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Tuohiluoman aukealla Uu-
ron suunnalla asuu touhukas 
Alli Antila (o.s. Nieminen). 
Hän on pärjännyt elämässään 
ilman nykyajan mukavuuksia 
ja pärjää edelleen, vaikka ikää 
on jo 79 vuotta. Juuret ovat 
vankasti kotipaikan mullassa. 
Samassa paikassa ovat asuneet 
ainakin hänen vanhempansa ja 
isän vanhemmat. Hilma-mummu 
jäi yksin hoitamaan kotopaikkaa 
ja perhettään, kun mies lähti 
Amerikkaan ja jäi sille tielle.

Allin vanhemmat, Eemil 
Nieminen ja Jenny (o.s. Järviharju) 
menivät naimisiin 1935. Lapsia 
syntyi kaikkiaan neljä: Kaksoset 
Elli ja Elma vuonna 1935, Aino 
1937 sekä Alli 1939. Isä lähti 
talvisotaan ja menehtyi rintamalla 
aivan joulun alla 1939. Alli oli 
tuolloin seitsemän kuukauden. 
Oli siinä äidillä vastuuta kerrak-
seen. Pientilaan kuului kuusi 
hehtaaria peltoa ja kymmenen 
metsää. Oli muutama lehmä, 
vasikoita, lampaita ja kanoja. 
Eemil oli onneksi rakentanut 
perheelleen uuden talon vanhan 
mökin paikalle. Se valmistui 
1937. Siinä oli oma huone myös 
Hilma-mummulle, joka pyrki 
auttamaan miniäänsä voimien-
sa mukaan. Vaikka jalat olivat 
käyneet kankeiksi, hän käveli 
Uuronkylän kauppaan korikop-
pa käsivarrella. Matkaa kertyi 14 
kilometriä edestakaisin.

Alli sairasteli paljon lapsena. 
Sen jälkeen hän ei ole lääkärin 
palveluja tarvinnut eikä lääkkei-
tä syönyt.

Äiti oli käsityöihmisiä. Hän 
kehräsi, kutoi ja virkkasi, teki itse 
kasvatetusta pellavasta hantuuke-
ja, hurstilakanoita ja koltinkuoria. 
Myös kaikki tyttäret innostui-
vat käsitöistä. Niko-setä veisti 
Allille puusta virkkuukoukun, 
jolla hän pääsi harrastuksensa 
alkutaipaleelle. Koska kaikille 
siskoksille ei riittänyt kudinpuik-
koja, osa harjoitteli silmukoita 
rautanauloilla.

Jos ei uurastettu työn parissa, 
niin sitten tehtiin käsitöitä. 
Myös vaatteet ommeltiin itse. 
Tanttukankaat haettiin yleensä 
Päntäneeltä Ilmari Yli-Pentilän 
lyhyttavaraliikkeestä.

Tuohiluomalla ei ollut tyttä-
rien ikäisiä poikia, jotta olisi 

päässyt tutustumaan poikien 
maailmaan. Kloppien perässä ei 
juoksenneltu myöhemminkään, 
pikemminkin peljättiin niitä. 
Alli oli päättänyt, ettei hän mene 
koskaan naimisiin. Kun tyttäret 
kävivät pari kertaa vuodessa 
Päntäneen nuorisoseuralla elo-
kuvissa, äiti yritti estellä: Mitä 
sinne menöö, pääsöö sinne 
myöhemminki. Aikalajärvellä 
pulikoimiset jäivät vähiin ja 
uimataito oppimatta, mutta  ei 
se ole haitannut tahtia.

Alli muistelee, kuinka käsi-
pelillä tehtiin työt. Aina sai olla 
pyytelemässä kylän väkeä apuun, 
mikä ei ollut hääviä. Kun heinä 
oli kuivaa ja se piti saada latoon 
eikä ulkopuolista apua saatu, niin 
Alli kuskasi siskonsa kanssa hei-
nät pikkukärryillä suojaan. Alli oli 
hevosena, koska hän oli vahvin. 
Töyräiset pellot toivat lisä-
haasteensa heinänajoon. Eniten 
heitä kävivät auttamassa Kul-
malan Veikko ja Järviharjun Eino, 
joka oli hevosen kanssa. Tyttäret 
oppivat vanhat työtavat. Heinä 
niitettiin viikatteella ja pyöriteltiin 
kuupanoiksi. Ohra ja ruis leikat-
tiin sirpillä. Riihessä lyhteet lyötiin 
seinään ja lopuksi klupuutettiin. 
Maitohinkit vietiin tienvarteen 
polkupyörää taluttaen.

Kansakoulun Alli kävi Uu-
rossa. Hän oli Niko-sedän luo-
na kortteeria, mutta viikonloput 
ja lomat hän oli kotona. Opettaji-
na olivat mm. Laina Karimaa 
ja loppuvuosina Pentti Kiili. 
Rippikoulun Alli kävi 1955. 
Hän sai oman polkupyörän, 
jolla hän ajeli kirkolle ja takaisin 
joka koulupäivä. Rippikoulua 

oli lokakuussa kaksi viikkoa 
ja kesäkuussa toiset kaksi, 
juhannuksena päästiin ripille. 
Kirkkoherra Hanhinen toimi rip-
pipappina, ja mukana oli myös 
nuorimies Paavo Kortekangas, 
josta tuli myöhemmin piispa.

Sisaret lähtivät aikuisiksi 
vartuttuaan pois kotoa. Elma 
muutti Pomarkkuun 1957, Aino 
Isojoelle 1964 ja Elli Poriin 1966. 
Alli jäi kotiin, koska äiti ei olisi 
pärjännyt yksin. Yhteistä matkaa 
heille kertyi vielä lähes 30 vuotta. 
Äiti kuoli 88-vuotiaana. Alli hoiti 
häntä kotona, mutta loppuajan äiti 
vietti sairaalassa. Järki juoksi 
loppuun asti.

Paukonkylässä asui Antilan 
Kauko, neljä viikkoa Allia nuo-
rempi. Hän tunsi jo 15-vuotiaana 
vetovoimaa Alliin. Kauko tie-
si sydämessään, että Allilla 
ja hänellä on kohtalonyhteys. 
Hän sovitti postinhaun samaan 
aikaan, jotta näkisi Allin. Joskus 
hän kirjoitti kirjeen ja laittoi 
sen Allin sanomalehden väliin. 
Kauko lähti 60-luvun alussa vel-
jensä kanssa metsurinhommiin 
Keski-Suomeen. Sielläkin, kun 
oli hiljaista aikaa, Alli nousi 
mieleen, oli ikävä.

