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”Aina kun on pyydetty, olen 
lähtenyt”, on ollut Kaarina Rinta-
Halkolan o.s. Luoma-Nirvan ohje-
nuorana läpi elämän. Ulospäin 
suuntautuva ja palvelualtis mieli 
ovat vieneet häntä kokemuksiin, 
joissa on muistelemista nyt, kun 
elämäntahti on tullut verkkaisem-
maksi. Nirvankylä on toiminut 
elämän päänäyttämönä, ja siellä 
hän asuu edelleen. Tänä vuonna 
hän täyttää 92 vuotta. Kaarina 
syntyi vuonna 1927 Eino Luoma-
Nirvan ja Emmi Lapikiston 
perheeseen Nirvankylään. Seit-
semästä lapsesta Kaarina on 
toiseksi vanhin. Sisarussarja 
on vanhimmasta nuorimpaan 
seuraava: Sulo s. 1925, Kaarina, 
Mauri, Seira, Kyllikki, Mauno 
Juhani ja Marja-Liisa s. 1943. 
Kaarina, Sulo ja Seira jäivät 
Kauhajoelle, ja muut asettuivat 
eri puolille Suomea. Sulo jatkoi 
vanhempien jälkeen talon isän-
tänä. Nyt Luoma-Nirvan tilaa 
isännöi Sulon pojanpoika Petri.

Varhaislapsuuden synkistä 
kokemuksista Kaarina nostaa 
esille kaksi. Oli syksy, ja elot 
oli saatu suojaan. Nelivuotias 
Kaarina sai tehtäväkseen vahtia 
hevosta, jotta se pysyisi pihassa 
paikallaan. Kaipa se alkoi viku-
roida, koska Kaarina heitti sitä 
pienellä kivellä ojentaakseen 
sitä. Humma potkaisi Kaarinaa 
äkkiarvaamatta käsivarteen, 
johon jäi elinikäinen tatuointi 
kaviosta. Halosen lääkäri hoiti 
pikku potilasta, mutta hänet 
vietiin vielä pariksi viikoksi Sei-
näjoen sairaalaan jatkohoitoon. 
Kaarinan palattua Kauhajoelle 
kuntalaisten arvostama lääkäri 
oli kuollut. Naapurissa oli pik-
kupoika, josta tuli Kaarinan paras 
kaveri. Kaksivuotias poika me-
nehtyi sontaruumaan Kaarinan 
suureksi suruksi. Enimmäkseen 
lapsuuden aika oli ihanaa. Kodin 
lähellä virtasi leveähkö luoma, 
jossa käytiin uimassa ja vietettiin 
huolettomia lapsuuden kesäpäiviä. 
Rannassa oli pyykkitupa ja sauna. 
Kodin lähellä Latva-Nirvassa 
tapasi käydä sukulaistäti jostain 
kauempaa. Tämä toi Kaarinan 
elämään uusia tuulia. Vieraan tä-
din kautta hän pääsi tutustumaan 
kodin ulkopuoliseen maailmaan, 
kun tämä vei likkaa pitkin kylää 
mukanaan. Kyläily oli niin ihanaa, 

että Kaarina lähti kerran ilman 
lupaa hänen mukaansa. Häntä 
etsittiin joka puolelta. Silloin 
tuli ensimmäisen ja viimeisen 
kerran raippoja.

Emmi-äiti piti tärkeänä las-
ten hengellistä kasvatusta. Hän 
piti pyhäkoulua Nirvankylän 
lapsille Nurmen Lauran kanssa 
vuorotellen. Luottamus Korkeim-
man voimaan on vahvistunut 
elämän mittaan. Se on siirtynyt 
Kaarinan suureksi iloksi myös 
seuraaville sukupolville.

Nirvankylään perustettiin 
kansakoulu vuonna 1928. Kaa-
rina aloitti opinahjonsa seit-
senvuotiaana ja hän tykkäsi 
käydä koulua. Opettajina toi-
mi Virtasen pariskunta, joka 
muutti myöhemmin nimensä 
Paarlahdeksi. Kaarinan kotona 

oli puhelin, sillä Eino tarvitsi sitä 
kunnallisten luottamustehtävien-
sä hoitamiseen. Numero oli 49. 
Kun Kaarina kävi viidettä luokkaa 
1939, talvisota syttyi ja koulu 
jäi kesken. Ensimmäiset sodan 
uhrit olivat neljä kauhajokista, 
jotka olivat olleet linnoitustöissä 
Sakkolassa. Heistä Eino Keto-
mäki ja Vante Pitkämäki olivat 
nirvankyläisiä. Kirkossa oli 
siunaustilaisuus, johon myös 
Emmi ja Eino osallistuivat. Sil-
lä aikaa kuultiin radiosta sodan 
syttymisestä. Kaarina vei itkien 
sanomaa kyläläisille. Kukaan ei 
häntä siihen velvoittanut, mutta 
hän tunsi sen tehtäväkseen, kos-
ka oli pikkulotta. Hän oli tuol-
loin 12-vuotias. Sodan aikana 
kaikki osallistuivat kykyjensä 
mukaan isänmaan hyväksi. 
Kaarina liittyi pikkulottiin, 
jotka kokoontuivat Nirvan kou-

Arvon rouva Kaarina Rinta-Halkola
lulla opettajan ohjauksessa. 
He kutoivat paljon villasukkia 
rintamalle. Hengityssuojaimia 
he ompelivat kaasuhyökkäyksi-
en varalle. Suojaimiin laitettiin 
täytteeksi sammalia. Kaarina 
kävi tervehdyskäynneillä sanka-
rivainajien kodeissa. Hän ei 
unohda sitä jouluaattoa, kun 
hän vei Peltoniemen Femmin 
pienelle pojalle paketin tämän 
isän kaaduttua. Sota-aika oli 
ahdistavaa aikaa, sillä koskaan 
ei tiennyt, kuka kyläläisistä saa 
suruviestin. Kerran Kaarinalle 
soitettiin ja häntä pyydettiin 
ruumishuoneelle kaveriksi tun-
nistamaan sankarivainaja. Hän 
meni, koska tunsi että oli men-
tävä. Arkun päällä oli kielto, 
ettei arkkuun saa katsoa. Usein 
tuota kieltoa uhmattiin, koska 
haluttiin varmistaa, että vainaja 
ja lapussa oleva nimi ovat sama 
henkilö. Niinpä arkku avattiin, 
ja siitä jäi paha olo pitkäksi 
aikaa. Kotona oli sodan aikana 
26-vuotias venäläinen sotavanki 
Jussi puoli vuotta. Hän oli ollut 
vankina myös Virossa ja osasi 
suomea jonkin verran. Hän oli 
hyvin auttavainen ihminen, teki 
niin maa- kuin metsätöitäkin. 
Koko perhe kokoontui aina 
syömään yhteisen pöydän 
ääreen. Jussi otti ensin syliinsä 
perheen pienimmän, antoi tälle 
ruuan, ja söi itse myöhemmin. 
Kaarinan vanhemmat ottivat 
myös siirtolaisia kotiinsa. He 
antoivat hellalla varustetun 
makuuhuoneensa mummolle ja 
tämän 40-vuotiaalle tyttärelle ja 
menivät itse vintille nukkumaan. 
Kaarina kiersi tyttären kanssa 
kylää, jotta tämä pääsi jutte-
lemaan toisten siirtolaisten kanssa 
karjalan murteellaan.

