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Saimi Kortesmaa (myöh. 
Kallio-Kyyny) syntyi Karvian 
Sarankylässä vuonna 1936 ja 
elämän matkaa on taittunut kohta 
jo 84 vuotta. Kymmenlapsisen 
perheen kolmanneksi vanhimpana 
hän tottui uurastamaan, minkä 
kynnelle kykeni.” Aina mitä etehen 
on tullu, oon teheny.” Kotona 
on asunut myös muita sukulai-
sia ydinperheen lisäksi, niinpä 
Saimi on tottunut passaamaan. 
Tänä vuonna tulee 25 vuotta siitä, 
kun hän siirtyi Möykynmäelle 
miehensä ja miehen veljen kanssa. 
Sopeutuminen Päntäneelle ei 
ollut vaikeaa, vaan se sujui työn 
tuoksinassa.

Saimin vanhemmilla Juho ja 
Lempi Katariina Kortesmaalla oli 
10 lasta. Koti oli Juhon lapsuuskoti, 
jonka hänen isänsä Matti Stigström 
(myöh. Kortesmaa) osti aikanaan. 
Saimin isä osti talon häneltä. 
Paappa jäi asumaan heille, mi-
kä oli Saimista mukavaa.Hän ei 
kyllästynyt kuuntelemaan paa-
pan lauluja ja tarinoita  milloin 
Turkin sodasta, milloin Venäjän 
armeijasta, jossa hän palveli. Kun 
paappa oli ollut muutaman vuoden 
ikäinen, hänen arkkitehtisetänsä 
oli vienyt hänet ratsun selässä 
Jalasjärveltä Ruotsiin. Elettiin 
nälkävuosien aikaa 1860-luvulla. 
Kun he tulivat kohti Kauhajokea, 
poika oli itkeä niiskuttanut, sillä 
häntä kauhistuttivat nälkään 
kuolleitten ruumiit nykyisen 
Tokerotien varrella.

Sodat toivat Saimin varhais-
lapsuuteen tummia sävyjä. Hän 
oli vain kolmisen vuotta vanha, 
kun talvisota syttyi. Saimin isä 
oli ratsuväessä. Ensimmäiset 
muistikuvat ovat isän sotaan 
lähdöstä. Vieläkin hän kuulee 
korvissaan hätääntyneen itkun-
sekaisen huutonsa: ”Isä älä mee 
sotaan, siellä sut ammutaan!” 
Isä kehotti Saimia rukoilemaan 
puolestaan, että pääsisi ehjänä 
kotiin. Ehjänä hän tulikin, 
vaikka oli joutunut mottiin 
viikoksi, eikä kukaan tiennyt, 
mitä hänelle oli tapahtunut. 
Sodan aika oli kovaa kotonakin, 
sillä pakkaset pysyttelivät -30 
ja -40 asteen välillä. Lunta oli 
kainaloihin asti. Monet mökit oli-
vat hataria siihen aikaan. Ulko-
oven eteen laitettiin mattokääröjä 
ja vaaterettuja estämään pakkasen 

pääsy sisälle. Kaikesta oli pulaa. 
Monet myös tekivät mustan 
pörssin kauppaa. Saimin kotona 
oli pari lehmää ja jokunen lam-
mas. Äiti vei osuuskauppaan 
monta pakettia voita ja vastineek-
si hän sai flanellikankaita, joista 
ompeli lapsille ja miehelleen 
alusvaatteita.

Kansanhuollosta kiersi 
tarkastajia ympäri kuntaa 
varmistamassa, että kaikki 
tuotantoeläimet oli ilmoitettu oi-
kein. Saimi muistaa sen päivän, 
kun hän istui navetankokilla 
ylimääräisten lampaitten kanssa 
piilossa ja jännitti, riittävätkö 
heinät päiväksi, sillä lampaat 
napsuttelivat niitä tiuhaan tahtiin. 
Jos heinät loppuisivat, lampaat 
alkaisivat määkiä. Mutta hyvin 
meni. Jo viisivuotiaana Saimi oli 
paimenena naapurin likan kanssa. 
Kodin lähellä metsänrannassa tö-
nötti tyhjillään oleva mökki, joka 
toimi pommisuojana. Ala-Kortteen 
vanhaisäntä tuli ilmoittamaan, että 
sota on alkanut ja viholliskonei-
ta on tulossa. Kyläläiset juoksivat 
pikku mökkiin suojaan. Se oli 
tupaten täynnä väkeä. Saimi istui 
nikkaripenkillä, ettei litistynyt 
ihmisten väliin. 

Saimin äiti oli hyvä laulamaan. 
Joskus heillä yöpyi Hulta, ro-
manimummu, joka myös tyk-
käsi laulaa. He veisasivat virsiä 
melkein aamuun asti. Äiti ku-
toi samalla villasukkia ja rasoja, 
päivällä kun ei askareilta ehtinyt, 
ja Hulta virkkasi pitsiliinoja. 

Jatkosodan aikaan Saimi 
kävi jo kansakoulua. Se oli 
pelottavaa aikaa sodan takia. 
Opettajat vaihtuivat usein. Kotona 
taisteltiin aamuisin siitä, kuka 
ehtii ensimmäisenä pesemään 
silmänsä, pesuvateja kun ei ollut 
monta. Äiti oli tosi lujalla, vaikka 
lapset yrittivät tehdä sen, mihin 
kykenivät. Äidin synnytyksestä 
oli vasta pari viikkoa kulunut, kun 
hän jo pyöräili kirkolle hakemaan 
hiivaa, jotta sai miehelleen nisua 
mukaan rintamalle. Töitä tehtiin 
paljon vaihdoksittain. Ihmisillä 
oli yhteinen huoli isänmaasta, 
ja kukin teki voitavansa. Äiti oli 
kylällä leipomassa leipiä. Niitä 
tuli lähes sata. Silloin tehtiin 
ohuita, näkkileipää muistutta-
via reikäleipiä, jotka nostettiin 
niskahirsien päälle vartahille. 

Limput lykittiin viljaa täynnä 
oleviin tynnyreihin ja kansi 
pantiin visusti kiinni. 

