heitetty ilmoille ajatusta, että jos
löytyisi muista kylistä vastaavaa
puulaakijoukkuetta, niin saataisiin
ottelu aikaiseksi, mutta se ei ole
toteutunut.
Vuoden vaihteessa Päntäneen Nuorisoseuralle esitettiin
kysymys, josko seura olisi halukas
perustamaan jalkapallojoukkueen.
Eipä tuota tarvinnut kahta kertaa
miettiä, sillä sehän tarkoittaisi
Päntäneen kentälle lisää käyttöä
ja toimintaa koko kylälle. Hyvin
tiukalla aikataululla perustimme
seuralle jalkapallojaoston ja
ilmoitimme seuran palloliittoon.
Samalta istumalta perustimme
miesten jalkapallojoukkueen,
jonka nimeksi tuli FC Päntäne.
Joukkue pelaa tulevalla kaudella
Vaasan Pallopiirin 6. divisioonan
pelejä ja Päntäneen kenttä on
joukkueen kotikenttä, jolla tullaan pelaamaan kotiottelut.
FC Päntäneen joukkue
on saatu hyvissä ajoissa
kasaan ja alkuvuosi on käyty
harjoittelemassa tekonurmella.
Ensimmäinen ottelu on 11.5.
Seinäjoen OmaSp Stadionilla ja
Päntäneen kentällä ensimmäinen
ottelu pelataan 28.5. Tulkaahan
kannustamaan ja jännittämään
kentälle! Kentällä toimii myös
kioski.
Koska joukkue aloittaa
ihan puhtaalta pöydältä, on
sponsoreiden tuki korvaamaton
apu mm. peliasujen ja pakollisten
jalkapallotarvikkeiden
hankinnassa. Onneksi paikalliset
yritykset ovat lähteneet tukemaan
toimintaamme. Iso kiitos kaikille
heille!
Vaikka Päntäneen kenttää on
pidetty hyvässä kunnossa, vaatii
se, samoin kuin vuosikymmeniä
palvellut huoltorakennus, kunnostustoimenpiteitä. Näiden suhteen
on lähdetty kartoittamaan kaupungin kanssa vaihtoehtoja
kunnostuksen toteuttamiseksi.
Päntäneen Nuorisoseura ja
Lions Club ovat jo luvanneet
panostuksensa kunnostuksen
edistämiseksi.
Jalkapallojaoston johtokunta
koostuu jo pidemmän linjan
jalkapalloilijoista, joten on ihan
mahtavaa, että saamme heidät
seuratoimintaan mukaan. Nyt
pystymme järjestämään aikuisille
suunnatun puulaakin lisäksi myös
lapsille jalkapallotoimintaa.
Kentällä tulevatkin pyörimään
puulaakiharjoitukset tuttuun
tapaan torstaisin klo 19-20
ja lasten jalkapallo torstaisin
klo 18-19. Nyt kaikki mukaan
palloilemaan!
Otteluaikataulut löytyvät
Päntäneen Nuorisoseuran nettisivuilta ja facebookista sekä Palloliiton nettisivuilta.

Fc Päntäneen joukkue

Hyvää äitienpäivää !

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

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ 2017 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

KAUHAJOKI

SEINÄJOKI

Kenttätie 10
Vaasantie 11
61800 Kauhajoki 60100 Seinäjoki

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-
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Päntäneen koululaisten
ajatuksia 100-vuotiaasta
Suomesta

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY, ITS, KPT II, Lkv

Hyvää äitienpäivää!