Viimein koitti rauha. Kaari-
na meni Evankeliseen Opistoon, 
missä hän oppi monenlaisia 
taitoja. Hän on hyödyntänyt 
opiston oppeja läpi elämän. 
Kuorolaulusta tuli erityisen 
rakas ja pitkäaikainen harras-
tus. Musikaalisuus on kulkenut 
Luoma-Nirvan suvussa vahvana. 
Matematiikasta suoritettiin kes-
kikoulun oppimäärä. Niitä taito-
ja Kaarina tarvitsikin tulevassa 
työssään. Opistoaikana Kaarina 
vakavoitui opiston tarjoaman 
hengellisen ohjauksen myötä.

Hääkuva 1947
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Vuonna 1945 Kaarina ja 
Arvo Rinta-Halkola tutustuivat 
toisiinsa nurkkatansseissa. Toki 
he olivat tienneet toisistaan jo 
aiemminkin. He viihtyivät hyvin 
keskenään ja alkoivat suunnitella 
yhteistä tulevaisuutta. Kesäkuus-
sa 1947 tanssittiin häitä Luoma-
Nirvan riihessä karijokisten 
pelimannien soiton tahdissa. 
Morsiuspuku oli vaaleansininen, 
sillä valkoista kangasta ei ollut 
saatavilla. Kangas hankittiin 
voihin vaihtamalla. Kaarina 
asui appelassaan muutaman vuo-
den. Sirpa-tytär syntyi vuonna 
1949. Päntäneen Osuuskaupan 
sivumyymälään Puskankylään 
haettiin kaupanhoitajaa ja Kaa-
rina sai tuon hyvin vastuullisen 
työn, jota hän hoiti puoli vuotta. 
Puskankylästä käsin Kaarina ja 
Arvo rakennuttivat omaa taloa 
Nirvankylään Luoma-Nirvan su-
vun maille. Rakentamista haittasi 
rakennustarvikkeiden puute. Arvo 
kierteli ulkoseurakunnissa hank-
kimassa nauloja, sementtiä ynnä 
muuta. Pihapiiriin rakennettiin 
myös ulkorakennus, jossa olivat 
toisessa päässä varastotilat ja 
toisessa karjalle tarkoitetut 
tilat. Taloon kuului lisäksi viisi 
hehtaaria peltoa, jossa viljeltiin 
heinää kotielämiä varten. Kaa-
rinalla ja Arvolla oli yleensä neljä 
lehmää, ja oli myös  vasikoita, 
hanhia ja lampaita. Molempien 
isät toimivat osuuskaupan hal-
linnossa, joten osuuskauppa-
aate oli tuttu.  Mielissä virisi 
ajatus siitä, että voisiko myös 
Nirvankylään perustaa osuus-

kaupan sivumyymälän ja niin-
pä he tarjosivat Päntäneen 
Osuuskaupalle rakennuksiaan 
vuokralle. Nirvankylän sivu-
myymälä aloitti toimintansa 
vuonna 1952. Tuotteet tulivat 
suurimmaksi osaksi Päntäneen 
pääkaupan kautta, mutta tuoreet 
leivonnaiset hankittiin Lainoselta, 
päntäneläiseltä leipomolta.

Nirvankylän Osuuskauppa oli 
sekatavarakauppa, ja tuotteita oli 
laidasta laitaan. Siihen aikaan ei 
ollut paljon valmispakkauksia, 
vaan suurin osa ostettiin irtona. 
Hangon keksit laitettiin ruskeaan 
paperipussiin, juustonpala kat-
kaistiin vahvalla langalla ja muruja 
varten kauppias pyöräytti truut-
tuja. Alkuaikoina myytiin vielä 
toppasokeria. Pienellä vasaralla 
hakattiin topasta pala, joka kotona 
pienistettiin sokerisaksilla suuhun 
sopiviksi palasiksi. Kauppaan ei 
tultu vain ostoksia tekemään, 
vaan siellä myös tavattiin toi-
sia kyläläisiä, vaihdettiin kuu-
lumiset ja parannettiin maa-
ilmaa. Höysteeksi joku osti 
pullon pilsneriä, jota varten oli 
lämminvesiallas pullojen lämmit-
tämiseen. ”Onko mun pulloni jo 
lämmennyt?”, kyselivät janoiset. 
Työtä riitti kauppiasparilla. Yh-
dessä hoidettiin aamuaskareet, 
Kaarina lypsi lehmät ja Arvo hoiti 
miesten työt. Sitten oli aika avata 
kaupan ovet asiakkaiden tulla. 
Kaarina muistaa 90-vuotiaan 
papan, joka tuli lähes joka päivä 
kauppaan, ei niinkään aina 
ostoksille, vaan kuuntelemaan 
kylän kuulumisia. Kaupanpito 
oli kokoaikaista. Aina oltiin 
saatavilla pyhää arkea mihin 
kellonaikaan tahansa. Kesken 
heinänteon lähdettiin antamaan 
asiakkaalle jotain tähdellistä, 
mitä hän tarvitsi. Kaarina halusi 
kuitenkin, että joulu rauhoite-
taan. Perhe kasvoi, kaksostytöt 
Anne ja Leea syntyivät vuonna 
1954. Kotiympäristö oli tyttäristä 
mielenkiintoinen. Oli kiehtovaa 
kuunnella kyläläisten tarinointia 
oven raosta. Koska vanhempien 
työmaa oli kotipiirissä, koulusta 
sai tulla suoraan kotiin. Tyttärille 
teroitettiin sitä, että kaikkia on 
tervehdittävä vaikka ei tuntisikaan, 
ja muutenkin oli käyttäydyttävä 

Lottakuva



Presidentin palsta

Kevätaurinko lämmittää ja 
lumet sulavat pois. Kausi on 
mennyt nopeasti. Luistelurieha 
pidettiin 15.3.  Nuorisoseuralla, 
koska kaukalon jäällä oli vettä. 
Kahvi ja makkara kuitenkin 
maistuivat.

Päntäneen seurakuntakodilla 
pidettiin lämminhenkinen messu  
7.4. ja osallistujia oli mukavas-
ti. Kiitokset Antti Ala-Oppaalle 
ja Helena Ala-Prinkkilälle. Kah-
vittelusta kiitokset Sinikalle, 
Heleenalle ja Tellervolle.

Tälläkin kaudella on pyritty 
apua ja avustusta antamaan eri 
tahoille, nyt mm. Seinäjoen kes-
kussairaalaan lapsuusiän syöpä 
-aktiiviteettiin. Perinteisiä ovat 
stipendit kouluille, ylioppilaille 
ja ammattiin valmistuneille.

Lehtitoimikunta  on ollut taas 
ahkerana uuden lehden valmiiksi 
saamisessa.

Matonpesupaikka aukeaa kun 
ilmat tarpeeksi lämpiävät.

Asmo Luoma-Pukkila ottaa 
varmalla rutiinilla  ohjat ensi 
kaudelle.

Hyvää kevättä ja kesää ja 
kaikkea hyvää kaikille lehden 
lukijoille!

Lc-Päntäne presidentti Tapio 
Nevanpää  ja  Lady Eeva

PÄNTÄNEEN SANOMAT 

���������

2

LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö
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Porvarintie 18, Teuva     Topeeka 30, Kauhajoki

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

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Leidit päättivät 4.3. seuraavista lahjoituksista:
 - Ryhmäpäiväkoti Kuusenkolo 500 €
 - Päntäneen  Koulu    500 €
 - Päntäneen Kultaiseniän kerho  200 €
 - Tikkuiitat 195 €

Onnea
ä ide i l l e  !