Miehet palasivat 1984 takaisin 
kotikonnuille. Nyt Kauko alkoi 
piirityksen kuultuaan, että Alli 
oli vapaa. Aina Allin luona käy-
dessään hän ehdotti kaveruutta, 
mutta tämä pysyi lujana. Vaikka 
toinen toi hirvisoppaa ja ruu-
sukimppuja, niin ei. Kauko muis-
telee yhtä jouluaattoa, kun hän 
meni auraamaan tietä Allin tuval-
le ja aikoi samalla toivottaa hyvää 
joulua, niin ovi oli lukossa. Se oli 
tiukka paikka. Miksi en kelpaa? 
Kauko murehti. Mutta viimein 
sinnikkyys palkittiin. Eräänä 
keväisenä päivänä, kun he olivat 
pilkkomassa puita, Alli tuumasi, 
että voitaishan sitä yhteiseloa 
ajatella. Kihlat ostettiin 29.3.2001 
ja vuoden päästä pidettiin häät, 
21.heinäkuuta helteisenä sun-
nuntaipäivänä. Kaikki oli lai-
tettu viimeisen päälle. Parin 
vihki Päntälän oma pappi Antti 
Ala-Opas. Seremonian loputtua 
Kauko kantoi Allin sylissään 
kynnyksen yli tupaan. Elämän 
huippuhetkiä. He tekivät vielä 
kierroksen Käyränkylän ympäri 
peltipurkkien ja kuparipannujen 

Niemisen Alli ja Kaukon kaipuu

rämistessä auton perässä. Yhteis-
tä taivalta on kulunut 16 vuotta 
ja Sopusointu on vallinnut, 
kertaakaan ei ole riidelty. Kauko 
sanoo edelleen vaimostaan, että 
Alli on maailman paras ihminen, 
jonkalaista ei ole toista. Heillä on 
yhteinen arvopohja: luonto ja 
eläimet ovat tärkeitä. Molemmat 
ovat olleet kovia työihmisiä ja 
työn jäljen on pitänyt olla jämp-
tiä. Kesällä ei edelleenkään ehditä 
reissaamaan, koska nurmikentän 
pitäminen tip top -kunnossa teettää 
paljon työtä. Kumpikin heistä on 
kantanut vastuuta lähiomaisis-
taan. Huumorintaju on myös 
tärkeä ominaisuus, joka ryydittää 
arkea mukavasti.

Alli asuu sähköttömässä 
kodissa. Pieni aggregaatti on 
hankittu, koska nuohooja tar-
vitsee imuriinsa virtaa. Kau-
ko on asentanut tuvan katolle 
aurinkopaneelin, josta riittää 
sähköä puhelimeen maaliskuun 
lopulta marraskuuhun. Virtaa 
riittäisi myös jääkaappiin, mut-
ta Allin mielestä sitä ei tarvita,  
kellari riittää. Myös pyykkikone 
on turha, sillä kädet on tarkoitettu 

Häät 21.7.2002

pyykkäämiseen. Hän pesee kaiken 
nyrkkipyykkinä. Valkopyykki 
pitää keittää, koska muuten 
ei tule valkoista, hän tuumii. 
Kämmenselät menevät rikki, 
mutta kyllä ne siitä paranevat. 

Taloa on remontoitu. Kauko on 
foorannut ulkoseinät ja on tehty 
uudet muurit, joten lämmintä 
riittää, kun vain laittaa pökköä 
pesään. Veden Alli hakee köökistä 
sangolla, se tulee pumppaamalla 
lähteestä. Köökkipuut hän sahaa 
käsisahalla päivittäin. Kun ei 
ole hyvälle oppinut, niin ei osaa 
vaatiakaan muuta. Sitten kun ei 
enää pärjää, pitää muuttaa kir-
kolle. Mutta se päivä tuskin koittaa 
pian, sillä Alli on sitkeää tekoa. 
Vaikka selkä on oirinut lapsesta 
lähtien ja nivelissä on kulumaa, 
niin eteenpäin porskutetaan. Hän 
pärjää ilman televisiota mainiosti, 
radiota hän kuuntelee jonkun 
verran, mutta sanomalehdet 
tulee luetuksi tarkasti. Pitää 
tietää maailmanmenosta.

Pariskunnan elämänlaatua 
pitää yllä myös muhkea Miuku-

Sisarukset Alli (vas.), Aino, 
Elma ja Elli vuonna 1946
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Presidentin palsta

Hyvää alkanutta kevättä 
lukijoillemme, nyt saa vähän 
hengähtää kiireisen syyskauden 
jälkeen. 

Klubiamme kohtasi suruvies-
ti, kun pitkäaikainen jäsenem-

me ja klubimme perustajajäsen 
Oiva Koskela menehtyi vaikean 
sairauden murtamana. Oiva 
oli klubimme hengenluoja ja 
aktiivinen jäsen. Hänen opas-
tuksellaan pääsin hyvään alkuun 
presidentin tehtävissä.

Alkuvuoden aktiviteetti oli 
9.3. järjestetty nuorten luiste-
lutapahtuma kaukalolla. Nuoria 
ja vanhempia oli paikalla noin 
80 henkeä. Makkaraa meni kuten 
myös mehua ja kahvia. Tilaisuus 
onnistui hyvin.

Lehden tekokin on loppu-
suoralla, siitä kiitos lion Saulille. 
Lehti on suurin aktiviteeteistäm-

me ja se ilmestyy  2 kertaa vuo-
dessa.

Myös kouluille jaetaan joka 
keväiset stipendimme kuten myös 
päntäneläisille ylioppilaille ja 
ammattiin valmistuneille.

Näin kevätkaudella nimetään 
klubiimme uudet virkailijat. Oma 
kauteni alkaa olla loppusuoralla ja 
Tapio Nevanpää ottaa vetovastuun. 
Toivotankin onnea ja menestystä 
Tapiolle sekä muille leijonille.

Kevääseen kuuluu äitienpäivä 
ja onnittelemmekin lämpimästi 
äitejä!

Presidentti Raimo Kangas

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

PÄNTÄNEEN SANOMAT 
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LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

Topeeka 73, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

Hyvää
äitienpäivää !



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Luonto lepää talvella ja herää 
keväällä eloon kantamaan elämää. 
Aurinko lämmittää yhä kauem-
min joka päivä, juhannukseen 
asti valon määrä vain lisääntyy. 
Muuttolinnut tuovat elämää ko-
tipihojen pesäpuihin, metsiin ja 
pelloille. Puutarha kutsuu kotipi-
hojen kunnostajia ja kaunistajia. 
Maanviljelijät valmistautuvat 
kevätkylvöihin. Kaikkialle elä-
mä löytää tien.