0400 616 607

Suomi 100-W

100v itsenäisenä… Tavallaan
tuo aika tuntuu tosi pitkältä, mutta
tavallaan myös todella lyhyeltä.
Ihminen, joka on 100v, on jo tosi
vanha, mutta Suomi on vielä
nuori.
Olis muuten siistiä päästä
Presidentinlinnaan (vink vink Sauli,
kutsua tulemaan). Onkohan linnan
juhlissa jotain erikoista? Kukahan
on seuraava Suomen presidentti?
Miltähän Saulista tuntuu saada
olla Suomen presidenttinä näin
juhlallisena hetkenä?
Kun suomi täyttää 100, niin vois
tehdä jotain siistiä, kokeilla vaikka
jotain uutta harrastusta? Kiva
päästä näkemään, vaikuttamaan
ja olemaan osana sitä, miten
Suomi muuttuu siihen mennessä,
kun se täyttää 200v. Onnea suomi
100v!
Minja Pääkkönen

Suomi sata wee, on me
idän pyhä maa
Veteraanit merkitsee vo
imaa ja kunniaa
Maamme on pieni, mu
tta sisukas
ja täällä on kansa tarmo
kas
Ihmiset ja eläimet soda
ssa kaatuivat
Henkensä itsenäiselle
Suomelle antoivat
Talvisodan kauhuja tää
llä muistellaan
On tärkeää, ettei ajat
nuo painu unholaan.
Karjalanpiirakka, mämm
i ja salmiakki
Niitä syö koko Suomen
sakki
Karhu ja suomenhevo
nen,
kaunis joutsen lumiva
lkoinen

PUUKAUPPA MIELESSÄ ?
Käytämme vuodessa puuta noin 300 000 m3, josta
tuotamme 11 rekallista männyn ja kuusen sahatavaraa
vuoden jokaisena työpäivänä kahdella sahalinjalla.

On meillä Leikola, Laine
ja Lappi
On Suomi melkein ma
ailman tappi
Presidentinlinnassa Le
nnu-koira asuu
ja kinkkua syö pulleaa
n masuun

Ota yhteyttä Harri Salomäki 040 844 7764 Kauhajoki
harri.salomaki@isojoensaha.fi

Karjalanpiirakka, mämm
i ja salmiakki
Niitä syö koko Suomen
sakki
Karhu ja suomenhevo
nen,
kaunis joutsen lumiva
lkoinen
Suomessa tehdään eri
laisia Mersuja
ja pelloillamme nähdää
n paljon Valtroja
Meillä on vahva ja voim
akas armeija
ja sotkusta saamme pa
rhaita munkkeja

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.
w w w. i s o j o e n s a h a . f i

Karjalanpiirakka, mämm
i ja salmiakki
Niitä syö koko Suomen
sakki
Karhu ja suomenhevo
nen,
kaunis joutsen lumiva
lkoinen

Laatusanoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vahva
itsenäinen
oma kulttuuri
murre
Fazer
rakas
maa
taisteltu
sodittu
eläimet
henki
pieni
sisukas
vapaa
ystävällinen
huumorintaju
pippurinen
armeija
sotkun munkit

NOTARIAATTIPALVELUT
ILKKA TERVONEN
-julkinen kaupanvahvistaja
puh. 040-5465753
ilkka.tervonen@co.inet.fi

5.lk:n Suomi-100wee
sanotusaihio luokan
tulevaan äänitettävään
Suomi-biisiin

Kauhajoella on runsaasti tapahtumia
kevään ja kesän aikana. Katso
�������������������Kauhajoella tapahtuu
Ilmoita myös omat tapahtumasi kalenteriin!
Kauhajoen kaupunki tiedottaa myös
���������������
www.����������������������������������������

���������������

020 7470 257
neviso.fi

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

koko 1 x 30

laskutusosoite
Notariaattipalvelut
Ilkka Tervonen
Ollin oikoonen 2 K
61980 PÄNTÄNE

010 239 6600
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Päntäneeltä Kanadaan