Kun isä kotiutui rintamalta, 
Saimi kapsahti hänen kaulaansa 
ja selitti, että tiukkaa oli ollut, 
kun työvoimaa ei tahtonut saada 
ja töitä oli paljon. Niin elämä 
asettui uomaansa. Kymmenes 
lapsi syntyi vuonna 1953. Koska 
Saimi oli lapsiparven vanhimpia, 
hän hoiti pienempiä sisaruksi-
aan. Ripille päästyään hän haki 
karjanhoitokouluun Vampulaan 

Kallio-Kyynyn Saimi, Karvian lahja Päntäneelle

ja pääsi sinne ylimääräisenä, 
kuten moni muukin. Koulu kesti 
vuoden. Siihen sisältyi harjoittelu 
isossa kartanossa. Isäntäväki olisi 
halunnut kätevän Saimin jäävän 
pysyvästi heille, mutta Saimi ei 
tuntenut paikkaa kodikseen. Töitä 
oli ylen määrin. Haastavinta oli 
possujen salvaminen ilman 
apulaista. Saimi palasi kotiin 
ja meni Karvian vaneritehtaalle 
töihin. 

Rippikouluraavaat saivat 
luvan mennä kemuuhin elämänsä 

Saimi ja Paavo vihittiin 1960
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ensimmäistä kertaa.  Saimi meni 
juhannusjuhliin Nummijärvelle. 
Hän näki siellä miehen, joka 
jäi hänen mieleensä. Seitsemän 
vuotta kului, kun Saimi ja tuo sa-
mainen mies kohtasivat Hyypän 
Pontelassa kruunuhäissä. Mies 
oli Kallio-Kyynyn Paavo (synt. 
1929) Päntäneen Korpikylästä.  
Heille kummallekin heräsi 
ajatus, jotta heillä voisi olla 
yhteinen elämänpolku. Ja niin 
siinä kävi. Heidät vihittiin vuon-
na 1960 Karviassa. Saimi muutti 

Paavonsa perässä Korpikylään 
Kyynynmäelle. He asettuivat 
asumaan päätuvan alakertaan, 
yläkerrassa asuivat Paavon veli 
Aarne sekä Agnes-sisko(1924) 
miehensä Eskon ja poikien kanssa. 
Perhe muutti muutaman vuoden 
päästä pois. Anni-sisko (Pihlaja) 
ei asunut enää kotona. Pihatuvassa 
asuivat Paavon isä Jaakko ja hänen 
toinen vaimonsa Serafia. Paavo 
oli yksivuotias, kun hänen äitinsä 
kuoli lentävään keuhkotautiin. 
Ruokakuntaan kuului myös 

Paavon sisko Justiina. Oli siinä 
kiirettä aamusta iltaan. Askareet 
piti tehdä ja ruuat laittaa, kun 
kaikki kerääntyivät syömään 
saman pöydän ääreen. Aamulla 
piti vielä ehtiä rustaamaan 
Justiinan hiukset, hän kun halusi 
olla viimeisen päälle tällättynä 
Heikki Kahilan ilmestyessä tv-
ruutuun. Saimi ja Paavo ostivat 
Kallio-Kyynyn tilan vuonna 
1963. Alun perin he suunnittelivat 
lähtevänsä muualle ja etsivänsä 
töitä tehtaasta, mutta maahenki 
voitti nuo suunnitelmat. Metsää 
oli sadan hehtaarin verran. Siitä 
tuli elanto alkuvaiheessa. Navetta 
oli muutamalle lehmälle.

Perhe kasvoi. Vuonna 1960 
syntyi Tuula (nyk.Kallio-Kyyny-
Haanpää), vuotta myöhemmin 
Marketta (nyk.Korpela) ja 
viimeisenä Juha 1968. Vuodet 
vierivät työn touhussa. Uusi 
navetta rakennettiin vuonna 
1972 ja 80-luvun taitteessa a-
suinrakennus vanhan tupararin 
paikalle. Vanha rati oli vuodelta 
1814. Aarne (s.1925) asui Saimin 
ja Paavon kanssa kototilaa. Hän 
on aina ollut tärkeä ihminen 
niin tilan töissä kuin muutenkin. 
Saimi osallistui kaikkiin töihin 
tarpeen mukaan. Hän oli myös 
miesten mukana metsätöissä 
puita karsimassa. Vuodet eivät 
ole veljeksiä. Kamalimpana 
Saimi muistaa vuoden 1974 sade-
kesän. Vielä joulukuussakaan ei 
kauramaa kantanut puimuria. 
Jokimaassa viiden hehtaarin 
peltoalue oli heinällä. Sateellakin 
seivästettiin, kun ei poutia ollut. 
Heinistä jäi suuri osa märkyy-
teen. Latoon ajettu heinä oli niin 
korsiintunutta, että ihme kun leh-
mille kelpasi. Valtion toimesta ne 
viljelijät, joiden vilja jäi peltoon 
märkyyden vuoksi, saivat hakea 
kaupasta maissia lehmille tuki-
rehuksi. Aluksi kaikki työt tehtiin 
käsipeliillä ja hevosvoimin. Ko-
neellistaminen alkoi 60-luvulla. 
Vuonna 1965 ostettiin Valmetti. 
Se oli iso muutos. Kaikista työ-
vehkeistä Saimi arvostaa eniten 
levittävää sontakärryä, sillä son-
nan pirotteleminen peltoon tari-
koolla oli raskasta.

Isännyys vaihtuu. Juha osti 
tilan vuonna 1995. Saimi ja Paavo 



Presidentin palsta

Keväinen aurinko lämmittää ja 
luonto heräilee kasvuun. Elämme 
poikkeuksellisia aikoja, kun ensin 
kunnon talvi jäi lähes kokonaan 
tulematta. Lasten luisteluriehakin 
peruuntui, kun kaukalon jää suli 
pois ennen aikojaan. 