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS
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“Niinkuin sade ja lumi tule-
vat taivaasta eivätkä sinne enää 
palaa, vaan kastelevat maan, 
joka hedelmöittyy ja versoo 
ja antaa kylväjälle siemenen 
ja nälkäiselle leivän, niin käy 
myös sanan, joka minun suusta-
ni lähtee, se ei tyhjänä palaa, vaan 
täyttää tehtävän, jonka minä sille 
annan, ja saa menestymään kai-
ken, mitä varten sen lähetän.” 
Jesaja 55: 9-11.

Maanviljelijät kylvävät ke-
väällä pellot ja odottavat kärsi-
vällisesti viljakasvien kasvamista 
oraalle ja täyteen mittaan. Aikanaan 
sadosta leivotaan leipää. Samaa 
kylvöä teemme pienimuotoisesti 
kotipuutarhoissamme ja saamme 
nauttia kauniista kukista ja kasvi-
maan annista. 

Kylvämisen ja sadon korjaa-
misen yhteys on Jumalan sanan 
kanssa. Jerusalemin temppelis-
sä, juutalaisten  synagoogissa ja 
myöhemmin kirkoissa Jumalan 
sanaa on luettu ja kuunneltu 
vuosituhansia. Siinä tulevat esille 
elämän peruskysymykset: Mistä 
elämä on saanut alkunsa? Miten 
tulisi elää? Israelin profeettojen 
suurin sanoma oli Messiaan 
syntymistä ja tulemista koskeva 
ilmoitus. Opetuslapset oivalsivat, 
että Jeesuksessa toteutuivat pro-
feettojen kirjoitusten lupaukset.

Jumalan sana on kristikun-
nan elämässä armoväline, jon-
ka tarkoitus on meissä ihmisissä 
synnyttää pelastava usko Jee-
sukseen ja tuottaa Hengen 
hedelmää. ”Evankeliumi Jee-

suksesta on Jumalan voima 
ja se tuo pelastuksen  kaikille, 
jotka sen uskovat.” Room.1:16.  
Pelastus on Jumalan ja ihmisen 
yhteyden palautumista, Jeesuk-
sen armon ja rakkauden osallisuu-
teen tulemista. Armo ja Jeesuksen 
rakkaus hallitsevat, mikä on 
mahtavampi voima kuin kaikki 
synti ja pahuus. 

”Kun lähetät Henkesi, se luo 
uutta elämää, näin uudistat maan 
kasvot”. Psalmi 104:30. 

Hyvää kesää kaikille  ”päntälää-
sille” ja tämän lehden lukijoille.

Antti Ala-Opas 

JUMALAN SANAN VOIMA
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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

...JATKOA ETUSIVULTA

kohteliaasti. Nuo ohjeet ovat 
pysyneet mielessä tähän asti. 
Myös viihtyminen joukoissa on 
seurausta virikkeisestä lapsuuden 
kasvuympäristöstä.

Kaupanpito loppui vuonna 
1967. Kaarina ja Arvo siirtyivät 
Päntäneen pääkauppaan ja 
karja pantiin pois. Arvo ajoi 
myymäläautoa ja Kaarina oli 
mukana toisinaan, mutta hän 
toimi myös pääkaupalla.

Niin koitti eläkeaika. He tyk-
käsivät kumpikin matkailusta, 
johon oli nyt aikaa. He kiertelivät 
Suomea paljon, ja erityisesti Lap-
pi on ollut heidän suosikkinsa. 
Moskovassa he viipyivät viikon. 
Heidän sukulaisensa toimi lähe-
tystöneuvoksena siellä ja järjesti 
heille komean diplomaattiasun-
non vierailun ajaksi. Myös 
Amerikkaa he kiertelivät Euroo-
pasta puhumattakaan. Kaarina 
sai eläkkeellä harrastuksiinsa 

enemmän aikaa, oli kudontapii-
riä, kuorolaulua, runonlausun-
taa, kansantanssia ja jumppaa. 
Sotainvalidien johtokunnassa 
hän on ollut lähes tähän päivään 
saakka. Harrastusta ja menoa oli 
niin runsaasti, että Arvon mie-
lestä ei olisi tarvinnut ihan joka 
paikkaan mennä.

Vuodet kuluivat ja koitti uu-
si vaihe elämässä. Kaarina oli 
tuolloin 75-vuotias, ja Arvo 79. 
Arvo halvaantui vuonna 2002 
ja joutui pyörätuoliin elämänsä 
loppuun asti. Myös puhe meni 
halvauksen myötä. Kuntoutuksen 
ansiosta hän oppi itse syömään. 
Perhe oli yhtä mieltä siitä, että 
isän pitää päästä kotihoitoon. 
Sairaalassa vähän emmittiin, että 
pystyykö Kaarina hoitamaan mies-
tään ikänsä puolesta. Yhtä kaikki 
Arvo pääsi kotiin ja hyvin siellä 
pärjättiin. Pesut hoiti ulkopuoli-
nen taho, mutta muuten Kaarina 
selviytyi itse. Arvo luki lehdet ja 
ymmärsi kaiken, mutta ei pysty-

nyt puhumaan. Pitkän avioliiton 
aikana oli kuitenkin opittu ym-
märtämään myös toistensa sa-
natonta viestintää. Kului neljä 
vuotta ja koitti hyvästien aika. 
Arvo nukahti rauhallisesti ikiu-
neen omassa sängyssään käsi 
rakkaan vaimonsa kädessä. Hyvä 
avioliitto oli tullut päätökseen.

Kaarinalla on ollut laaja 
ystäväpiiri, josta ovat monet 
poistuneet rajan taa. Perhe on 
pitänyt tiiviisti yhteyttä äitiinsä. 
Lastenlapsia on siunaantunut 
kuusi ja lastenlastenlapsia kym-
menen. Tyttäret asuvat perheineen 
Nurmijärvellä parin kolmen ki-
lometrin etäisyydellä toisistaan. 
He käyvät tervehtimässä äitiään 
vuorotellen. Sirpalla (nyk. Yli-
Halkola) ja Saulilla on kesämök-
ki Keturinkylässä, joten he ovat 
kesällä pitempiä aikoja läsnä. 
Kaarina on kiitollinen siitä, 
että saa asua kotona. Mutta 
vaikka on ystäviä ja perhe, niin 
silti tulee yksinäisiä hetkiä. 
Eikä tunnu mukavalta, että on 
ryhmässä vanhin kaikista. Valoisa 
elämänasenne ja palveleva mie-
li kantavat elämässä eteenpäin. 
Kerran kuukaudessa käyvät ter-
veydenhoitaja ja sotainvalidien 
yhdistyksen siivooja. Kaarinan 
päivän rutiineihin kuuluu edelleen 
päiväkirjan kirjoittaminen. Käsi-
ala on jämptiä ja kaunista. Jonka 
nuorena oppii, sen vanhana taitaa, 
pitää Kaarinan suhteen paikkansa. 
Sopivien ajokelien myötä Kaarina 
peruuttaa auton tallista ja suuntaa 
tervehtimään ystäviä, jotka asuvat 
lähitienoilla. 

Kyläläiset toivottavat Kaari-
nalle kaikkea hyvää ja siunausta 
elämään.