Olen Pekka Rahkola. Olen
syntynyt Päntäneellä vuonna
1950 Maiju ja Elias Rahkolan
perheeseen. Veljeni Pauli ja
Pasi sekä siskoni Tiina asuvat
edelleen Kauhajoella. Olen
jo pojankoltiaisena haaveillut
maailmalle lähtemisestä. Kun
näin koulussa maantiedon kirjasta
nättejä kuvia Kalliovuorista ja
Niagaran putouksista, tuli mieleen, että tuonne pitää päästä
katsomaan. Kuuntelin maailmaa
kiertäneitten kotikylän kaverien
jämeriä juttuja 1960-luvulla ja
ajattelin, että täytyypä lähteä
tarkistamaan, pitävätkö tarinat
paikkansa.
Keskikouluaikana tärkein
harrastukseni oli kitaransoitto.
Pääsin Keijo Mäenpään yhtyeeseen, jossa soittajat olivat valtaosin päntäneläisiä nuorukaisia.
Sitä soitettiin, mitä kansa halusi.
Koulunkäynti kärsi univajeesta.
Kun aamuneljältä tulee kotiin
keikalta ja parin tunnin yöunien
jälkeen raahautuu kouluun, eivät
siinä aivot ole kouluvaihteella.
Mutta taskurahaa tuli sen verran,
ettei tarvinnut mennä vanhempien
kukkarolle. Armeija-ajan jälkeen
soitin Yli-Pentilän veljesten kanssa ravintoloissa tanssimusiikkia.
Valmistuin sähköinsinööriksi
Vaasassa vuonna 1975 ja
työskentelin varmaan jokaisessa
Kauhajoen sähköliikkeessä.
Ydinsähköllä ollessani pääsin
mukaan Neuvostoliiton projektiin.
Tulipahan käytyä myös Puolassa
ja Nigeriassa. Siinä sai vähän
tuntumaa maailmaan, ettei ihmiselämä ole sen kummempaa
missään päin. Samoja murheita
on kuin kotikulmilla, työtä ja ruuan
etsintää. Mäki-Rahkolan veljesten
kanssa perustin Pesmelin. Kun
lähdin Kanadaan vuonna 1979,
myin osakkuuteni pois.
Maailmanvalloitukseni aloitin Sundsvallista. Koulu oli
antanut ruotsin kielen perusasiat
ja puhuminen kehittyi paikan
päällä. Ruotsin puhetaidon
myötä ohjauduin myös englannin
kielen oppimiseen, sillä Halusin
Kanadaan töihin. Sinne tarvittiin paperit kielitaidosta ja
soveltuvuudesta. Tukholman
suurlähetystössä oli testaus. Sähköinsinöörin papereilla ei ollut kovasti kysyntää Kanadassa, mutta
leipuri olisi otettu avosylin vastaan.
Kaksi kertaa meni kielikoe pieleen
ja mielessä jo käväisi ajatus, että
pitääkö unohtaa koko juttu, mutta