Laajalle levinnyt korona-
viruspandemia on mullistanut 
elinolosuhteitamme totaalisesti. 
Koronan leviämisen hidasta-
miseksi ja ehkäisemiseksi on 
laadittu erilaisia liikkumista 
ja kokoontumisia koskevia 
rajoituksia. Nämä vaikuttavat 
moniin toimiimme niin meillä 
täällä koto Suomessa kuin koko 
maapallolla. Poikkeustilanne  ai-
heuttaa epävarmuutta tulevasta ja 
on heikentänyt useiden ihmisten 
ja yritysten taloudellista tilannet-
ta. Päntäneen seurakuntakodille 
suunniteltu perinteinen kirkko-
pyhäkin siirtyi myöhemmin pi-
dettäväksi. 

Lehtitoimikunta on jälleen 
ahkeroinut Päntäneen Sanomien 
kevätnumeron valmiiksi luetta-
vaksenne. Kiitokset myös main-
ostajille ja kirjoittajille.

Perinteisesti jaamme stipen-
dejä koululaisille, ylioppilaille ja 
ammattiin valmistuneille.

Toivotan onnea ja menestystä 
seuraavan kauden vetovastuun 
ottavalle Markku Rinta-Halkolal-
le ja lämpimät onnittelut tule-
vana viikonloppuna juhliville 
äideille!

Hyvää alkanutta kevättä ja 
kesää sekä terveyttä teille kaikille 
lehden lukijoille!

Presidentti
Asmo Luoma-Pukkila

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

Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö
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www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS
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Media välittää olohuonei-
siimme television, netin ja mui-
den viestimien kautta ihmisten 
elämäntilanteita. Paljon positii-
vista tapahtuu, mutta esille tulee 
myös globaali ihmisen kärsimys. 
Suurkaupunkien kaduilla asuu 
kodittomia. Köyhyys periytyy su-
kupolvesta toiseen. Kansalaisilla 
ei ole omissa valtioissaan ja 
yhteisöissään turvallista elin-
tilaa, vaan he elävät vuosia pa-
kolaisleireissä. Välitämmekö 
lähimmäisestä? Voiko tämä 
jatkua? Koska tulee käänne, jossa 
ihmisen taakka helpottuu?

Raamattu tuo esille sanoman 
Jumalasta, joka auttaa, varjelee ja 
johdattaa. “Minä kohotan katsee-
ni vuosia kohti, mistä saisin avun? 
Minä saan avun Herralta, häneltä, 
joka on luonut taivaan ja maan. 
Herra varjelee sinut kaikelta 
pahalta, hän suojelee koko 
elämäsi. Herra varjelee kaikki 
sinun askeleesi, sinun lähtösi 
ja tulosi nyt ja aina.”Psalmi 
121:1,2,7,8 “Herra on minun 
paimeneni, ei minulta mitään 
puutu.” Psalmi 23. “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 huo-
len.”Psalmi 8:4-5

Moderni länsimainen elämä 
on monikulttuurista. Kaikki 
suomalaisetkaan eivät enää 
ymmärrä sitä kristinuskoa, sa-

nomaa ja elämää, joka meillä 
Suomessakin on ollut yli 
tuhannen vuotta, Euroopassa yli 
kaksi vuosituhatta. Kristillisyy-
den tilalle on tullut muita elä-
mänkatsomuksia, ideologioita ja 
uskontoja. On syntymässä uusi 
sukupolvi, jonka yhteys kris-
tilliseen elämään on ohut, jopa 
katkennut. Kristillistä vakau-
musta saatetaan jopa vastustaa.

Apostolien ajasta alkaen 
kristillinen kirkko ja seurakun-
nat eri puolilla maailmaa elivät 
todeksi hengellisen kasvun 
ihmettä. Kristityt eivät jääneet 
valittamaan ihmisten pahuutta 
ja vieraantumista, vaan meni-
vät rohkeasti julistamaan evan-
keliumia ja elämään kristillistä 
kutsumusta elämän keskelle, 
teille ja aitovierille. Luotettiin, 
että Hyvä Paimen löytää kadon-
neetkin lampaat, uudistaa elämää 
ja ohjaa oikealle tielle.

Meillä saa olla sama mieli 
kuin Kristuksella Jeesuksella ja 
alkukirkon kristityillä: Julistakaa 
kaikille hyvää sanomaa, pysyä 
Kristuksen Jeesuksen antamalla 
kalliopohjalla ja kertoa toivosta 
ja matkamme päämäärästä, johon 
Kristus meitä johdattaa. Kaikessa 
tässä on Jumalan antaman kas-
vun ihme. “Hän on pelastanut 
meidät pimeyden vallasta 
ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan.” Kol.1:
13 “Kasvakaa meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armossa ja 
tuntemisessa.” 2.Pit.3:18

Ihminen on edelleen erityisellä 
tavalla Jumalan tahtoma, tuntema 
ja rakastama. Jumala on kutsu-
nut ihmisen vuoropuheluun, dia-
logiin. Jumala puhuu hänelle ja 
ihminen vastaa hänelle. Tässä 
vuoropuhelussa jokaisella meistä 
on mahdollisuus tulla uskoon, 
siirtyä kuolemasta elämään ja 
tulla osalliseksi Kristuksesta. 
Niin pimeää taivalta ei olekaan, 
eikä niin syntistä ihmistä, missä 
Kristus Jeesus ei olisi läsnä ja 
johdattaisi valoon ja elämään. 
“Niin alhaalla kukaan ei kulje, 
ettei siellä Jeesus ois.”

Jäädään rukoillen ja kiitolli-
sina odottamaan kevään ja kesän 
tuloa! Pian kotikylämme viljelijät 
tulevat pelloille muokkaamaan 
ja kylvämään. Saamme pyytää 
kylvösiemenelle hyvää kasvua 
ja satoa. Kotipihoilla linnut lau-
lavat ja puutarhatyöt kutsuvat. 
“Kun lähetät Henkesi, se luo 
uutta elämää, näin uudistat maan 
kasvot.” Psalmi 104:30

Kaikki on “suuremmas käres”. 
Poikkeustilan aikana etsimme 
yhdessä tietä tulevaan. Profeetta 
viitoittaa tietä: “Aina kun olet 
eksymässä tieltä, milloin oike-
aan, milloin vasempaan, sinä o-
min korvin kuulet takaasi äänen: 
Tässä on tie. ” Jes.30:21

Hyvää kesää kaikille pän-
tälääsille ja tämän lehden luki-
joille.