Heleena Kokko

Kaarina Nirvankylässä maaliskuussa 2019

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

Antti Ala-Opas 
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LC Kauhajoki Päntäneen ja 
Päntäneen Nuorisoseuran jär-
jestämä luistelurieha 15.3.2019 
vesittyi sateisen sään ja jäälle 
kertyneen vesikerroksen myötä. 
Tapahtuma siirrettiin nuoriso-
seuralle, missä harrastettiin si-
säliikuntaa: Pelattiin sählyä ja 
tulevat voimistelijat harjoittelivat 
näyttämöllä. 

Paikalle kokoontui runsaasti 
kaikenikäisiä kyläläisiä seurus-
telemaan ja vaihtaamaan kuu-
lumisia. Nuorisoseuran väki 
järjesti kahvituksen ja piti pika-
arpajaiset. Päntäneen klubi 
tarjosi makkarat, ja Lion Pasi 
Viitamäellä riitti kiirettä niiden 
grillaamisessa. 

Klubin presidentti Tapio 
Nevanpää pohdiskeli, että 
pitäisikö luistelutapahtuman 
ajankohtaa aikaistaa kuukau-
della, kun kevät tuntuu tulevan 
aina vain aikaisemmin. Kiitokset 
kuitenkin kaikille osallistuneille 
sekä Päntäneen klubin että 
nuorisoseuran puolesta.

Maaemo.
Minne vie tieni? 

Tuuli ja metsän puut 
kertokoot.

Maaemo kantaa 
omaa lastaan.

Tuulen tuiverrus ja sade, 
nekin kertovat minulle, 

luonnonlapselle,
suurta tarinaansa.

Luonto on 
avannut silmänsä, 

sade on pessyt 
luontoäitiä

ja tämän maan lapsia.
Toivo Hautaviita
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Luistelurieha Päntäneellä

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

www.luksel.fi

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

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

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

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

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi

Hauskanpitoa kavereiden kanssa

Pasi Viitamäki kiireisenä Kahvit nuorisoseuralla

Valkoinen Puu Cafe 
& Shop Kauhajoki

Topeeka 15

Olemme avoinna:
ma-pe 10-21

la 10-18
su 12-17

Topeeka 71, 61800 Kauhajoki, 010 470 9860

Auto - Maatalous - Pienkone - Moo�oripyörä - Mopo - Moo�orikelkka - Mönkijä  

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

Onnea
ä ide i l l e  !
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In Memoriam Aino (Aini) Rauhala
s. 03.10.1914   k. 18.02.2019

Aino Rauhala oli Kauhajoen 
vanhin asukas, ikää oli kerty-
nyt 104 vuotta. Tämä juureva 
päntäneläinen asui Möykkytien 
varrella sijaitsevassa koti-
mökissään. Hänet nähtiin usein 
kylän raitilla kärryineen, kun 
hän oli menossa niittämään 
ojanpyörtänöheiniä karjalle. 
Hän kulki aina kävellen, ja 
myöhemmin kylän keskustassa 
asuessaan hän sai rollaattorin 
tuekseen.

Lapsuus oli niukkaa, ja 
puutettakin kärsittiin. Aino sai 
hyvin nuorena aloittaa sisarus-
tensa hoitamisen, koska hän oli 
vanhin perheen 11 lapsesta. Muut 
lapset menivät kouluun, ja Aino 
jäi kotiin auttamaan. Lukutaidon 
hän omaksui nopeasti. Ainosta tuli 
Päntäneen sivukirjaston ahkera 
asiakas.

Äiti kuoli, kun Aino oli 21-
vuotias. Nuorin lapsista oli 3 
vuotta vanha. Ainolle lankesivat 
niin äidin kuin emännän tehtävät. 
Isä menehtyi vuonna 1940. Ainolle 
jäi vastuu kaikesta: Lehmistä, 
lampaista, polttopuiden teosta 

ynnä muusta. Vanhimmat veljet 
eivät pystyneet auttamaan, sillä 
he olivat sodassa. Sisarukset läh-
tivät opintielle ja töihin eri puolil-
le Suomea. Aino jäi hoitamaan 
kotia. Hän lypsi lehmät, ruokki 
karjan ja lähti sitten auttamaan 
kyläläisiä. Hän kehräsi, pyykkäsi, 
hoiti lapset, auttoi heinänteossa 
ja klupuriihellä jne. Missä vain 
tukea tarvittiin, hän oli aina valmis 
auttamaan, eikä työn laadussa ollut 
moitteen sijaa. Lapset tykkäsivät 
hänestä kovasti, sillä hänellä oli 
hyvät jutut. Aino oli lähimmäisil-
le ystävällinen ja ymmärtäväinen. 
Hän huolehti muista itsensä 
unohtaen. Hänellä oli rautainen 
terveys ja henkinen kestävyys. 
Kova elämä oli karaissut, timantit 
syntyvät kovassa paineessa. Siskot 
ja veljet pitivät yhteyttä sisareen-
sa läpi vuosikymmenten. 

Aino muutti aikanaan koti-
mökistä Ollinoikoosen varteen 
asumaan ja sieltä 1990-luvun 
alkupuolella meijerin vintille. 
Hän lupasi pysyä siellä niin 
kauan kuin saa itse päättää. 
Kaksitoista vuotta sitten hän 
halvaantui ja hänet siirrettiin 
Terveyskeskuksen vuodeosasto 

2:een. Kun vuodeosastolla tehtiin 
uusia järjestelyjä, Aino siirrettiin 
Isojoelle Koivukartanoon 101-
vuotiaana. Kolmen vuoden päästä 
hän nukahti ikiuneen, elämästä 
kyllänsä saaneena.

Aino Rauhalaa kiitollisuudella ja 
kunnioituksella muistaen

Kyläläiset

ps. Ainon elämästä kerrotaan 
tarkemmin Päntäneen Sanomissa 
Joululta 1998. Katso vanhat lehdet 
osoitteesta www.lc-pantane.com

Kauhajoella on paljon tapahtumia 
kevään ja kesän aikana. Katso ...
��������������������������������������

Kauhajoen kaupunki toivottaa
kaikille lehden lukijoille hyvää 

kevättä ja kesää!

�����������������
www.facebook.com/Kauhajoenkaupunki/

�� �������
����������������������

������������������

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

Aino 102 vuotta lokakuussa 2016 
Koivukartanossa Isojoella.

Kirkkopyhä
Päntäneen Seurakuntako-

dilla järjestivät LC-Päntäne ja 
Kauhajoen Seurakunta 7.4.2019 
perinteisen kirkkopyhän.

LC-Päntäne järjesti kuljetuk-
set tarvitsijoille. Kolehti kerättiin 
seurakuntakodin toimintaan.

Messussa saarnan piti Antti 
Ala-Opas ja kanttorina toimi 
Helena Ala-Prinkkilä. Tekstin 
luki Esa Ala-Kyyny.

Tilaisuus oli hyvin lämmin-
henkinen ja päätteeksi nautittiin 
kirkkokahvit.
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Moni ohikulkija on varmasti 
ihmetellyt, mitä ihmiset koirineen 
tekevät Päntäneen jalkapallo-
kentällä. Kyseessä ei ole koirien 
ulkoilutus tai ns. koirapuisto–
tyyppinen kentän käyttö, vaan 
aktiiviset ja tavoitteelliset koi-
raharrastajat kouluttavat koi-
riaan palveluskoirakokeisiin ja 
–kilpailuihin saatuaan kentän 
käyttöön luvan kaupungilta.