se ei ole kuulunut periaatteisiini.
Kolmas kerta toden sanoi ja niin
lähdin lentolippuja hankkimaan ja
suuntasin kohti Kanadaa.
Hortoilin ensin Torontossa, ItäKanadassa, kolmisen kuukautta.
En kuitenkaan ollut tullut
turistiksi, vaan halusin töihin,
niinpä heitin rensselit selkään
ja nousin Vancouveriin vievään
bussiin. Kolmen vuorokauden
retuutuksen jälkeen olin perillä
Länsi-Kanadassa.
Vancouverin edustalla on
saari nimeltä Vancouver Island,
jonne hakeuduin ja pääsin töihin.
Saari on 600km pitkä ja 150km
leveä. Se on kuin oma maansa.
Siellä on kaivostoimintaa,
maataloutta ja kaikkea mitä
tarvitaan. Työskentelin siellä
kaksi vuotta isojen sahalaitosten
rakennusprojekteissa.
Vuonna 1980 käväisin
Suomessa tarkistamassa, onko
Päntäneellä kaikki kunnossa.
Lähdin takaisin 1981 syksyllä.
Sain pestin Vancouverista tehtaalta, joka teki saniteettituotteita.
Koitti vuosi 1982 ja Kanadaan
tuli lama. Tein siinä jotain omiakin
hommia leivän jatkeeksi. Vuonna
1988 olin kaksi vuotta EnsoGutzeitin Kitimatin paperitehtailla
töissä 600 kilometrin päässä.
Olin mennyt naimisiin 1982 ja
seuraavana vuonna syntyi poika,
palasin takaisin Vancouveriin.
Menin ABB:lle kenttähuoltoon
ja käyttöönottotehtäviin. Sieltä
siirryin paikalliselle paperitehtaalle, jossa työskentelin
muutamaa kuukautta vaille
kymmenen vuotta.
Vuonna 2000 loppuivat työt.
Olin säätänyt herätyskellon
hälyttämään puoli kuudelta
aamulla, mutta herätessäni en
kyennyt laittamaan hälytystä
pois päältä. Tytär oli onneksi
yötä luonani ja soitti apua.
Vasemmanpuoleinen halvaus
oli tullut yön aikana. Siitä lähtien
olen ollut sairaseläkkeellä. Olin
tuolloin 49 vuotta vanha.
Olin kolme kuukautta
sairaalassa, minkä jälkeen päiväpotilaana, yöt kotona ja päivät
kuntoutuksessa. Asuin poikani
kanssa taloamme lähes 20
vuotta, kunnes tämä sai käydyksi
koulunsa loppuun. Vuonna 2012
myin taloni pois. Tuli tilaisuus lunastaa siskoni osuus kototalosta
Päntäneeltä. Ajattelin, että pitää
nyt tulla katsomaan kotikylää,
kun isä-Ellukin tapasi tuumata,

että Päntäne on eläkeläisten
kehto. Hyvältähän täällä tuntuikin, kun oli 37 vuotta ollut
ison kaupungin melussa ja liikenteessä. Päntäneellä saa kokea
eri vuodenajat, Vancouverissa
sitä vastoin voi kulkea vaikka
sortseissa tammikuulla. Tällä hetkellä äitini Maiju on palvelutalossa, jossa käyn häntä
tervehtimässä mahdollisimman
usein. Hän täyttää toukokuun
alussa 90 vuotta. Valitettavasti
Päntäne on menettänyt monia
palvelujaan.
Korjautin kototalon läpikotaisin vuoden 2013 rakennusmääräysten mukaisesti. Tiesin,
että talo on terve ja että siihen
kannattaa investoida. Myös
piha rustattiin ja vanhat koivut
kaadettiin. Lämmitysjärjestelmäksi valitsin maalämmön, joka
toimii hyvin.
Olen kaksoiskansalainen.
Käyn vuosittain Kanadassa hoitamassa asioita ja tarkistuttamassa terveydentilani. Mukavaa
on viettää siellä aikaa perheen ja
ystävien parissa. Kyllä siitä koti
on tullut, olenhan asunut siellä
29 vuotta. Leipää on tullut eikä
ole Kanadasta pahaa sanaa sanottavana. Tytär, joka on syntynyt
ensimmäisestä avioliitosta vuonna
1970, ja poika asuvat molemmat
Kanadassa. Olen käynyt Suomessa
siitä lähtien, kun sain lääkäreiltä
luvan matkustaa. Matkustus on
vieläkin melko kidutusta, sillä
lento kestää 14-17 tuntia sivu.
Nykyisestä terveydentilastani on oltava kiitollinen, sillä
huonomminkin voisi olla. Totta
kai tulee ajatelleeksi, mitä
kaikkea olisi vielä voinut tehdä
ilman halvauksen aiheuttamia
rajoituksia, mutta elämä on
tuuripeliä. Ei sitä tiedä, mitä
huominen tuo. Kuitenkin moni
asia on hyvin, pää pelaa, juttu
luistaa ja liikkuminenkin sujuu,
vaikkakin hitaammin. Pyrin
kantamaan omalta osaltani
vastuuta terveydestäni. Olen
kuin aikamerkki, sillä teen sen
puolentoista kilometrin kävelylenkin Päntäneen raittilla aina
samaan aikaan. Siinä kulkiessa
tulee mieleen, mitä kaikkea on
tullut konhotetuksi nuorena.
Elämässä on tärkeää olla
realisti. Jos lähtee kovin suurin
harhakuvin maailmalle, voi joutua
raskaasti pettymään. Ja töitä piää tehdä, laakereillaan leväten ei
pääse elämään kiinni.