Antti Ala-Opas

Hän uudistaa elämän
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Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

...JATKOA ETUSIVULTA

Saimi ja Paavo Lauhan lenkillä, 
matkan pituudella ei väliä!

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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rakennuttivat Möykynmäelle 
itselleen ja Aarnelle talon eläke-
päiviksi. He kulkivat Korpikylässä 
askarehilla vielä 15 vuoden ajan. 
Autoa he eivät hankkineet, joten 
matkat taittuivat pyöräillen, 
käyden tai traktorilla, jos se oli 
jouten. Aarne oli vielä miinoja 
raivaamassa pohjoisessa, ennen 
kuin palasi kotiin sodasta. Hän 
on niitä harvoja päntäneläisiä 
sotaveteraaneja, jotka ovat vielä 
elossa. Möykynmäelle siirryttyään 
Aarne otti tehtäväkseen poltto-
puiden teon, minkä hän hoiti 
mallikkaasti. Hän täyttää tänä 
syksynä 95 vuotta. Saimi on toi-
minut Aarnen omaishoitajana, 
mutta nyt Aarne on hoitokodissa. 
Läheiset haluaisivat poiketa häntä 
tervehtimässä, mutta valmiuslaki 
estää sen. Puhelimella toki saa 
yhteyden.

Saimi ja Paavo liikkuivat 
paljon, ja pyöräretket ulottuivat 
Karviaan saakka. Paavolla oli 
lapsesta lähtien synnynnäinen 
sydänvika ja häntä operoitiin 
toistuvasti, mutta vuoden 2007 
jälkeen hänen kuntonsa heikkeni. 
Yhtenä päivänä hänen sydämen-
sä pysähtyi. Möykynmäellä oli 
helikopterista ja ambulansseista 
lähtien apujoukkoja. Paavo saatiin 
elvytetyksi ja vietiin helikopterilla 
Seinäjoelle jatkohoitoon. Hän 
vaipui kuitenkin koomaan ja nuk-
kui pois. Se oli Saimille ahdista-
vaa aikaa.

Leskeksi jäätyään Saimi 
jatkoi pyöräilyä, ensin yksinään 
ja myöhemmin Ketomäen 
Lean kanssa. Molemmat haas-
toivat mielellään itsensä, eli 
pyöräretket olivat reilun mittai-
sia. He osallistuivat täysin sy-

dämin polkupyöräkampanjaan. 
Saimi lähti aamuisin jopa ennen 
kuutta ponkimaan Karijoen 
rajalle laittamaan suoritusmerkin 
vihkoon. Entisen Päntäneen pan-
kin pihalta Saimi ja Lea lähtivät 
kirkolle kirjaamaan nimensä eri 
merkintäpisteisiin. Ei siis tarvitse 
ihmetellä pokaalien määrää. He 
sopivat erinomaisen hyvin yhteen, 
molemmat touhukkaita ihmisiä 
ja aina valmiina palvelemaan. 
Kaskisissakin he käväisivät ja 
marjareissuilla Lauhaa myöten. 
Pyöräilykaveri menehtyi kuluvan 
vuoden alussa, mikä oli suuri me-
netys. Pyöräilyt ovat Saiminkin 
osalta loppuneet. Pari vuotta sit-
ten hän päätti käväistä Päntäneellä 
vielä iltasella, mutta kaatui eikä 
kroppa ole ollut enää entisensä. 
Siihen jäi pyöräily.

Saimi on miettinyt elettyä 
elämäänsä. Hyvin se on mennyt 
ja tosi nopeasti siinä työn raadan-
nassa. Yksin ei tarvitse olla, sillä 
jälkipolvet kyllä pitävät huolta 
mammasta. Tuulalla ja Jarmolla 
on Antti ja Mikko, Marketalla ja 
Urpolla on Jari ja Jussi. Jussilla 
on puolisonsa Tiinan kanssa lapsi. 
Juhalla on kolme lasta, heistä 
Jaakolla ja Sannalla on lapsi, 
Marialla kaksi, Maijasofialla 
ja Juusolla kaksi ja Juhan 
puolisolla Eijalla lapsi. Vaikka 
Saimin terveys reistailee, hän ei 
anna sen häiritä. Juttu luistaa ja 
nauru helähtelee. Ilman huumo-
ria elämä olisi liian raskasta. Hän 
seuraa koronauutisia tiiviisti. 
”Pistää miettimään, mitä siitä 
koronasta oikein seuraa. Mutta ei 
tarvitse pelätä. Kyllä Luoja pitää 
huolen luoduistaan. Saamme olla 
turvallisin mielin.”

Heleena Kokko
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Lepattaako vielä hetken 
pienen kulkurin sydän?

Onko rakkauteni 
vielä palavaa 

ystäviäni kohtaan?
Vielä pienen tuokion

 järven laineilla 
auringonkultaiset purjeet 

liplattavat.
Saapuu pian yö, 

raukee väki leirin, 
Isä Taivahan 

näkee lapsensa.
Toivo Hautaviita
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Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

www.luksel.fi

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Viime kesänä Lc Päntäneen 
rakentama matonpesupaikka sai 
”tulikasteensa”. Ensimmäisen 
kesän sää oli suosiollinen maton-
pesupuuhaan: Hyvä mankeli ja 
aurinkoinen sää kuivattivat matot 
nopeasti ja katto pesupaikan pääl-
lä varjosti mukavasti pesijöitä 
liialta auringolta hellesäällä. 
Pöydän äärellä oli mukava välillä 
kahvitella ja jutustella kaverin 
kanssa. Paikalta saattoi kuulua 
välillä tuttu huuto: IHANAA, 
LEIJONAT IHANAA !!!

Matonpesupaikan ensimmäinen kesä

020 7470 250
www.neviso.fi

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

MESLA OY 
 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Onnea äideille !
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Ylämaankarjaa Keturinkylässä
Nuoret maatalousyrittäjät 

Lasse ja Mikko Järviluoma toi-
vat Keturinkylään tuulahduksen 
Skotlannin Ylämaalta, kun he 
alkoivat kasvattaa skottiperäistä 
ylämaankarjarotua. Ensimmäiset 
naudat ilmestyivät Luomanvar-
ren maisemiin neljä vuotta sitten. 
Järviluoman maatila siirtyi 
huhtikuussa 2020 Mikolle ja 
Lasselle, kun he tekivät kaupat 
vanhempiensa Sinikka ja Jar-
mo Järviluoman kanssa. Tilaa 
asuttavat nyt Mikko ja Marjo 
perheineen. Vanhemmat hoitivat 
tilaa 35 vuotta.