Palveluskoirakokeet ja 
varsinkin isommat kilpailut 
pidetään tällaisilla urheiluken-
tillä, joten on aivan mahtava 
juttu, että Päntäneen kenttää 
saadaan tähän tarkoitukseen 
käyttää, kertoo aktiivinen koi-
raharrastaja, valmentaja ja 
kilpailija Minna Pättikangas. 
Minna ja belgianpaimenkoira 
Harmaahurstin Jarkkosamuli, 
tuttavallisemmin Sampo, voitti-
vat viime syksynä Pohjoismaiden 

Koirakoulutusta Päntäneen urheilukentällä

2019

Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

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

Pohjoismaiden IPO NOM 2018 voittajat Belgianpaimenkoira malinois 
uros Harmaahurstin Jarkkosamuli ‘Sampo’ ja omistajansa Minna 
Pättikangas treenavat tottelevaisuutta Päntäneen urheilukentällä.
Kuva: Helena Peltonen.

NOM mestaruuden erittäin 
vaativassa kansainvälisessä koi-
raurheilulajissa nimeltä IPO eli 
suojelu. Lajiin kuuluvat peltojäl-
jen lisäksi kenttäosuudet, joita he 
harjoittelevat mm. Päntäneellä.

Kauhajoella on pieni, mut-
ta aktiivinen joukko palvelus-
koiraharrastajia ja laji vaatii 
paljon harjoittelua useamman 
kerran viikossa. Kentällä tree-
nataan koirien kanssa mm. 
seuraamista, istu-, maahan- ja 
seiso–liikkeitä, luoksetuloja, 
paikallamakuuta, noutoja sekä 
eteenlähetystä.

Koirat ovat aina ohjaajan 
hallinnassa, eikä niistä aiheudu 
haittaa ulkopuolisille. Ne eivät 
myöskään tee tarpeitaan ken-
tälle. Koiraharrastajat antavat 
myös aina tilaa muille kentän 
käyttäjille, jos sattuvat sinne 
samaan aikaan.

Joskus kentällä järjestetään 
myös Suomen Palveluskoiraliiton 
alaisia kokeita ja kilpailuja ja niitä 
saavat kiinnostuneet mielellään 
tulla seuraamaan. Järjestävä seura 
on Kauhajoen Koiraharrastajat.

Kiitos Päntäneelle ja Kauha-
joen kaupungille, että saamme 
kenttää käyttää ja sivukylätkin 
pysyvät näin aktiivisina! Ja terve-
tuloa kyselemään lisää koiran-
koulutuksesta ja juttelemaan, jos 
satutte samaan aikaan kentälle.

Minna pitää myös yksi-
tyisvalmennusta ja seminaareja 
koiranohjaajille, sekä toimii 
valmentajana ja ohjaajana My 
Energy-nimisessä liikunta-alan 
yrityksessään. Yritys toimii 
Kauhajoen keskustassa, mutta 
tarvittaessa treenit tuodaan vaikka 
Päntäneelle, jos tilaus tulee!

Minna Pättikangas

www.peterco.fi

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
w w w. t o p e e k a n k a l u s t e . f i

Vesa Ala-Kokko 
s. 7.3.1966 Päntäne
k. 29.1.2019 West Palm Beach

Kauppaopiston jälkeen Vesa 
aloitti KESOIL-yrittäjänä Pän-
täneellä. Hän tutustui Matti 
Rantamäkeen, jolla oli yhteyksiä 
Vesan ihannoimaan USA:han. Sitä 
kautta hän pääsi Cincinnatiin ja 
siellä työharjoitteluun huone-
kaluyritykseen.

Reilun vuoden kuluttua hän 
palasi takaisin mukanaan pu-
nainen Corvette ja Debbie.Kihlat 
vaihdettiin Päntäneellä ja sitten 
palattiin Cincinnatiin. Marras-
kuussa 1990 olivat häät ja pian sen 
jälkeen muutettiin Dallasiin.

Vesa perusti oman huone-
kalujen tuontiyrityksen, mikä 
tiesi paljon matkustelua Kiinaan 
ja Eurooppaan, mm. Milanoon.

Lapset Nicolas ja Kristiina 
syntyivät 90-luvulla. Monet 
ystävät ovat vierailleet perheen 
luona Dallasissa.

Nicolas, Vesa ja Kristiina Espanjassa

���������

J&S Happonen
Savikyläntie 15

61800 KAUHAJOKI
020-7562420

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt
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Oliko lottovoitto Päntsyssä 
syntyä  -  mutta joka tapauksessa 
kätilö auttoi maailmaan marras-
kuussa 1952 pulskan 4kg:n tytön, 
jonka nimeksi tuli Leena Kaarina 
Marjatta Kantokoski.

Sisarusparvesta ei voi puhua, 
koska minulla oli vain yksi minua 
7 vuotta vanhempi veli Heikki. 
Leikkikaverit olivat naapureissa 
poikia ja tyttöjä, joten rosvo- ja 
poliisileikit sekä kotileikitkin 
leikittiin. Olisiko aika kullannut 
muistot, mutta aika vapaasti sai 
liikkua tutussa ympäristössä. Lie-
kö ollut legioona suojelusenkelei-
tä matkassa, silloinkin kun joella 
jäidenlähdön aikaan hypittiin 
jäälautalta toiselle. Tiedettiin 
ehdottomasti, ettei joelle saanut 
mennä. 

Kylä kukoisti kauppoineen ja 
pankkeineen, meijerillä tonkkien 
kolinaa ja myllykuormia kylän 
raitilla. Kevättulvat olivat lapsena 
mieluisat, kun kerrankin oli vettä. 
Oli mukavaa elämisen tuntua 
lapsen näkökulmasta. Nyt kylän 
palvelut ovat kuihtuneet, kuten 
muuallakin Suomessa, mutta 
onneksi siellä ”presidenttipari” 
ylläpitää vetovoimaista Lanka-
kauppaa. 

Ensimmäinen lähtö oli 
kesätöihin Kasnäsiin, missä 
olin baariapulaisena Sandell`s  
bar:ssa. Seuraava etappi oli 
Paimion kautta Turkuun, missä 
hankin kehitysvamma- ja perus-
hoitajakoulutuksen. Tuolloin 
elettiin 1970-luvun alkua ja Pentin 
kanssa jouduin treffeille vähän 
vahingossa, minkä seurauksena 
1975 heinäkuussa vaihdettiin 
sormukset. Olimme asettuneet 
Raumalle jo vähän aiemmin ja 
esikoisemme Annika syntyi tä-
hän merelliseen kaupunkiin.

Teimme pyrähdyksen takaisin 
Pohjanmaalle ja lähdimme 1984 
Esa-pojan syntymän jälkeen Etelä-
Hämeeseen, Tervakoskelle. Aloitin 
työni 1984 täällä Hattelmalan 
sairaalassa kuntoutus- ja 
toimintaterapiayksikössä ja 
myöhemmin siirryin vuonna 
1990 avohoidon puolelle. 
Matkan varrella työn ohessa 
vierähti 10 vuotta Tampereen 
ja Helsingin yliopistojen kautta 
työhön tarvittavan koulutuksen 
lisäämiseksi.

Nyt olen ollut vanhuus-
eläkkeellä vuodesta 2013 lähtien 
ja Pentti eläköityi kaksi vuotta 
myöhemmin. Elämän sisällöksi 
olemme saaneet neljä rakasta 
lastenlasta, kolme poikaa ja 
yhden  tytön. Tällä hetkellä 
lapsenlapsista vanhin poika on 
7 vuoden ja nuorin 3 päivän 
ikäinen. Lapsiemme perheet 
asuvat Hämeenlinnassa. 