KAUHAJOEN
KULJETUS OY
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- Eri murskelajikkeet
- Sorat ja hiekat
- Vaakapalvelu
Puh. 06-247 1500
040 8294 881

Pekka Rahkola huhtikuussa 2017

Remontoitu kotitalo Päntäneen keskustassa

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

Osoite: Topeeka 25
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PÄNTÄNEEN SANOMAT

Keväinen tervehdys Nuorisoseuralta! Auringon jo vähäsen
lämmittäessä olemme kovalla
tohinalla suunnitelleet tulevia
kevään ja kesän tapahtumia.
Toukokuun 17. päivä vietämmekin viimeistä kauden
kyläiltaa leikit ja liikkuminen
-teemalla. Kahvitarjoilua on,
joten tervetuloa kaikenikäiset
kahvittelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia!
Nuorisoseuran pihalle saamme taas touko- ja kesäkuuksi
metallinkeräyslavan, johon voitte
tuoda metallijätteet ja täten tukea
nuorisoseuran toimintaa.
Myös Kuntokampanja käynistyy toukokuulla ja jatkuu
elokuuhun asti. Kuntolaatikot
sijaitsevat Hiukkajärvellä, Kaarlelanpuistossa ja Nuorisoseuralla tuttuun tapaan.
Päntäneen urheilukentällä
pelataan taas toukokuusta elokuuhun Puulaakijalkapalloa!
Myös FC Päntäneen kotipelejä
on pitkin kesää.
Toukokuun 21. päivä järjestämme
Nuorisoseuralla
kevätmyyjäiset klo 12-16.
Tapahtumaan
voi
varata
myyntipöydän hintaan 5 euroa
viestillä numerosta 0408249295 tai sähköpostilla
ns.pantane@gmail.com. Tapahtumassa on myös kierrätyspöytä
ja kanttiinistamme voi ostaa niin
suolaista kuin makeaa syötävää.
Kesäkuun 5.-10. päivä
talolla on Urho Malmilan valokuvanäyttely 100-vuotisen
Suomen kunniaksi, tervetuloa
tunnistamaan tuttuja ja ihmettelemään entisajan elämää!
Tämän ajan talolla on myös
Kesäkahvila avoinna ma-pe klo
16-20, la klo 12-18 (päätöspäivänä on muutakin ohjelmaa).

Heinäkuulla, viikot 2728, toimimme leiri-isäntinä
kansainväliselle vapaaehtoisleirille. Leiriläiset saapuvat ympäri
Eurooppaa ja työskentelevät
alueen hyväksi tehden pieniä kunnostustöitä tai projekteja tämän
ajan. Tässä kohtaa pyydämmekin
ottamaan nuorisoseuraan yhteyttä, jos teillä herää kiinnostus saada apukäsiä auttamaan
esim. pihatöissä, pienissä korjauksissa yms. projekteissa. Me
nuorisoseuralta olemme myös mukana. Jos kiinnostuit, ota meihin
mahdollisimman pian yhteyttä!
Etusijalla ovat ikääntyneet ja
lapsiperheet. Leiriläiset tekevät
hommia ruokapalkalla. Meidän
tehtävämme onkin antaa heille
kattava kuva Suomesta ja
kulttuuristamme. Samalla meillä päntäneläisillä on loistava
mahdollisuus tutustua muiden
maiden tapoihin ja kulttuureihin, tulee todella mielenkiintoinen pariviikkoinen!
Viikolla 28 vietämme jälleen
positiivista palautetta saanutta
Päntälä-viikkoa, jonka aikana
järjestämme mukavaa tekemistä
ja tapahtumaa kaikenikäisille.
Talolla on myös tällöin kesäkahvila
auki joka päivä.
Syksyllä aloitamme taas
Kyläillat uusine teemoineen.
Toivommekin jälleen runsasta
osanottoa iltoihin kaikenikäisiltä. Kahvikupposen äärellä
istumista,vanhojen ja uusien
tuttujen kanssa kuulumisten
vaihtamista, mikä voisi olla
yhtenä iltana kuukaudessa sen
mukavampaa?
Nuorisoseuran talolla olemme
suunnitelleet salin ikkunoiden
vaihtoa. Kotiseutuliitolta on