Maatalousyhtymän 
tuotantosuuntana on naudanlihan 
tuotanto sekä luomuna viljan, 
palkokasvien ja nurmikasvien 
viljely. Suunnitelmissa on vielä 
kasvattaa eläinmäärää, joka 
on tämän kevään poikimiset 
huomioon ottaen viisikymmentä 
päätä. Luomuun meillä siirtyivät 
ensimmäiset pellot vuonna 2018 
ja loput seuraavana vuonna. Tä-
nä vuonna luomuun on tarkoitus 
siirtää myös eläimet. 

Pikkupojista asti ollaan oltu 
mukana maatilan töissä, trakto-
rin kyydissä istuskelu innosti 
tietysti eniten. Koulutusvalinnat 
ovat luoneet pohjaa tulevalle. 
Peruskoulun jälkeen valittiin 
ammattikoulun metallilinja, 
koska arveltiin metallimiehen 
taidoista olevan hyötyä myös 
maataloudessa. Sen jälkeen 
suoritettiin maatalousalan perus-
tutkinto, maaseutuyrittäjän tut-
kinto. Siinä vaiheessa mietittiin 
ylämaankarjan hankkimista tilalle. 
Ilmajoen Maatalousoppilaitoksella 
järjestettiin ylämaankarjarotuun 
liittyvä koulutus, ja tutustumiset 
ylämaankarjatiloille toivat lisä-
oppia. Etsimme ratkaisua, joka 
ei sido liikaa, jotta meille jää 
mahdollisuus käydä myös tilan 
ulkopuolisessa työssä. Myös se, 
että rotu ei vaatinut merkittäviä 
lisärakennuksia, vaikutti asiaan.

Ensimmäiset eläimet tuotiin 
tilalle vuonna 2016. Valmis-
tautuminen eläinten tuloon oli 
alkanut pari vuotta aiemmin. 

Laitettiin peltoja heinälle, tehtiin 
katos eläimiä varten ja aidattiin 
peltoja. Hyypästä ostettiin kolme 
hiehoa ja Paimiosta viisi. Vuoden 
päästä hankittiin siitossonni jo-
ka on Saksalainen. Camillo Fox 
of Blocken voitti Highland Cattle 
Clubin järjestämissä näyttelyissä 
2018 mm.rotuchampionin tittelin. 
Camillo on ollut tehokas työssään, 
terveitä vasikoita on syntynyt 
keväisin tiheään.

Highland rodusta käytetään 
Suomessa yleisesti nimitystä 
ylämaankarja, sillä se on alun 
perin elänyt Skotlannin poh-
joisosan vuorilla. Rotua on 
tuotu Suomeen jo vuonna 1993. 
Se viihtyy vuorten korkeimmilla 
alueilla tuulessa ja tuiskussa. 
Muut liharodut ovat alempana 
kestokykynsä mukaisesti. Se 
sopii hyvin lihantuotantoon ja mai-
semanhoitoon.  Se vaatii paljon 
tilaa ympärilleen liikkuvuutensa 
takia. Ylämaankarja on harvoin 
sairas alkuperäisyytensä vuoksi. 
Luonteeltaan se on rauhallinen ja 
peloton ja kiintyy ympäristöönsä 
ja ihmisiin. Ylämaankarjalle on 
tyypillistä vahva laumahierarkia. 
Äidinvaisto rodulla on voimakas. 
Emolehmät saattavat poikia elä-
mänsä aikana 15 kertaa. Emot 
huolehtivat vasikoistaan myös 
yhdessä.

Kaikki eläimet ovat ulkona 
ympäri vuoden kesällä laiduntaen 
ja talvella syöden nurmilta 
kerättyä säilörehua. Kesällä 
tarvitsee vain huolehtia siitä, että 
on vettä ja kivennäisiä saatavilla, 
myös laitumia vaihdellaan välillä. 
Poikimista varten emolehmä 
tuodaan poikimiskarsinaan var-
muuden vuoksi. Talviaikaan on 
valvottava, että paaleja on häkissä 
ja kuivikkeita katoksessa. Kahte-
na viime vuonna on kuivikkeita 
mennyt paljon sateisten säiden 
takia.

Rotukarjaa ruokitaan vain 
korsirehulla, ei viljalla. Käytös 
ei muutu sen mukaan, onko 
pakkasta tai vesisade. Kun on 
kova pakkanen, osa eläimistä on 
katoksessa, mutta osa makailee 

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

ulkopuolella. Hyvän tarkenemi-
sen salaisuus on kaksinkertainen 
karvapeite. Ihoa vasten on pehmeä 
karva, joka pitää lämmön. Sen 
päällä on pitempi karva, joka 
toimii ikään kuin sadetakkina. 
Nahka on kaksi kertaa paksumpi 
kuin tavallisella naudalla.

Maatilalla joudutaan varus-
tautumaan myös petoeläinten, 
lähinnä susien varalle. Aitaukset 
ovat viisilankaiset sähköaidat. 
Omatekoisten aitojen lisäksi 
riistakeskukselta myönnettiin 
tilalle myös petoaitaa. Petoai-
doissa alimmainen lanka on 
laitettava 20cm:n korkeuteen 
maasta, niinpä lankojen alustat 
pitää niittää monta kertaa ke-
sässä. Ennen tehtiin aidat, jotta 
lehmät pysyivät aitojen sisällä, nyt 
pitää huomioida myös, että pedot 
pysyisivät aitojen ulkopuolella.