Itse asumme omakotitalossa, 
joten pientä ja isompaa korjailua 
riittää. Pentin lopetettua pien-
konekorjaamonsa hän antaa 
yhä naapuriapua laajastikin tar-
vittaessa. Keväisin alkaa mieli 
hakeutua merelle ja seilaamme 
niin paljon kuin mahdollista 
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Leena Mäkinen - elämää Etelä-Hämeessä

���������
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

www.suupohjanakkujarengas.fi

Topeeka 70, Kauhajoki

lähinnä Turun saaristossa. Jo 
tutuiksi tulleet vierassatamat ko-
lutaan, ja joka kesä on tarkoitus 
tehdä uusia löytöjä saaristosta.

Juuret ovat Etelä-Poh-
janmaalla ”tykysti”. Perimä 
ja ympäristö ovat tehneet läh-
temättömän vaikutuksen. On 
ilo saada vuosittain luettavaksi 
Kauhajoen Joululehti, jossa 
kerrotaan aikalaisten tekemisistä 
sekä nykypäivän tilanteesta 
Kauhajoella. Mielestäni pohja-
lainen kansanluonne tulee 
parhaiten näkyväksi huumorin-
lajissa, sanojen voimassa ja 
suoruudessa. Asuitpa missä päin 
Suomea tahansa, samanhenkiset 
kaverit löytyvät ja yhteys viriää 
vaivattomasti. Nuorena elämää 
rakennetaan ja tavaraa kerääntyy 

ja on suunnitelmia, mutta nyt 
ehtoopuolelle käännyttäessä on 
mietittävä, miten tavaraa saisi 
vähemmäksi. Lähisuku on jo 
kummun alla, mutta jokuset 
tutut ovat siellä jäljellä. Mieltä 
lämmittää ja voimaannuttaa se, 
että yhteys on säilynyt, vaikka 
on asuttu muualla jo noin 40 
vuotta.

Tervehdyssanat, jotka sopivat 
kaikille meille tässä ajassa:  
 

”Kukaan ei ole silmiään 
pilannut katsomalla elämän 
valoisia puolia.”

Leena 

Ratsastin eläkkeelle vaaroja uhmaten.

KUKKASMÄEN MARJATILA  

PAKASTEMARJAT, MEHUT JA HILLOT
TUORE MANSIKKA

Kaurankuja 93, 61850 KAUHAJOKI, P. 040 514 5655
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Olen tullut 1.7.2019 pyö-
rittäneeksi kuorma-auton rattia 
ammatikseni 40 vuotta. Tammi-
kuulla edesmennyt isäni Pentti 
osti vuonna 1978 ensimmäisen 
kuorma-auton, jota ensin yhden 
vuoden ajan ajoi Jussi-veljeni. 
Kun Jussi lähti Helsinkiin 
linja-autoa ajamaan, niin am-
matinvalinnakseni tuli jatkaa 
kyseistä hommaa. Vuodesta 
1979 tähän päivään kilometrejä 
on kertynyt arviolta jo yli 2 mil-
joonaa. Niihin on sisältynyt 
lukemattomia työtunteja  niin 
arkena kuin jouluna ja juhan-
nuksenakin. Tien päälle on läh-
detty tyhjäämään kauhajokis-
ten kuin myös lähikuntienkin 
asukkaiden kaivoja, roska-
lavoja ja -säiliöitä. Myös siirto-
lavakuljetukset kuuluvat toimen-
kuvaan.

Ensimmäinen kuorma-
auto oli 1967-vuosimallin Ford 
Custom, joita oli kaksi perätysten. 
Sittemmin on ollut 3 Volvoa ja 
nykyään Scania. Aluksi työ oli 
maatalouden liitännäiselinkeino, 
mutta vuonna 2004 possut saivat 
lähteä, ja niin autoilusta tuli 
pääelinkeino. Vaimo Kristiina 
lähti kodin ulkopuolelle töihin 
yrityksen paperitöiden lisäksi. 
Kuorma-auton apukuskeina 
ovat Kristiinan lisäksi 4 tytärtä, 
jotka ovat jo muuttaneet kotoa 
maailmalle. Faarin 2,5-vuotias 
lapsenlapsi Vihtorikin on jo 
saanut tuntumaa kuorma-auton 
kyydissä.

Kommelluksiltakaan ei ole 
vältytty. Kännykkä on muu-
tamankin kerran sukeltanut 
rintataskusta kaivoon. Pari kertaa 
kissa on luullut hyppäävänsä 
kaivon kannelle, mutta putosivat 
kaivoon, kun kansi olikin auki. 

Jaakko Frösen Tien päällä 40 vuotta
Ne pääsivät ylös tyhjäysletkua 
pitkin vahingoittumattomina 
mutta joutuivat kyllä sen jälkeen 
shamppoopesulle. Tien päällä 
on onneksi onnettomuuksilta 
vältytty. Muutaman kerran 
on Helsingissä asuvalle kai-
malle soitettu Jordaniaan ar-
keologisille kaivauksille ja 
tilattu kaivontyhjäystä. Hän on 
ystävällisesti pyytänyt soittamaan 
Kauhajoen Jaakko Frösenille.

Asiakkaita olen yrittänyt 
palvella niin arkisin kuin 
viikonloppuisinkin, ellen ole 
unohtanut laittaa ylös vihkoon.

Suuri kiitos asiakkaille, 
kun olen saanut palvella teitä 
ja toivon yhteistyön jatkuvan 
ainakin kolmen vuoden kuluttua 
koittavaan eläkeikään saakka.

Jaakko Frösen

Osoite: Topeeka 25

010 239 6600

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

Hyvää äitienpäivää! 0400 616 607

S A N S S I N K A R TA N O
Kartanossa järjestettävien 

tilaisuuksien palvelut tuottaa:
Tilausravintola Ruukin Helmi OY

          Järjestämme:
         - Perhejuhlat ristiäisistä muistotilaisuuksiin
         - Yritysten ja yhdistysten tilaisuudet 
           koulutuksista pikkujouluihin

Ravintolassa on A-oikeudet
Yhteydenotot:

Puh. 040 152 2525      www.ruukinhelmi.fi

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Puskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614    

Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 
automaattisesti 

sopimuksen 
mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269 181
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PUUKAUPPA MIELESSÄ ?
Käytämme vuodessa puuta noin 300 000 m3, josta

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

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

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.

w w w. i s o j o e n s a h a . f i

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ 2019 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Otso palvelee
Kauhajoen OTSO palvelee 
metsänomistajia ammattitai-
dolla

OTSO:n toimisto sijaitsee 
Logistian tiloissa Kauhajoen kes-
kustan tuntumassa. Toimistolla 
työskentelevät tällä hetkellä 
kokopäiväisesti kaksi metsä-
ammattilaista: Asiakasvastaava 
Juha Pouttu sekä operaattori 
Harri Järvinen. Juhan työpäivät 
kuluvat pitkälti metsänhoidon 
ja ojituksen parissa, ja Harri 
puolestaan vastaa puukaupan 
urakoitsijoiden ohjauksesta. 
Käytännössä toimistolta saa 
kuitenkin puukauppa- ja metsän-
hoitopalveluiden lisäksi kaik-
kia metsänomistajan tarvitsemia 
palveluita kuten tiepalveluita, 
metsätila-arvioita ja metsäkiin-
teistönvälitystä. Kauhajoesta 
seuraava isompi OTSO:n toimis-
to sijaitsee Seinäjoella.