Luomakunnan tie ankarasta 
talvesta lempeään kesään tulee 
lähelle ihmisen kaipausta le-
poon, halusta luopua kiireisen 
elämän kuormasta, hiljentyä, 
etsiä tarkoitusta ja latautua.

Voisiko tämä kesä tarjota 
sinulle tällaisen hengellisen 
matkan, ”taivaskokemuksen”! 
Voisit levätä Luojan käsivarsilla, 

vastaanottaa Luojan hyvyyttä ja 
kääntää ajatuksesi ja mielesi ja 
koko olemassaolosi taivaalliseen 
todellisuuteen. Saisit irtautua 
hetkeksi ihmiskeskeisestä vas-
tuiden kantamisesta ja elä-
män kuormasta ja jäädä sen 
todellisuuden kannattelemaksi, 
että Luoja tunnistaa ja muistaa 
sinut ja pitää sinusta huolen.

Kristus tuntee kaipauksemme 
ja vastaa meille. Hän virittää 
mielemme oikealle taajuudelle 
ja löydämme paikkamme osa-
na suurempaa kokonaisuutta 
luomakunnan ja toisten ihmisten 
kanssa. Ihmisen etsintä ja kaipaus 
levottomuudesta rauhaan on 
Kristuksen salattua läsnäoloa 
ja työtä meissä. Hengellisellä 
tiellä on lupaus, jonka kirkkoisä 
Augustinus (354-430) on 

muotoillut näin: Minun sieluni 
on levoton, kunnes se löytää 
rauhan sinussa, Jumala.

Koko luomakunta odottaa 
täyttymystä: Yötä ei enää ole, 
eivätkä he tarvitse lampun tai 
auringon valoa, sillä Herra 
Jumala on heidän valonsa. 
Ilm.22:5

Kun minä katselen taivasta, 
sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, 
jotka olet asettanut paikoilleen - 
mikä on ihminen! Kuitenkin sinä 
häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! 
Kuitenkin pidät hänestä huolen.  
Psalmi 8:4-5

Hyvää kesää kaikille 
päntälääsille ja tämän lehden 
lukijoille!

Antti Ala-Opas

Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.

3

MESLA OY 
 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Tänä aamuna
pienet tinttilapset 

lauloivat kevätlaulun 
Toivopojan sydämeen.

On iloa,
kun kevät saapuu.

Lintujen laulu
saa sielun herkistymään.

Se on kaikki
Luojan armoa
että me kaikki

maaemon lapset
saamme kuulla
lintujen laulua.

Se on parasta musiikkia 
sydämen ja

sielun korville.
On Taivaan Isän

armoa ja rakkautta
tämä uusi kevät.

Toivo Hautaviita

Alli ja Miuku-kissa 2018

kissa, joka selvästi tietää oman 
tärkeän roolinsa kodissa. Se 
löytyi aikanaan Allin ja Kaukon 
metsänlaidasta, missä he olivat 
tekemässä polttopuita. Se oli 
nälkiintynyt ja huonossa kun-
nossa, ja selvästi aneli päästä 
Allin ja Kaukon hoiviin. Sillä on 
metkoja tapoja. Keinutuolissa se 
soutaa kovaa vauhtia edestakai-
sin. Kun se pyyhältää vintille, 
sieltä kuuluu semmoinen jyt-
ke, kuin oltaisiin klupuriihellä. 
Aamulla, kun seinäkello lyö 
kuusi, se vähän notkistelee it-
seään, vetää Allin lakanaa, jotta 
saa emäntänsä hereille ja pääsee 
ulos asioilleen.

Kun joutoaikaa on, Alli ottaa 
virkkuukset esille. Joka puolella 
näkyy ahkeran ja taitavan ihmisen 
käden jälki. On kauniita liinoja, 
verhokappaa, sängynpeittoa, 
sohvatyynyjä. Mitään oppia hän 

...JATKOA ETUSIVULTA

ei ole saanut, vaan on itse päh-
käillyt mallien niksit. Lehdistä 
poimimansa mallit hän parantelee 
vielä komiammiksi. Komiaa pitää 
olla, hän sanoo.

Heleena Kokko

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
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Lc Päntäne ja Päntäneen 
Nuorisoseura järjestivät 9.3.2018 
luistelutapahtuman Päntäneen 
jääkiekkokaukalolla. Talvinen 
sää oli mitä parhain: Pakkasta 
sopivasti ja lunta tuprutti niin, 
että huoltajilla riitti töitä kauka-
lon puhtaana pitämisessä.

Luistelijoita oli kaiken ikäisiä. 
Osa luisteli kaunoa, ja pojat piti-
vät jääkiekkoa liikkeellä. Reipas 
musiikki siivitti luistelijoita. 
Leijonien tarjoamat makkarat 
tekivät kauppansa, ja paistajilla 
riitti kiirettä. Nuorisoseuran 
kioskista sai kahvia, limpparia 
ja karkkia. Sekä osallistujat että 
järjestäjät olivat tapahtumaan 
tyytyväisiä. Ensivuoden jäillä 
tavataan.   

Pienet linnut tervehtivät 
minua pientä

orpoa lasta laulullaan.
Ne piipittävät ja visertävät 

niin hellästi,
että kova sydän alkaa sulaa, 

onpa päässyt minultakin 
kyynel silmiini,

kun on saanut kuunnella 
lintujen kevätlaulua.

Kyllä Luoja on ihmeellinen, 
kun Hän on antanut ihmisille 

lintujen laulun,
sielulle pehmeäksi voiteeksi 

ja sydämen iloksi.
Toivo Hautaviita
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Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot. 
 - Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
 - Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
 - Meiltä kaikki piensiemenet ja myös erikoiskasvit.
        - Myös luomuna. Soita ja kysy!
  Merinomi Oy  0500 365 995

Luistelurieha Päntäneellä

Huoltojoukot valvovat

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

010 239 6600

www.luksel.fi

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

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

��������������������������������
Porvarintie 18, Teuva     Topeeka 30, Kauhajoki

06-2673 060       WWW.REEBIT.FI �����������������

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

Koti kuntoon pienellä budjetilla!
Pintakäsittelemme vanhat keittiönovet, komeronovet, väliovet, ruokaryhmät, lipastot, 

sängyt, yöpöydät ym.  Petsauksen/lakkauksen ja maalauksen jälkeen 
kalusteet ovat taas kuin uudet!

Kalustemaalaus Osmo Oy
- Puusepäntie 2, 61800 Kauhajoki - Puh. 231 4468, 040 541 4727

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit

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

Parasta tapahtumassa
ovat kaverit

Makkara ja limu maistuvat
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Uusi kausi, uudet kujeet
Fc Päntäneen toinen kausi 

pyörähtää käyntiin 12.5 kotipelillä 
Virkiä/2 vastaan.