Kun sonni seurailee lehmää 
laitumella, merkitään ylös 
päivämäärä, jolloin kannattaa 
seurata poikimisen merkkejä. 
Joskus harvoin vasikka syntyy 
pellolle, mutta säännöllisen 
tarkkailun ansiosta se on nähty 
ajallaan. Vasikalle laitetaan 
korvamerkit ja punnitaan syn-
tymäpaino. Se on 8-10 kuukautta 
emonsa mukana laitumella, missä 
sen ravinto on emon maito ja hei-
nä. Sitten se vieroitetaan emostaan 
ja siirretään vanhempien vasikoi-
den joukkoon. Eläimet ovat 
nykyisin viidessä ryhmässä su-
kupuolen ja iän mukaisesti. 

Lihan myynti suoraan tilal-
ta aloitettiin syksyllä 2019, 
Luomanvarren Highland tuo-
temerkillä. Ylämaankarjan li-
haa saa pihveinä, paisteina, 
jauhelihana, säilykkeenä sekä 
sisäelimiä myös. Kausituotteina 
saa esim. palvilihaa, makkaroita 
ja hampurilaispihvejä. Tilamyy-
mälä on auki sopimuksen mukaan, 
joten kannattaa soitella tai lähet-
tää viestiä. 

Ylämaankarjan pihvilihan 
vahva maku, ns.riistan maku, 
syntyy ruokinnan perustumisesta 
laiduntamiseen ja korsirehuun sekä 
pitkästä kasvatusajasta. Liha on 

Vasemmalta Marjo, sylissä Elias, Mikko, Lasse ja Jone.

erittäin maukasta, lyhytsyistä ja 
vähärasvaista ravinnosta johtuen. 
Eläimen vapaa liikkuminen antaa 
lihalle lisämakua ja mureutta. Siinä 
on ihanteellinen rasvahappojen 
omega 3:n ja omega 6:n välinen 
suhde. Lihassa on vähän rasvaa 
ja kolesterolia, mutta enemmän 
rautaa ja proteiineja kuin 
keskivertaisessa naudanlihassa.

Madame- lehmä ja Camillo- sonni paistattelevat päivää.

Katso lisää nettisivuiltamme 
toiminnasta ja tuotteista.

www.luomanvarsi.fi
www.facebook.com/

luomanvarrenhighland
Keturinkyläntie 431,

61980 Päntäne
Mikko 0400 456 552
Lasse 040 766 5051
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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.

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
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J&S Happonen
Savikyläntie 15
61800 KAUHAJOKI

020-7562420

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088
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Syksyllä hoitajat ja hoitolas-
ten vanhemmat kokoontuivat poh-
timaan, miten lapsille saataisiin 
hoitopaikkaan lisää virikkeitä ja 
mielekästä tekemistä, Kaikki olivat 
sitä mieltä, että ulos tarvittaisiin 
lisää liikuntamahdollisuuksia. 
Koska kaupungin määrärahat 
liikuntavälineiden hankkimiseksi 
olivat varsin rajalliset, päätettiin 
tehdä liikennepuisto tee-se-

Liikennepuisto ryhmis Kuusenkoloon
itse -tyylillä. Liikennepuiston 
rakentamiseen saatiin avustusta 
myös kaupungilta, mutta ilman 
Kauhajoen KTK:n ja paikallisen 
kaivinkoneurakoitsijan apua em-
me olisi pystyneet liikennepuistoa 
toteuttamaan.

Radan murske on saanut tal-
ven aikana tiivistyä ja lapset ovat 
odotellessaan askarrelleet hoitaji-
en kanssa liikennemerkkejä radan 

varteen. Vielä on tosin pieni 
ongelma, kun toistakymmentä 
lasta odottaa innoissaan pihan 
kuivumista ja radan käyttöönot-
toa, mutta yhtäkään kulkupeliä ei 
ole. Näillä näkymin saamme han-
kittua kevääksi pari pyörää, kun 
Päntäneen Lions Club on luvan-
nut avustaa pyörähankinnoissa. 
Kiitos heille tuesta!

Radan kaivuutöissä Harri Hautamäki

MÄKI-KYYNY
Majoitusta

ympäri vuoden
Tiedustelut:

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

010 239 6600

Puskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614    
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Synnyin kesällä 1951 
Kärppäojan talossa, joka sijaitsi 
vanhempieni syntymäkotien 
Kallio-Rahkolan ja Yli-Rahkolan 
välissä. Vanhempani ostivat talon 
avioiduttuaan vuonna 1935. Äitini 
esipolvia löytyy Päntälästä kaut-
ta tunnetun historian. Hänen 
isänsä oli Tuomas Rahkola, joka 
viimeiseltä Amerikan reissulta 
palattuaan otti Päntälän Yli-
Käyrästä vaimokseen Sandra Ma-
ria Matintyttären ja lunasti silloi-
sen kotitalonsa Yli-Rahkolan. 
Sen päärakennus sijaitsi Ollin 
oikoosen pohjoispäässä paikalla, 
joka minun nuoruusvuosinani 
tunnettiin Pekarilana. Samassa 
talossa oli Päntäneen kansakoulu 
alkanut sivistää kansaa vuonna 
1894 ja juuri se osa vanhasta 
kartanomarkista näkyy edelleen 
seisovan sijoillaan. Oma koulu-
rakennus kylään saatiin vasta 
vuonna 1902.

Isäni koti Kallio-Rahkola tun-
netaan paremmin Tuurinmäkenä. 
Sieltä hänen vanhempansa ostivat 
talon Amerikasta palattuaan v. 
1903. Vilhelmiina (o.s. Ojala) ja 
Nikolai Tuuri olivat avioituneet 
Kanadassa v. 1896 tarkoituksenaan 
aikanaan palata kotiseuduille. 
Nikolai lähti Amerikkaan Kauha-
valta ja Vilhelmiina Kauhajoen 
Aronkylästä, jossa hän oli syn-
tynyt. Nikolain esipolvet olivat 
pääosin rannikkopohjanmaalla.