Mikä on OTSO?
Yritys syntyi vuonna 2012, 

kun liiketoimintasektori eriytettiin 
Suomen Metsäkeskuksen julki-
sista palveluista. Toiminta alkoi 
Suomen Metsäkeskuksen metsä-
palveluina ja vuonna 2013 käyttöön 
tuli nimi OTSO Metsäpalvelut. 
Vuonna 2016 OTSO:sta tuli 
osakeyhtiö. OTSO:lla on nyt 
noin 150 työntekijää, jotka 
työskentelevät 45 toimipisteessä 
ympäri Suomen. 

Yrityksessä on tehty mitta-
va organisaatiouudistus, jon-
ka seurauksena tarjottavat 
pääpalvelut on määritelty 
uudelleen. Lähtökohtana tähän 
on ollut vuosien saatossa ker-
tyneen erikoisosaamisen ja 
asiakaskysynnän yhdistäminen. 

Toiminnan kivijalka on 
metsätiet ja sillat. OTSO:lla on 
markkinoiden pisin historia ja pa-
ras osaaminen siltojen rakennus- ja 
perusparannushankkeista. Toinen 
ydinosaamisalue on metsänhoito- 
ja puukauppapalvelut, joihin 
sisältyvät mm. kunnostusojituk-
set. Kolmas pääpainopistealue 
on Metsätilojen arviointi-, 
suunnittelu-, ja välityspalvelut. 
Lisäksi OTSO tarjoaa projekti-
palveluita yrityksille ja yhteisöille, 
esimerkiksi sähkölinjojen reuna-
puuston poistoja.

Päntäneellä tapahtuu
”Meillähän on menossa Pän-

täneellä kolme projektia: Isoh-
ko ojitushanke Mustaisnevan 
ympäristössä, johonka tietysti 
liittyy meidän puukauppaa. 
Kolmantena projektina samalla 
alueella oleva metsätien kunnostus 
on lähes valmiina”, Operaattori 
Harri Järvinen kertoo. 

Metsäkone työn touhussa

Hommat etenevät hyvää 
vauhtia: Mustaisnevan ympäris-
tössä ovat parhaillaan hakkuut 
käynnissä ja ojituksen suunnittelu 
loppumetreillä. Ojankaivuutyöt 
aloitetaan alustavasti 2020 
kesällä.

Pahkalanperäntien parin ki-
lometrin mittainen tiehanke on 
puolestaan viimeistelyä vaille 
valmis ja se valmistuu syksyyn 
mennessä. Tiepalveluita Päntä-
neen alueella myy OTSO:n 
metsäpalveluyrittäjä Kaarlo 
Maaninka.

Mikäli asiakkaalla on mieles-
sä yhden tilan ojitushanke, sen 
ehtii vielä saada ensi kesäksi 
kaivuuseen, jos on nopeasti Pout-
tuun yhteydessä. Isommatkin puu-
kaupat ennättää sopia vielä ensi 
kesäksi, jos maasto sallii hakkuut. 
Näitä asioita ei tarvitse kui-
tenkaan itse osata arvioida, vaan 
Otsolaiset neuvovat mielellään 
kaikissa metsänhoitoon liittyvissä 
kysymyksissä. Toimistollekin 

Juha Pouttu (vas.), Kaarlo Maaninka ja Harri Järvinen

OTSO palvelee sinua metsäasioissa 
Kauhajoella:

Metsänhoito, Ojitus
Juha Pouttu puh. 050 314 0443
������������������

Puukauppa, tila-arviot
Vesa Yliaho puh. 050 314 0448
������������������

Operaattori
Harri Järvinen puh. 050 314 0458
���������������������

Teemme metsistä menestystarinoita.

����������

��������������������

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

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

sopii tulla poikkeamaan, mutta 
kannattaa toki soittaa ensin ja 
varmistaa, että miehet eivät ole 
maastossa työn touhussa.

Aurinkoista kevättä kaikille 
lukijoille, toivottavat Kauhajoen 
Otsot  Juha & Harri.
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Viime kesänä oman kodin 
etsintä tuli ajankohtaiseksi ja 
tupia käytiinkin katselemassa 
ympäri Kauhajokea. Omaa pihaa 
ja tilaa piti olla, joten keskustan 
asunnot jäivätkin taka-alalle ja 
omaa kotia katseltiin sivukyliltä. 
Se niin kutsuttu kotifiilis piti tulla 
ja Kullaantieltä se tuli. Talosta 
huokui kodikkuus sekä miljoonat 
mahdollisuudet, ja parin näytön 
jälkeen se fiilis vain kasvoi, tästä 
tulee mun koti. Ja kun jotain oli 
päätetty niin päätös piti. Sain avai-
met omaan kotiin 18.10.2018, ja 
purkuhommat sai aloittaa.

Hommia riitti, kun päivät 
menivät omissa töissä ja syksyn pi-
menevät illat kuluivatkin tiiviisti 
tuvalla purkaessa ja lämmityksestä 
huolehtien, välillä yksin ja välillä 
ystävien tai perheen auttaessa. 
Perus suomalaiselle kun avun 
pyynti ei aina ole helppoa, niin oli 
ilo, kun Lions Club Päntäne tarjosi 
auttavaa kättä uudelle tulokkaal-
le jo remontin alkuvaiheessa ja 
vanha turve hävisi kuin itsestään 

Mun oma kökkäillan aikana. Apu oli suuri 
ja tuli tarpeeseen.

Alkuvuodesta oli yksi etap-
pi saavutettu: Lähes kaikki 
purkuhommat olivat takana 
päin ja saatiin aloittaa uuden 
rakentaminen. Talvi tuntui lo-
puttoman pitkältä, mutta pala 
palalta alkoi lattia valmistua 
ja päässä olevat ideat alkoivat 
hahmottua konkreettisemmin, 
eli mitä mihinkin tulee.

Nyt kun on lattia on saatu 
levyille ja alla oleva lattialämmi-
tys on toiminnassa, voi todeta, 
että kyllä tästä vielä koti tulee, 
vaikka epäilijöitä on ollut. Paljon 
on saanut tehdä itse ja paljon on 
pitänyt opetella tekemään, mut-
ta tahdon ja oppimisen voima on 
kova. Ja mikä parasta, yksin ei ole 
remonttia tarvinnut tehdä missään  
vaiheessa, vaan apua on saanut 
niin perheeltä, ystäviltä kuin ky-
läläisiltäkin.

Välillä on hyvä pysähtyä het-
keksi ja miettiä, mitä kaikkea 
tämä puolivuotinen on pitänyt 
sisällään. Paljon on saatu aikaan 
mutta paljon on vielä edessäkin. 
Takana on pitkiä päiviä, huonosti 

nukuttuja öitä ja monenmonta 
mustelmaa, mutta silti tämä 
kevään aurinko ja pitenevät päi-
vät tuovat remontoijallekin lisä-
energiaa ja uusia ideoita. Kyllä 
täällä vielä tupareita juhlitaan, 
mun kodissa.

Elina Pakkala

����������������
��������������������

��������������������
�������������������
�����������������
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Talo sijaitsee komealla paikalla Kullaantien varressa

Leijonien ”kuutamourakka”

Voiton puolella ollaan

Syksyllä 2018 Päntäneen 
koululta tuli toivomus LC Pän-
täneelle, että olisi mukavaa 
saada ulos koulun pihaan pöy-

tä ja penkit, joita voisi käyttää 
erilaisiin tarkoituksiin välitun-
neilla ja tapahtumissa. Niinpä 
leijonat laittoivat sirkkelin pyö-

rimään ja nikkaroivat pihapöy-
täkokonaisuuden. Luovutus oli 
myöhään syksyllä, joten var-
masti sille tulee enemmän käyttöä  
keväällä. Pöydän luovutti klubin 
presidentti Tapio Nevanpää. 
Koulunjohtaja Petri Lehikoinen 
ja koululaiset kiittivät LC Päntä-
nettä tehdystä aktiviteetista.