saatu avustus uusia ikkunoita
ja niiden asentamista varten,
mutta kökkätöiksi jäisi vanhojen ikkunoiden purkutyö.
Ruokapalkalla haettaisiinkin
nyt kökkäilemään innostuneita
vapaaehtoisia. Ei tarvitse olla
timpuri, sillä kaikenlaisia taitoja
tarvitaan kahvinkeitosta lähtien!
Ensi talveksi kun olisi kiva
saada lämpö pysymään talossa
paremmin.
On kiva järjestää kyläläisille
kaikenlaisia tapahtumia, mutta aktiivinen johtokuntamme
on kuitenkin kooltaan vain
seitsemän henkilöä ja teemme
tätä päivätöidemme lisäksi,
iltaisin ja viikonloppuisin ja talkoomeiningillä. Toivotammekin
kaikki päntäneläiset tervetulleiksi mukaan järjestämään yhteisiä rientoja, yhdessä saamme
enemmän aikaan ja myös
uudet ideat tulevat esille. Siinä
saattaa myös saada uusia ystäviä! Ilmoittaudu innokkaaksi
vapaaehtoiseksi: ole yhteydessä
puhelimella numeroon 040
8249295 (mielellään tekstiviesti)
tai sähköpostilla osoitteeseen
ns.pantane@gmail.com.
Päivitetyn tapahtumakalenterimme löydät sivuiltamme
www.nspantane.net, mistä voit
tarkistaa tapahtumiemme ohjelmat ja aikataulut! Ollaan
yhteyksissä!

Pihakirppis vetää väkeä

Kesäkuulla on tulossa Urho malmilan valokuvanäyttely

Kevätterveisin Nuorisoseuran
johtokunta
www.nspantane.net
Päntäneen NS ry on
myös Facebookissa !

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

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

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

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

Päntäneen kylät: Uuronkylä pitäjän rajalla

Uuronkylä on kylä Kauhajoen
kaupungissa, ja se sijaitsee n. 26km
lounaaseen keskustasta, Isojoelle
vievän maantien varrella aivan
Isojoen rajan tuntumassa
Uuronkylä sijaitsee Lauhanvuoren ja Pyhävuoren välissä.
Uuro on laaksoaluetta, mihin
nimikin viittaa. Kylän läpi
virtaavat Uuronluoma ja Hukanluoma.
Laivakivi sijaitseen UuroKauhajärventien varrella Suomen Ladun omistaman mökin läheisyydessä Hukalla.
Laivakivi on jääkauden aikana
kulkeutunut paikalleen ja
nähtävyys on sukupolvien ajan
kiinnostanut kävijöitä. Kivelle
on aikojen saatossa muodostunut luonnollinen polku.
Uurossa oli 1960-luvulla noin viisikymmentä ruokataloutta, keskimäärin lapsilukumäärä oli 5-6. Elanto tuli
pääosin maataloudesta ja karjataloudesta. Perheet olivat
omavaraisia ruokakuntia. Kuusikymmentäluvulla maitotiloja oli
noin 30kpl ja lehmäluku koko
kylässä noin 150kpl. Koko
maata koskettavan laman myötä
70-luvulla työikäisiä nuoria
muutti Ruotsiin työn perässä.
Useat heistä palaavat joka kesä
kotiseudulleen.
Uuron koulu aloitti toimintansa 1918 jatkaen aina 1972 asti.
Koulussa oli kaksi opettajaa ja