Joukkueessa on tapahtunut 
muutoksia niin pelaajissa kuin 
taustahenkilöissäkin. Esimerkiksi 
Korkmazin perhe siirtyi Vaasan 
kentille potkimaan. Päntäne 
ei kuitenkaan jäänyt tuleen 
makaamaan vaan toivotti pojille 
hyviä pelejä ja iski kiinni TePan 
pelaajistoon. Sieltä tarttuikin 
muutama pelimies mukaan. 
Lisää tasokasta pelaajaa tuli niin 
hyökkäykseen, keskikentälle kuin 
maalitolppien väliin.

Treenivuorolla olemme pääs-
seet testailemaan niin Teuvan 
poikien, kuin muidenkin uusien 

pelaajien tasoa. Ilolla voi kertoa, 
että täysin tyytyväinen voi olla 
uusiin pelaajiin. Tottakai koko 
joukkuetta ei ole uusittu, vaan 
vanhoja tuttuja naamoja näkyy 
kentällä. Esimerkiksi Kulmalan 
Jarkko yllätti kaikki ja säilyi 
hengissä tähän kauteen asti.

Viime kaudella Päntäne 
yllätti kaikki vastustajat 
yleisömäärällä niin koti- kuin 
vierasmatseissakin. Joukkue 
tahtookin toivottaa niin uudet 
kuin vanhat katsojat taas 
kentänlaidalle kannustamaan 
Fc Päntänettä kohti nousua.

Viime kesänä nousu jäi 
ottamatta, koska sen verran 
pitää olla selkärankaa, että 

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

nousu otetaan pelaamalla ei-
kä kabinetissa. Tänä kesänä 
parannetaan tuota kolmatta 
sijaa sen verran, että kauden 
päätteeksi Fc Päntäne löytyy 
sarjan piikkipaikalta.

Tervetuloa siis kaikki  ken-
tille taas kesällä! Tehdään tästä 
kaudesta yhdessä hieno ja 
voitokas!

Alkusarjan ottelutaulukosta löytyvät kesän pelit

Voitokkaan FC Päntäneen joukkue 1960-luvun alussa

Joukkue on kuvattu ”puulaakipelin” jälkeen. Luultavasti ”varman” tappion kärsi Autolan joukkue, koska 
U. Malmila on asettanut kuvakulman siten, että Autolan toimitilat näkyvät oikealla sivustalla.

Henkilöt vasemmalta takarivistä: Oiva Hatakka, Pentti Poikselkä, Matti Kuja-Halkola, Aarre Tarkka, 
Veikko Mäntykangas, Esa Mäki-Kullas ja Terho Rajala.

Eturivissä vasemmalta: Uuno Pekarila, itseoikeutettu joukkueen kapteeni, joka toi jalkapallon voimallisesti 
Päntäneelle, Lasse Ketola, Tapio Pekarila, Väinö Luopakka, Mauri Rahkola ja Reino Luopakka.

Tervetuloa 
juhlavuoden tapahtumiin!

Katso:
�����������������
Kauhajoella tapahtuu

Kauhajoen kaupunki tiedottaa myös 
Facebookissa

��������������������
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Olen Katariina Gossenauer, 
tyttönimeltäni Isoniemi. Vietin 
lapsuuteni onnellisesti Kauha-
joen Puskankylässä maatalon 
esikoisena. Vanhempani Antti 
ja Pirjo asuvat edelleen siellä. 
Yksi veljistäni asuu Hämeen-
linnassa ja toiset kaksi Kau-
hajoen keskustassa. Nuorin vel-
jeni muuttaa pian Päntäneelle 
perheensä kanssa. Jo lapsuudessa 
minua kiehtoivat vieraat maat 
ja eri kultuurit. Lukion jäl-
keen jäin Kauhajoelle vielä 
kahdeksi vuodeksi valmistuen 
yo-merkonimiksi. Sen jälkeen 
asuin vuoden Kokkolassa ja 
sinä aikana itsenäistyin niin 
paljon, että ulkomaille muutto 
olikin sitten seuraava askel.

 Helsingin Sanomien kautta 
löysin Sveitsin pääkaupungista 
Bernistä perheen, jonne lähdin 
au pairiksi eli lastenhoitajaksi 
syksyllä 1991. Sieltä vaihdoin 
muutaman kuukauden päästä 
toiseen perheeseen maaseudulle 
Bernin ulkopuolelle. Se vuosi 
onkin jäänyt hyvin mieleeni, 
koska kaikki oli uutta ja 
ihmeellistä. Sveitsissäkin asui 
muita ulkosuomalaisia ja tör-
mäsin jossain suomalaisten 
kantapöydässä jopa entiseen 
päntäneläiseen. Vuoden jälkeen 
sain töitä Sveitsin alpeilta kan-
sainvälisestä lomahotellista tar-
joilijana. Me työntekijät olimme 
kotoisin yli 20:stä maasta ja niin 
olivat hotellivieraatkin. En ole 
koskaan ujostellut puhua vieraita 
kieliä ja Sveitsissä olessani sain 
käyttää kaikkia osaamaani viit-
tä kieltä päivittäin. Työskente-
lin Sveitsissä kevääseen 1995 
asti vaihtaen välillä hotellia 
ja asuinpaikkaa. Viimeinen 
asuinpaikkani oli St. Moritz 
ja sieltä oli tarkoitus muuttaa 
seuraavaksi Englantiin ja aioin 
hakea töitä Lontoosta.

Toisin kävi, sillä sain työ-
tarjouksen Saksasta serkkuni 
enon firmasta. Heillä oli suo-
malainen korualan tukkuliike 
ja he etsivät uutta kielitaitoista 
myyntiedustajaa. Uudet haasteet 
houkuttelivat ja pian asiakkaita-
ni olivatkin koruliikkeet Etelä-
Saksassa ja osa niistä sijaitsi 
Ranskan puolellakin. Hieman 
pelotti, kun lähdin ensimmäiselle 
myyntireissulleni uudella autol-
la nelikaistaista moottoritie-
tä. En Sveisissä ollut juuri-
kaan autoa ajanut, ainoastaan 
silloin harvoin, kun lomailin 
Suomessa. Sanomattakin on 
selvää, että liikenne Saksan 
moottoriteillä on ihan toista 
luokkaa kuin Topeekalla. Totuin 
silti nopeasti ajamiseen ruuhkissa 
ja siihen, että nukuin joka yö eri 
hotellissa. Viikonloput vietin 
kuitenkin rauhallisesti työ-
suhdeasunnossani, joka sijaitsi 
pienessä vuoristokylässä Frank-
furt am Mainin lähellä.