Pihapöytäkokonaisuus koululle

Uudet kalusteet pääsivät heti testattavaksi.
Petri Lehikoinen (vas.) ja

Tapio Nevanpää
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Kevät alkaa olla pitkällä 
ja tämän vuoden puolella on 
jo ehditty järjestää muutamat 
kyläillat eri teemoilla ja Ma-
rianpäivälounas. On mukavaa 
huomata, että kysyntää yhtei-
sille kokoontumisille on, sillä 
kyläilloissa on aina väkeä, kai-
kenikäisiä kyläläisiä ja joskus 
pitkin pitäjää. 

Kesää kohti mennään ja 
viimeinen kyläilta ennen kesä-
taukoa pidetään 15.5. pizzan ja 
pihaleikkien merkeissä. Jos sää on 
kesäisen sateinen, niin leikitään 
sisällä. Kahviossa leivotaan ja 
myydään maineikkaita pizzapaloja 
Nuorisoseuran toiminnan hyväk-
si, ja niitä voi ostaa myös kotiin 
vietäväksi. Rahanmenoa on 
viimeaikoina ollutkin; ihan läm-
mityskuluihin ja sähköön on 
uponnut melkoisesti ja seuranta-
lon keittiön tiskikone tuli tiensä 
päähän, joten katsoimme parhaaksi 
virittelyn ja tuuriin luottamisen 
sijaan hommata toimintavarman 
ja tehokkaan pelin tulevien juhlien 
ja tapahtumien tiskiasioita varten. 
Marianpäivälounaalla tuli testattua 
toimivuus. Myös videotykki on 
hommattu seuran käyttöön ja ky-
läläisille ilmainen netti  talolle. 
Tarvittavat salasanat käyttämiseen 
löytyvät kahvion seinältä. Hankin-
nat mahdollistavat entistä mo-
nipuolisempien tapahtumien 
järjestämisen, tosin väkeä edel-

leen kaivattaisiin remmiin 
enemmän. 

Haluaisimme myös perustaa 
nuorisojaoston, jonka jäsenet 
saisivat itsenäisesti järjestää 
haluamiaan tapahtumia nuori-
soseuran toimiessa lähinnä 
avustajana ja rahoittajana. On 
tärkeää, että sivukylienkin nuo-
risolla on paikka mihin mennä 
ja tapahtumat, mihin osallistua, 
ilman että on ensin hoidettava 
kuljetus paikan päälle.

Kesän ajaksi on taas kai-
kenlaista kivaa. FC Päntäneen 
kotipeleissä Päntäneen maineik-
kaalla Peltoareenalla on nuoriso-
seuran kioski paikalla ja on ollut 
myös puhetta kesäkioski-kahvilan 
avaamisesta 4H-yrittäjän vetämänä 
Tapion Kaupan markille, seuraa 
ilmoittelua!

Kuntokampanja järjestetään 
jälleen yhteistyössä Päntäneen 
Lionsien ja Metsästysseuran 
kanssa ja se alkaa 1.5. kestäen 
elokuun loppuun. Laatikot mer-
kintävihkoineen löytyvät nuori-
soseuralta, Hiukkajärveltä sekä 
Kaarlelanpuistosta ja kuntoi-
lijoiden kesken arvotaan syyskuun 
kyläillassa polkupyörä ja muita 
palkintoja. 

Metallinkeräys järjestetään 
taas alkukesällä, joten nyt on 
hyvä hetki siivota markit. Tuttuun 
tapaan isommista eristä voi sopia 
noudon suoraan kotipihasta 
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Pohjanmaan Metallivälityksen 
kanssa, puh. 06-2322002. 
Lava on seurantalon pihassa 
toukokuun alusta kesäkuun 
loppuun, ja samalla voit tyhjätä 
paperinkeräyskassisi pihassa 
olevaan konttiin, josta menee 
tuotto vanhempainyhdistys Pänt-
sy ry:lle.

Flyereita jaettiin kaikkiaan 
noin 500 kappaletta, kiitokset 
kaikille meitä avustaneille 
jakajille. Tänä keväänä ajatte-
limme paperia säästääksemme 
painaa jäsenmaksutiedot flyeriin 
ja jättää erillisen tilisiirron 
tulostamatta, mutta tästä on 
tullut niin runsaasti kyselyä, 
että ohessa vielä maksutiedot, 
elleivät ne esitteestä tavoittaneet. 
Jäsenmaksun maksamalla tuet 
kylän nuorisoseuran toimintaa 
ja itse hyödyt 10% alennuksella 
vuokratessasi seuralta vaikka 
taloa tai muuta kalustoa omiin 
juhliisi. Vuotuinen jäsenmaksu on 
15€ henkilöltä, 30€ perheeltä ja 
100€ yritykseltä tai yhdistykseltä. 
Laitathan viestiosaan jäsenen 
etunimen ja syntymävuoden.

Nähdään tapahtumissa ja  
kaikenlaisia ideoita saa meille  
esittää toiminnan tiimoilta!

Hanna
Päntäneen Nuorisoseuralta

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

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

ruokapalvelu.fi  040 5085272

Keväinen tervehdys nuorisoseuralta!

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit

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

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. �������

�����������������������������������



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

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

Peltituotteet
HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.

* Rännikourut
*Asennuspalvelut

JARI 0400 123 078

Rakennusliike
HARJU-HEIKKILÄ OY

* Rakennustyöt
* Kattoremontit
* Ym. alan työt

KIMMO 0400 862 479

MAALÄMPÖ
Hyödynnä energiaa, jonka

markkinahinta ei tule koskaan 
heilahtelemaan.

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

MAALÄMPÖ  -  ILMA-VESILÄMPÖ  -   HUOLTO

BOSCH-LÄMPÖPUMPUISSA ON 
MARKKINOIDEN PARAS TAKUU: 

6 VUODEN TAKUU LÄMPÖPUMPULLE JA 
10 VUODEN TAKUU SEN KOMPRESSORILLE. 

KYSY TARJOUS AVAIMET KÄTEEN 
ASENNETTUNA. MYÖS RAHOITUKSELLA.

Kiitos lukijoille,  jutun 
tekijöille ja mainostajille.

Lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä (pj)

Ari Rahkola
Kari Hakamaa

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

MÄKI-KYYNY
Majoitusta

ympäri vuoden
Tiedustelut:

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

Vas. Anni Yli-Prosi, Aili Salonen, Kerttu Käyräkoski, Saimi Alaharju 
ja Anni Pentilä Päntänehen Käyränkyläs 1930.
Valokuvaaja: Alfred Niemistö,  Omistaja: Salme Eskola

Päntänehen maatalousnaisten järjestämä vihirantekokilipaalu Eino Latva-Käyräs Päntänehen Käyränkyläs 
1960-luvulla. Vas. Auli Korpi-Kyyny, Aune Mäki-Rahkola, Julia Kallio-Halkola, Vieno Koivula, Auli Neva-
Kyyny, Vilma Törmä ja Salme vuolteenaho. Omistaja : Lempi Latva-Käyrä

Hanhia on tänä keväänä ollut 
tavallista runsaammin

T. Uula