Tuomas Rahkola myi Yli-
Rahkolan äitini syntymävuonna 
1910 Juho Kustaa Lapikistolle ja 
uusi kotitila syntyi appivanhem-
pien jakaessa Yli-Käyrän kol-
melle lapselleen. Tuomas rakensi 
talonsa paikalle, joka tunnettiin 
Riihimäki-Rahkolana ja jota 
serkkuni Markku Rahkolan 
poika Ilkka perheineen edelleen 
asuu. Sandra Marian veli Eemil 
jäi kotitaloon, joka tunnetaan 
Käyräkoskena. Kolmas Yli-
Käyrän taloista oli Myllymäki, 
jota Sandra Marian toinen veli 
ja äitini eno Vilho Käyräkoski 
asui elämänsä loppuun 50-
luvulle saakka. Noiden talojen 
menneisyyden tutkiminen on 
ehtymätön kiinnostukseni aihe.

Myllymäki tuli myyntiin Vilho 
Käyräkosken kuoltua ja lesken 
muutettua muualle. Siitä tuli 
uusi kotini vuonna 1959, jolloin 
muutimme Rahkolankylästä 
Käyränkylään. Siellä vanhempi 
veljeni Jussi Paulansa kanssa 
edelleen asuu ja sitä kautta 
linkki Päntälään on edelleen 
toimiva. Edellinen kotini sai 
uuden isäntäparin Erkki ja 
Eila Rahkolasta. Olin aloit-
tanut koulunkäynnin Päntäneen 
kansakoulussa 6-vuotiaana ja 
kolmannelle luokalle menin 
Pentilän kouluun, jossa tuttuja 
ei ollut montaakaan. Kaveripiiri 
löytyi nopeasti ja uuteen kotiin 
sopeutuminen oli lopulta aika 
mutkatonta. Koulun vaihdos ei 
ollut aluksi yhtä helppoa. Iki-
ihanana muistamani Helmi 
Kujanpää Päntäneen kansakou-
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Topeeka 80, Kauhajoki
06 2311 844   044 7929 792   050 3095 760
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SUUNNITTELETKO OVIEN TAI IKKUNOIDEN 
UUSIMISTA? MYYMME IKKUNAT JA OVET MYÖS 

ASENNETTUNA PIENTALOIHIN. EDULLISESTI.
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Ollin oppivuodet
lussa vaihtui Helmi Jokimaaksi 
ja jouduin toteamaan, että kaikki 
helmet eivät ole samanlaisia. 
Tilanne koheni vuotta myöhem-
min neljännellä luokalla, kun 
opettajana oli Matti Risku, jon-
ka kanssa olin myöhemminkin 
paljon tekemisissä valokuvauksen 
tiimoilta. Kuvasin muutamia 
kouluja ja yhdistyksiä ja lukion 
viimeisen vuoden keväällä 
Matti järjesti minulle keikkoja 
kyläkouluihin kiertävänä sijais-
opettajana.

Oppikoulun aloitin vuonna 
1962 Kauhajoen Yhteislyseossa. 
Koulunkäynti maittoi etenkin 
keskikouluaikana. Lukioaikana 
kiinnostus heräsi monelle taholle 
koulun ulkopuolellekin. Tuolloin 
olin Päntäneen Osuuskaupan 
huoltoasemalla kesätöissä ja usein 
myös pyhäpäivinä bensamyyjänä. 
Niillä ansioilla hankin muun 
muassa kelanauhurin, jolla pääsin 
nauhoittamaan kohisevaa jee-jee-
musiikkia Radio Luxembourgista. 
Käytettyyn Soliferiinkin ne ansiot 
riittivät. Ylioppilaaksi pääsin 
keväällä 1970 ja lakin saatuani 
lähdin Turkuun pääsykokeisiin 
tavoitteena hammaslääketie-
teen opinnot ja sinne sitten 
pääsinkin.

Kesätyöt olivat tärkeitä, ja 
pari ensimmäistä kesää kuluivat 
Teuvalla Lehtiharjun sairaalassa 
mielisairaanhoitajan sijaisuuksis-
sa.  Osan kesästä 1972 olin Savossa 
Mäntyharjun paikallissairaalassa 
röntgenhoitajan ja poliklinikka-
hoitajan viransijaisena. Koke-
mus pimiötyöskentelystä osoit-
tautui röntgenhoitajan työssä 
arvokkaaksi, digitaalisuus oli 
vielä kaukana tulevaisuudessa. 
Samana syksynä Turun klinikalla 
porrastettiin kliinisten opintojen 
aloitus, josta syystä opinnoissa 
oli kolmen kuukauden paussi. 
Sen aukon täytti Kankaanpään 
Yhteislyseon biologian ja 
maantieteen nuoremman leh-
torin viransijaisuus. Vaikka 
tuleva ammatti oli jo tiedossa, 
oli tilaisuuden tullen kiinnos-

tavaa kokeilla jotain perin 
toisenlaista.

Vuosien 1973 ja 1974 loma-
ajat olin erilaisissa hoitoalan 
sijaisuuksissa Kauhajoella, Ku-
rikassa ja Vihannissa. Kesällä 
1975 sain lopultakin tehdä sitä 
työtä, mihin koulutus tähtäsi. Se 
kesä kului Kauhajoella lasten 
hampaita paikatessa aikuishoidon 
painottuessa särkypäivystykseen. 
Valmistuttuani joulukuussa 1975 
olin vielä seuraavan vuoden 
hammaslääkärinä Kauhajoen 
terveyskeskuksessa, missä vai-
moni Ullakin oli töissä. Poh-
jois-Pohjanmaalta kotoisin 
olevan Ullan tapasin Turussa 
opiskellessani ja meidät vihittiin 
Kauhajoen kirkossa syksyllä 
1975.

Kauhajoella tulin hankkineek-
si myös lentolupakirjan, joka 
nuoremmalla veljelläni Timolla jo 
oli. Ilmailu on kiinnostanut meitä 
veljeksiä ja toiminta Lammin-
maan lentokentällä oli vilkasta. 
Sukulaisvierailut Kauhavalla saat-
toivat olla vaikuttimena. Jussi-
veli suoritti Ilmasotakoulussa 
asevelvollisuutensakin ja Timolle 
lentämisestä tuli lopulta ammatti.  
Vuonna 1977 muutin Ullan ja 1⁄2-
vuotiaan Jussi-poikamme kanssa 
Vaasaan, jonne olin perustanut 
parin kollegan kanssa Vaasan 
Hammaslääkärikeskuksen. Toi-
nen poikani Antti syntyi Vaasassa 
vuonna 1980. Vaasaan oli siskoni 
Loviisakin muuttanut jo 60-luvun 
alussa ja asuu siellä edelleen. Vaa-
sassa tein päivätyötäni yhdessä 
ja samassa hoitohuoneessa 35 
vuoden ajan, joten ikkunanäkymä 
Kauppapuistikon ja Rauhankadun 
kulmassa ehti tulla tutuksi.