Sinne kylään nimeltä Glas-
hütten sitten jäinkin. Loppukesäs-

Katariina Gossenauer: Puskankylästä Saksanmaalle
tä tutustuin siellä saksalaiseen 
mieheen, jolla oli kauniit siniset 
silmät. Se olikin sitten menoa: 
Pian rakastuimme toisimme. Vaih-
doin työpaikkaa, jotta nähtäisiin 
päivittäin ja jo seuraavana ke-
sänä matkustimme yhdessä 
vanhempieni 50-v synttäreille 
Puskankylään. Siellä Norbert 
sitten esiteltiin samana päivänä 
koko suvulleni ja paikalla oleville 
kyläläisille. Seuraavana kesänä 
vietettiinkin seuraavia isoja suku- 
ja kyläjuhlia, nimittäin meidän 
omia häitä Hämes-Havusessa. 
Saksasta pääsi tulemaan häihin 
vain kymmenkunta vierasta, 
mutta hekin ihastuivat Suomeen 
yhtä paljon kuin mieheni.

 Vuonna 2000 syntyi esi-
koisemme Sonja ja vuonna 
2002 toinen tyttäremme Nadja. 
Siihen aikaan alle 3-vuotialle 
ei ollut mitään toivoa saada 
päiväkotipaikkoja, joten hoidin 
lapset kotona. Vuonna 2005 
ryhdyin yksityisyrittäjäksi ; se 
antoi mahdollisuuden tehdä töi-
tä  myös kotoa päin ja valita itse 
työajat. Valikoimaani kuuluivat 
ruotsalaiset lasten ja aikuisten 
vaatteet, myöhemmin vaihdoin 
raskalaiseen vaatemerkkiin. Tä-
män lisäksi olen toiminut Suomi-
koulun opettajana. Alusta asti 
minulle oli päivänselvää, että 
puhun lasteni kanssa suomea. 
Myös mieheni on oppinut ym-
märtämään Suomea niin hyvin, 
että ei hänellekään tarvitse enää 
tulkata juuri mitään.

 Useimmat lomat ollaan 
vietetty Suomessa ja suurimman 
osan ajasta synnyinseuduillani. 
Mieheni sanoo, että ei pysty 
missään rentoutumaan niin hyvin 
kuin Suomessa. Hän tietää, että 
kun päästään vanhempieni  
luokse, on siellä odottamassa 
kuuma puulämmitteinen sauna 
ja kylmä sahti. Myös lapset naut-
tivat Suomen sukulaisten seuras-
ta, Suomen kauniista luonnosta 
sekä valoisista öistä. Itse tiedän 
tulleeni lapsuuden maisemiin, kun 
näen Pohjanmaan lakeudet. Siinä 
silmä lepää ja puheenikin muuttuu 
ihan huomaamatta pohojolaasek-
si. Eniten arvostan päntäneläisis-
sä tai ylipäätään suomalaisssa 
rehellisyyttä, vieraanvaraisuutta 
ja yrittelijäisyyttä. Eikä siitä 
ainakaan mitään haittaa ole it-
selleni ollut, että olen oppinut jo 
pienestä pitäen ottamaan vastuu-
ta ja tekemään töitä. 

Etsin Saksassa pidemmän 
ajan sopivaa työtä, joka mah-
dollistaisi sen, että voisin käydä 
entistä useammin Suomessa. 
Pari vuotta sitten tutustuin 
sattumalta suomalaiseen 73 
päivän hyvinvointihaasteeseen. 
Suomessa tämä on jo erittäin 
suosittu, koska se on niin 
helppo toteuttaa kiireisessäkin 
arjessa.  Saksalaisetkin ovat 
tästä innostuneet ja Kauhajoella 
yhteistyökumppani on mm. 
Hoitola Hyvinvointi Puistotiellä. 

Työni ansiosta pääsen nykyisin 
entistä useammin kotiseuduilleni 
ja voin yhdistää työn, loman ja 
tavata samalla sukulaisia ja 
ystäviä.

Sanonta ”täytyy mennä 
kauas, että näkee lähelle”, pitää 
hyvin paikkansa. Nykyisin osaan 
ihastella Suomen puhtautta, ai-
nutlaatuista luontoa ja ruokaa, 
etenkin marjoja ja yrttejä sekä 
suomalaisia arvoja kuten sisua. 
Viime vuosina olen myös alkanut 
arvostamaan entistä enemmän 
päntäneläisiä juuriani. Mikä 
onkaan hienompaa kuin todeta, 
että pienessä kylässä on edelleen 
elämää ja toimintaa! 

Kolme polvea yhdessä. 97-vuotias erittäin pirteä Kaisa on vanhin sukulaiseni Päntäneellä.

Loma Päntäneellä on aina kesän kohokohta sekä saksalaiselle miehelleni että lapsillemme.
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LC Päntäne on rakentamassa 
Matonpesupaikan Päntäneelle 
kaukalon huoltorakennuksen 
ja pysäköintialueen väliin. 
Hankkeelle on tehty suunnitelmat 
ja haettu avustusta Maaseudun 
kehittämisohjelmalta (EU raha). 
Jos avustus toteutuu suunnitellusti, 
rakennetaan pesupaikka tulevan 
kesän aikana.

Pesupaikalle asennetaan 2 kpl 
1,2 m leveitä altaita ja 1 kpl 2,5 m 
leveä allas. Lisäksi hankitaan 2 m 
leveä mattomankeli kuivaamiseen. 
Pesupaikan viereen asennetaan 
myös kuivatusta varten telineet, 
1,4 m korkeaa aitaa laitetaan 20 m 
ja 0,9 m korkeaa aitaa 10 m.

Hankkeella pyritään lisää-
mään kylän asumisviihtyvyyttä. 
Toivottavasti saamme toteutettua 
hankkeen suunnitellusti.

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

Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi
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Peltituotteet
HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.

* Rännikourut
*Asennuspalvelut

JARI 0400 123 078

Rakennusliike
HARJU-HEIKKILÄ OY

* Rakennustyöt
* Kattoremontit
* Ym. alan työt

KIMMO 0400 862 479

Päntäneelle matonpesupaikka

Puh: 0400 885 026

���������
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

www.suupohjanakkujarengas.fiPaikka sijoittuu nykyisen huoltorakennuksen ja maantien väliin

Pesupaikalle tulee altaita ja mankeli

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

HUONEKALUTEHDAS
Puusepäntie 1-3, 

KAUHAJOKI
www.yliheikkila.com
Puh. (06) 234 5400

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612
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NOTARIAATTIPALVELUT 
ILKKA TERVONEN 
-julkinen kaupanvahvistaja 
puh. 040-5465753 
ilkka.tervonen@co.inet.fi 
 
 
koko 1 x 30 
 
 
 
laskutusosoite  
Notariaattipalvelut 
Ilkka Tervonen 
Ollin oikoonen 2 K 
61980  PÄNTÄNE 

                -  Pääpiirrustukset              -  Energiatodistukset
                -  Rakennesuunnitelu         -  Maa-ainesluvat 

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

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ 2018 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

Me yhdistämme taidon, luovuuden ja halun tinkimättömään 
tekemiseen. Strategiset suunnittelijamme ja luovat 

asiantuntijamme ideoivat  asiakkaillemme erottuvimmat 
ideat, selkeimmät viestit ja toimivimmat tekniset ratkaisut. 