parhaimmillaan 50-60 oppilasta.
Koulun lopettamisen jälkeen
oppilaat siirtyivät Päntäneen
koulun piiriin.
Uurossa on toiminut parikin
kauppaa yhtä aikaa 70-luvulla,
viimeinen kauppa sulki ovensa
90-luvulla. Sen jälkeen kauppaauto turvasi elintarvikkeiden
saannin kyläläisille ja lähimmät
ruokakaupat sijaitsivat 15-18km
kylästä.
Pienviljelysyhdistystoiminta oli kylässä vireää. Kyläläiset
olivat aktiivisia jäseniä ja
käyttivät paljon yhdistyksen
palveluja hyväkseen, mm.
maatalouskoneiden vuokraus,
viljankuivaus / kenttäsahatoiminta.
Hyvää kylän yhteishenkeä
kuvaa esimerkiksi katuvalojen
hankinta ja yhteistuumin rakennettu täysmittainen jääkiekkokaukalo. Kyläläiset lahjoittivat rakennustarpeita, esim.
tukkipuita. Uuroohin perustettiin
yhdistys, Uuron Urheilijat. Se oli
innokkaista nuorista koostuva
jääpallojoukkue ja he menestyivät kylien välisissä kisoissa.
Kyläläiset järjestivät useina
vuosina suosittuja pääsiäiskokkoja kylällä, kokon sytyttämistä ja
oheisohjelmaa tultiin katsomaan
yli pitäjänrajojen.
Uuronkylän naistoimikunta
toimi 90-luvulla erittäin aktiivisesti. Kansalaisopiston kudon-

tapiiri ja diakoniatoiminta
olivat kylän naisille suosittuja
kohtaamispaikkoja.
Kylätoiminta hiljeni ja
syntyvyys väheni 90-luvun
loppupuolella. Yhteiskuntarakenteen muutoksen myötä
yhä useampi kyläläinen alkoi
käydä kodin ulkopuolella
töissä. Eläkeläisten määrä alkoi
kasvaa.
Tällä hetkellä nuoria perheitä
on kylällä ja ilolla voi todeta,
että asukasmäärä on kasvanut.
Ruokatalouksia on noin 25 ja
asukasluku lähellä 70 henkilöä.
Kesäaikana lomalaiset tuovat
vireyttä kylään. Luonnonkaunis
ja kirkas vetinen Kangasjärvi
sijaitsee noin 7km:n päässä
kylästä Isojella.
Tällä hetkellä maitotiloja on
neljä kappaletta ja lehmäluku
kylässä noin 170kpl.Maatalouden
lisäksi kylässä on erinäistä
pienyritystoimintaa.
Valokuitu kylään hankittiin
2000-luvulla yhteistuumin ja
se on osoittautunut välttämättömäksi nykypäivän tiedonsiirrolle
sivukylässä.
Kylää halkovalla PäntäneIsojoki -tiellä on runsaasti raskasta
liikennettä ja kyläläiset odottavat
innolla tieturvallisuuden ja tien
kunnon parannusta.

Uuronkylän viljelysmaisemaa

Hukanluoma ja Hukan kämppä

Ritva ja Mikko Mäki-Uuro,
Tarja ja Ari Mäki-Uuro

TAKSI

Tuija ja Pauli Mäensivu
Päntäne

Puh. 0400 369 800

TAKSI
Jari Ahtiainen

KOKONKYLÄ

Puh: 0400 266 215

Hyvää äitienpäivää !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !
Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Asmo Luoma-Pukkila, Sauli Latva-Käyrä
ja Markku Rinta-Halkola
Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com

Ikkeläjärven Koneurakointi Ky
Minna Lakso
0400-183894

Raimo Lakso
0400-268617

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit,
ym. rakennuspellit

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