Me haluamme tuoda asiakkaidemme liiketoiminnalle 
oikeaa lisäarvoa. Me olemme mainostoimisto.

www.mediaporras.com

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

Aronkylästä Päntäneelle Ol-
linoikooselle muuttivat pari vuotta 
sitten Rami ja Jonna Viljanen. 
Ramilla on oma metallialan yritys, 
jonka toimialaan kuuluvat metal-
lin alihankinta-, rautarakenne- 
ja hitsaustyöt,sekä stokerien 
korjaukset,varaosat ja huollot.

Ramilla on toimitilat Jus-
silantiellä osassa Pesmelin 
hallia, jossa hän on vuokralla. 
Tarvittaessa hän myös tulee huol-
toautollaan asiakkaan luo.

Metalli 
Viljanen

Tarvittaessa Rami hurauttaa huoltoautolla asiakkaan luo

Pajassa metalli muotou-
tuu moneen malliin.   >>

MAALÄMPÖ
TARJOLLA ENERGIAA, JONKA 

MARKKINAHINTA EI TULE KOSKAAN 
HEILAHTELEMAAN. KYSY TARJOUS
AVAIMET KÄTEEN ASENNETTUNA.

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

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt



Myyn halkoja ja klapeja
 - Toimitus sop. mukaan
 - 040 5734 099 Päntäne

Suolaista:
JUUSTOPUUSTIT

6 dl vettä tai maitoa
1⁄2 tl suolaa
50 g hiivaa
2 dl kaurahiutaleita tai ruisrouhetta
2 dl vehnäleseitä
12 – 13 dl vehnäjauhoja
3⁄4 dl ruokaöljyä
Täyte:
n. 150 g valkosipulituorejuustoa
150 g juustoraastetta
(persiljasilppua)
Pinnalle leseitä, rouhetta, siemeniä tms.

Liota kädenlämpöiseen nesteeseen hiiva ja suola. Lisää joukkoon 
leseet ja hiutaleet, vehnäjauhot ja öljy. Anna taikinan kohota 
liinan alla lämpimässä paikassa kaksinkertaiseksi.
Jaa taikina kahteen osaan ja kauli ne suorakaiteen malliseksi 
levyksi. Voitele valkosipulijuustolla ja ripottele päälle juustoraaste 
ja persilja. Kääri tiukalle rullalle ja leikkaa 3-4 cm leveiksi 
viipaleiksi. Taita viipaleet puusteiksi korvapuustien tapaan.
Suihkauta pinnalle vettä ja ripottele päälle leseitä tai siemeniä. 
Paista 200 asteessa n. kauniin ruskeaksi.

PÄNTÄNEEN SANOMAT 9

PUUKAUPPA MIELESSÄ ?
Käytämme vuodessa puuta noin 300 000 m3, josta

tuotamme 11 rekallista männyn ja kuusen sahatavaraa
vuoden jokaisena työpäivänä kahdella sahalinjalla.

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

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.

w w w. i s o j o e n s a h a . f i
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KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY, ITS, KPT II, Lkv

Hyvää äitienpäivää! 0400 616 607

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

www.lakeusdesign.fi

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Makeata:
MUSTIKKAPIIRAKKA

Pohja: 
100 g voita
21⁄2 dl vehnäjauhoja
3⁄4 dl sokeria
1 tl leivinjauhetta
1⁄2 dl kermaa

Vatkaa pehmeä voi ja  sokeri vaahdoksi, lisää jauhot ja leivinjauhe 
ja lopuksi kerma. Sekoita tasaiseksi. Levitä taikima piirasvuoan 
pohjalle ja paista uunin alaosassa 200 asteessa n. 20- 30 min. 
Anna jäähtyä.

Täyte:
1 prk ransakankermaa
1 dl fariinisokeria
2 dl kuohukermaa
2 tl vanilijasokeria

Vatkaa ranskankerma ja fariinisokeri vaahdoksi. Vaahdota kerma. 
Sekoita vaahdot ja lisää vanilijasokeri. Levitä pohjan päälle.
Lisää päälle mustikoita, vadelmia ( tai muita marjoja).

Kiille marjojen päälle:
2 dl vettä, johon liotetaan 1 dl hyytelösokeria. 
Levitetään marjojen päälle.

Onnea äideille!
Leivonnaisia juhlapäivään: Mustikka on kautta aikain 

ollut kotiapteekin tärkeimpiä 
rohdoksia.Kuivatut mustikat 
ovat ripulin ja muiden tuleh-
dusluontoisten vatsahäiriöiden 
hyvä ja varma lääke, joka ei 
koskaan ole vahingoksi, mutta 
sitä useammin parantaa mel-
keinpä ihmeellisesti. Tämä on 
tieteellisesti vahvistettu,  joskaan 
suomalaiset lääkärit eivät sitä 
nykyisin paljonkaan käytä. Mutta 
jokaisellahan on tilaisuus nauttia 
sen siunauksista omin päin!

Gall-Valerio syötti tuoreita 
mustikoita vatsasairaille ja totesi 
seuraavat vaikutukset:
1) Ulostus tuli säännölliseksi ja 
helpoksi.
2) Ulostuksista hävisi paha haju 
kokonaan.
3) Suoliston käymisilmiöt 
kaasuineen ja ilmavaivoineen 
loppuivat kokonaan.
4) Ruokahalu parani.
5) Suolinkaiset poistuivat

Toinen kansanomainen mus-
tikan lääkityskäyttötapa on ol-
lut suuvedeksi kaikenlaisissa 
suun, ikenien, nielun ja kur-
kun vaivoissa. Tämänkin lää-
kityksen on tiede vahvistanut 
oikeaksi. Winternitz suositteli 
tutkimustensa tuloksena jopa 
nuhan hoitoa mustikkakeit-
teellä, jota vedetään sierainten 
läpi. Eräitä ihottumia, kuten 
partasientä, on  niitäkin menes-
tyksellisesti hoidettu mustikoista 
keitetyillä soseella. Vaikuttavina 
aineksina näissä lääkityksissä 
lienee happojen ja parkkiaineksi-
en ohessa ennen kaikkea musti-
kan väriaine, myrtilliini.

Mustikan lehdissä on lisäksi 
aineksia, joilla on vaikutusta 
sokeritaudissa: Ne kykenevät 
ainakin osittain korvaamaan in-
suliinin.Amerikkalainen Allen 
nimittääkin mustikkaa kasvi-
insuliiniksi.

Teetä mustikanlehdistä on 
varsinkin Neuvostoliitossa val-
mistettu jo kauan. Lehdet kerä-
tään parhaiten kukkimisaikaan 
ja kuivataan. Ne ovat sopivia 
sokeritautisille. Neuvostoliitossa 
on apteekeissa mustikkauutetta ja 
rohtoteetä, joka sisältää mustik-
kaa. Italian suurin kasvisrohdos-
tehdas eristää mustikasta väri-
aineita, antosyanosideja, joilla 
on monenlaisia fysiologisia 
vaikutuksia. 

Kansanparannusperinteen 
keruukilpailussa kertyi tietoja 
mustikan käytöstä myös syö-
vän hoitoon. Varsinainen 
syöpälääke se ei tietenkään ole, 
mutta voidaan ajatella sen teho-
aineiden ylläpitävän solujen 
normaalia aineenvaihduntaa ja 
vastustuskykyä ja siten ehkäise-
vän syövän kehitystä

Lähde: Miten luonto parantaa, 
WSOY 1980

Toimituksen huomautus: Musti-
kasta saa myös herkkuja pöytään, 
katso tämän sivun resepti.

Mustikka

Mennyt talvi antoi mahdollisuuden nauttia lumesta!
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Osoite: Topeeka 25
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2018

Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

020 7119 888 020 7119 877
Puhelujen hinnat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

MÄKI-KYYNY
Majoitusta
Tiedustelut:

Veikko 0400-836516
Lea     040-7153472

 www.makikyyny.net

Helmikuussa edesmennyt 
Oiva Koskela oli LC Kauhajoki/
Päntäneen perustajajäsen. am-
matiltaan hän oli kauppias ja 
maanviljelijä. Hän toimi uran-
sa aikana kauppiaana useil-
la eri paikkakunnilla, mm. 
Pornaisissa, Revonlahdella, Uu-
dessakaupungissa, Päntäneellä, 
Lapualla ja Kauhajoella. Lapualla 
ollessaan hän toimi Lc Lapua-
Simpsiön rahastonhoitajana. 
Muutettuaan takaisin Kauhajoel-
le hän jatkoi lionstyössä Lc 
Päntäneen jäsenenä 2004. 

Oivalla oli lahja luoda yh-
teishenkeä clubin toimintaan, ja 
hänen ajatuksiaan kunnioitettiin. 
Aktiivisena clubin jäsenenä hän 
toimi presidenttinä 2009-2010, 
lohkon puheenjohtajana 2012-
2013, alueen puheenjohtajana 
2013-2014 ja uudestaan pre-
sidenttinä 2016-2017. 

LC Päntäneen jäsenet muis-
tavat kiitollisina aktiivista 
clubilaista. Oivaa jäivät kaipaa-
maan puoliso Rauni ja kolme 
lasta.

Oiva Koskela 
29.3.1946 – 8.2.2018

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. �������
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Aurinkoinen Morjens Nuoriso-
seuralta!

Meitä on pieni, mutta pip-
purinen joukko johtokunnassa 
järjestämässä kylään kaikenlaista 
kivaa tapahtumaa, ja pieni esit-
telykierros pilke silmäkulmassa 
(ja sehän meillä aina on!) lienee 
paikallaan:

Torvisen Hanna; varsinainen 
Taivaanrannanmaalari, jolta 
ideat eivät tässä elämässä 
kesken lopu, neljän lapsen äiti 
ja jokapaikanhöylä. Johtaja-
ainesta, kai.

Viitamäen Niina; pystyy 
olemaan monessa paikassa samaan 
aikaan, kehittää, ottaa selvää, 
hoitaa ja hallinnoi. Kolme lasta 
saavat suorituskyvystä puristet-
tua viimeisetkin pisarat. Kirjuri 
ja rahakirstun vartija.

Myllymäen Nina; ehtiväinen 
taiteilija, jonka bingoon tullaan 
kauempaakin. Ehtymätön mie-
likuvitus ja rohkeus tarttua eri-
laisiin haasteisiin takaavat sen, 
että varmana tapahtuu! Kolmen 
lapsen äitinä ja yrittäjänä saatu 
kokemus auttaa myös asiaa.

Pihlajan Tanja; ideanikkari, 
joka tekee hymyssäsuin, mitä 
käsketään, sekä osaa ja uskaltaa 
vaikka mitä! Neljän lapsen emona 
on kaikkeen tottunut.

Yhteistä meille on idearikkaus, 
into kehittää kylää, pelottomuus 
tarttua asioihin, iloinen ja 
aktiivinen ote asioihin, oli se 
sitten kyläillan järjestämistä tai 
seurantalon kehittämistä.

Olemme jälleen saaneet 
paljon aikaan jo alkuvuodesta ja 
suunnitelleet tapahtuvaksi sitäkin 
enemmän.

Kyläilloissa käy mukavasti 
porukkaa ja se on vakiintunut 
pidettäväksi aina joka kuun puo-
lenvälin tienoilla keskiviikkona 
klo 18-21. Tosin poikkeuksia voi 
tulla, kun pyrimme aina siihen, 
että mahdollisimman monella 
olisi mahdollisuus osallistua. 
Erilaisia teemoja on joka 
illassa. Tammikuulla pelailtiin 
ja askarreltiin, helmikuulla 
pidettiin “ystävänpäivän jatkot” 
vohlujen äärellä, maaliskuulla  
leikittiin ja pelattiin. Maaliskuus-
sa pidettiin myös kioskia Lionsien 
järjestämässä luisteluriehassa ja 
mahtavasti oli väkeä! 

Marianpäivälounas oli sa-
nalla sanoen menestys, eikä 
sitä ihan “omalla väellä” olisi 
ollut mahdollista järjestää, sillä 
vaikka olemmekin melkoisen 
puuhakkaita naisia, niin meille 
vuorokaudessa on kuitenkin 
vain saman verran tunteja kuin 
kaikilla muillakin. Onneksi 
saimme ahkeria käsipareja 
kyläläisistä ja lounas saatiin mu-
kavasti järjestettyä. Syöjiä kävi 
noin kolmannes enemmän kuin 
olimme optimistisesti laskeneet 
viimevuotisten lounastajien 
perusteella, mutta kaikki saivat 
kuitenkin vatsansa täyteen, vaikka 

ihan jokaista herkkua ei kaikille 
riittänytkään.

 Huhtikuun kyläillassa 
naamiaisteemalla saa hullutella 
pukeutumisella ja tietenkin 
asianmukaisesti pukeutuneet 
ansaitsevat palkinnon. Touko-
kuussa leikitään liikunnallisia 
pihaleikkejä. Kesän aikana 
kyläiltoja ei järjestetä, mutta 
syyskuussa taas aloitellaan ja 
varmasti silloin ohjelmassa ovat 
kuntokampanjan arvonnat aina-
kin! Muistattehan, että nämä 
kyläillat on tarkoitettu ihan 
kaikenikäisille. On kiva tavata 
kyläläisiä koko perheen voimin 
ja toisinaan väkeä käy myös 
muista Kauhajoen kylistä. On 
tainnut maine kivasta illanvietos-
ta kiiriä.

Metallinkeräyslava tuodaan 
Nuorisoseuran pihaan jälleen 
touko-kesäkuuksi, joten taas 
on hyvä aika siivota nurkat 
ja markit romumetallista ja 
tuoda ne keskeisellä paikalla 
sijaitsevalle lavalle, josta vielä 
tuotto menee Nuorisoseuran hy-
väksi! Viime keräys tuottikin 
mahtavasti; puolitoista tonnia 
apua talon kuluihin ja toiminnan 
järjestämiseen. On uusittu mm. 
sählykamoja ja keittiön varustus-
ta, puhumattakaan pellettikuor-
mista tai sähkölaskuista!

Toukokuun 3. päivä seuran-
talolla on Kyläluutavihon luo-
vutustilaisuus, jonne saamme 
vieraaksi itsensä kaupunginjoh-
taja Linda Leinosen! Mukana 
on päntäneläisiä yrityksiä 
esittelemässä toimintaansa ja 
myymässä tuotteitaan. Muuten 
kesällä ainakin vietetään Päntälä-
päiviä ja pidetään kioskivaunua 
FC Päntäneen kotipeleissä.

Päntäneen Nuorisoseuralla 
on ihan oma puhelinnumero 
044 9764038. Parhaiten siihen 
vastaa joku johtokuntalaisista ilta-
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aikaan (käymme töissä päivisin) 
ja myös sähköposti tavoittaa 
ns.pantane@gmail.com. Seuran 
kotisivuilta www.nspantane.fi 
löytyy ajantasaisin tieto ta-
pahtumista ja myös sivuista 
Facebookissa kannattaa tykä-
tä: www.facebook.com/Panta-
neenNuorisoseura. sieltä löytyy 
myös paljon kuvia kyläilloista ja 
muista kohtaamisista.

Toivotamme kaikki tervetul-
leeksi mukaan toimintaan. Se 
ei vaadi paljoa aikaa yhdeltä 
ihmiseltä, varsinkaan, kun moni 
osallistuu. Yhdessä saamme 
enemmän aikaan!

Eiköhän juhlisteta Kauha-
joen 150-vuotisjuhlaa olemalla 
oikein porukalla aktiivisia. 
Onhan juhlavuoden teemana 

yhteisöllisyys ja nykyään Pän-
täne liitetään siihen sanaan jo 
useammin kuin metsätöihin!

Lopuksi vielä haluaisin 
erikseen mainita:

Kiitokset avusta mahtaville 
talkoolaisille Marianpäivälou-
naan järjestelyissä; te jokainen 
annoitte oman työpanoksenne 
yhteisön hyväksi ja saatiin ka-
tettua herkullinen lounas yli 200 
henkilölle! 

Kiitokset Ketomäen Lealle 
valtavasta määrästä talkootyötä. 
Maailmalla ei olisi hätää, jos 
edes puolet ihmisistä toimisi, 
kuin Lea.

Kiitokset ymmärryksestä ja 
apukäsistä puolisoille ja lapsille

Iso Kiitos yhteistyöstä FC Pän-
täne, Päntäneen Metsästysseura 
ja Päntäneen Lionsit, sekä kaik-
ki aktiiviset kyläläiset. Ei sitä nyt 
varmaan enää erikseen tarvitse 
sanoa, että yhdessä olemme 
enemmän :) Mukavaa kesän 
odotusta!

Päntäneen Nuorisoseuran puoles-
ta kirjoitteli  Torvisen Hanna

Puskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614    

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

ruokapalvelu.fi  040 5085272

Sähköasennukset ja -tarvikkeet

Puh. 0500 982 619
Päntäneentie 3A, KAUHAJOKI



Vanhoja valokuvia Päntäneeltä

Uuroon  pvy:n karianhoitokurssilaaset Matti Korpelas Päntänehen Uuroos 1930. 
Kuvas kurssilaasista Vilho Latvaniemi, Helmi Vuori,  Lilja, Helly ja Mari Korpela, 
Aune Asukas, Helly Lehtola, Helly Mäki-Uuro, Anna-Liisa Harju, Lyydia Järviharju, 
Lilja Uuro,  Hilta Oja-Uuro, Hilta Järviharju ja Aune  Rajamäki.
Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Kalle Hirvelä

Päntänehen uuroonkylääsiä ja niiren vierahia kuvattu Kangasjärvellä 1935. Vas. Hanna 
Lehtola, Lenni Asukas, Laila Mäki-Uuro, Kalle ja Sulho Lehtola, Aune Asukas, Paavo 
Korpela, Helly Lehtola, Viljo Uuro, Rauha Yli-Uuro, Paavo Saari, Rauha Polvenlahti, 
Lilja Uuro, Kalle Salonen, Aino Komula ja Helly Korpela.
Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Alfred Niemistö

Uuroonkylän flikkoja kuvattu Päntänehen Uuroos 1934. Vas. Laila Mäki-Uuro, Helly 
Lehtola, Aune Asukas, Lempi Järviharju, Lilja Uuro, Helly Korpela, Rauha Yli-Uuro 
ja Rauha Polvenlahti
Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Alfred Niemistö

Vas. Rikhard Kosken taloo ja oik. Luoma-Uuroon taloo Päntänehen Uuroos. Kuvattu 
Antti Uuron talon katolta 1937.
Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Alfred Niemistö 

Uuroon äitienpäiväjuhulien toimihenkilöötä, ohojelman suorittajia ja passaria Uuroon 
koulun eres 1937. Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Alfred Niemistö.

Uuroon äitienpäiväjuhulien vierahat Uuroon koulun eres 1936.
Omistaja Lilja Salonen, Valokuvaaja Alfred Niemistö.

Hyvää Äitienpäivää 2018 !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä pj,Esa Ylikoski, Markku Rinta-Halkola

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

Paino: iPrint, Seinäjoki