Vaikka koulussa ei pesäpallo 
sujunut, olen harrastanut pallo-
pelejä vuosikymmenet. Iän 
myötä tempoa laskien lajivalinta 
on vaihtunut squashista tennik-
sen kautta golfiin. Mökki saa-
ristossa on Vaasassa melkein 
itsestäänselvyys ja veneily 
liittyy siihen luontevasti. Lasten 
purjehdusharrastuksen kautta 
pääsin itsekin kevytveneluokissa 
lajia kokeilemaan. 80- ja 
90-luvuilla reissattiin koko 
perheen voimin vene tai kaksi 

Isäni Martti oli hevosmies, traktori tuli taloon vasta kun vanhempi 
veljeni Jussi sai traktorikortin. Kuvassa vas. Timo, Martti, Olli ja 
Jussi, heppa on Lissukka.

katolla pitkin maita ja mantuja. 
Junioripurjehdusta on mukava 
seurata edelleen lastenlasten 
kautta.

Sotahistoria alkoi kiinnostaa 
80-luvulla ja sukututkimus 
seuraavalla vuosikymmenellä 
löydettyäni isäni jäljiltä suvun 
esipolviin liittyviä muistiinpano-
ja. Tuolloinhan ei digitoitua 
materiaalia ollut verkosta saa-

tavilla, joten Pohjanmaan ar-
kistot, sukututkimusseurat ja 
kirkkoherranvirastot tulivat 
tutuiksi. Harrastus jatkuu, kiin-
nostus menneeseen on suvussa 
yhteinen serkkuja myöten. Meillä 
päntälääsyys istuu lujas.

Olli Tuuri
olli.tuuri@iki.fi
puh. 0500-662886

Brunssilla 2019: Olli ja Ulla, poikamme Jussi ja Antti sekä heidän 
vaimonsa ja viisi pojanpoikaani.

Me sisarukset Vaasassa 2008. Vas. Jussi, Olli, Timo ja Loviisa.
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40-luvun loppupuolella 
alkoi Päntäneellä vähitellen 
toteutua toive oman urhei-
lukentän tekemisestä. Tästä 
kertoo oheinen artikkeli Kau-
hajoen Kunnallislehdessä 1948. 
Päntäneelle perustettiin ur-
heilukenttätoimikunta, jonka 
jäsenistöstä ei ole tarkkaa 
tietoa. Se osti Seija Lapikistolta 
1,5 ha maa-alan 315 000 mar-
kan hintaan. Rahoitusta saatiin 
kunnan lahjoittamana Alkon 
voittovaroista 50 000 mk ja 
Päntäneen hoijakkahäistä v.1948 
niin, että velkaa ei tarvinnut ko-
vin runsaasti ottaa. Talkootyö 
otettiin avuksi.

Vuonna 1949 perustettiin 
Päntäneen Urheilukenttä Oy. 
Pörssitieto.fi:n mukaan 81% 
osakkeista oli jaettu tasan 
maamiesseuran, naisosaston ja 
Nuorisoseuran kesken. Koko 
osakepääoma oli 300 000 mk. 
Sen mukaan 57 000 mk olisi 
hankittu muulla toiminnalla. 
Osakkeita myytiin paikalliselle 
väestölle. Näin saatiin myös pe-
ruspääomaa projektiin.

Osakekirjan allekirjoittajina 
olivat Toivo Kauramo ja Kyllikki 
Saarela, jotka olivat luultavasti 
hallituksen puheenjohtaja ja 
sihteeri. Myös ainakin Kauko 
Kullas toimi osakkeiden alle-
kirjoittajana. Toistaiseksi ei 
yhtiön pöytäkirjoista ole tiedos-
sa, missä ne ovat vai ovatko enää 
missään tallessa. Näin saadun 
pääoman lopullisesta määrästä 
ja osakejaosta  ei ole tarkkaa 
tietoa.

Työmaalta on itselle jäänyt 
muistiin, kun aluetta salaojitettiin 
ja tiiliset salaojaputket asetettiin 
kohdalleen työkalulla, jossa oli 
n. 2 metrin varsi ja alapäässä 
90 asteen kulmassa noin 20-
30 cm:n pituinen teräspiikki. 
Sillä salaojaputki oli helppo 
laskea paikalleen. Muistan näh-
neeni salaojitustapahtumasta 
valokuviakin, mutta toistaiseksi 
ei niitä ole löytynyt. Olin silloin 
6-vuotias.

Kentästä tuli 300 metrin 
hiekkapohjaisella juoksuradalla 
varustettu, keskusosa nurmipin-
noitteinen, jalkapallomaaleilla 
varustettu. Kentällä tapahtuva 
toiminta oli pääasiassa joka-
viikkoiset sarjakilpailut ja jalka-
pallon peluu. Muistan, että setäni 
Vilho Tuuri innokkaana urhei-
lumiehenä oli usein vetämässä 
sarjakilpailuja kentällä. Helsingin 
olympialaiset 1952 antoivat 
lisäpuhtia urheilutoimintaan.

Uuno Pekarila oli innokas 
jalkapalloilija ja oli mukana 
kantavana voimana, kun kylil-
tä pojat kerääntyivät viikoit-

Päntäneen urheilukentän historia
tain pelaamaan. Muistan myös, 
kun Karhun puheenjohtajana 
oli Mauno Ojanen ja hän oli 
usein Päntäneellä ohjaamassa 
nuoria. Taisin silloin jo olla yh-
teiskoulussa.

Vuonna 1958 maaliskuussa 
pidetyn vuosikokouksen avasi 
Uuno Pekarila, puheenjohtajak-
si valittiin Lauri Tuuri ja sihtee-
riksi Urho Malmila. Yhtiön 
sihteeri Kyllikki Saarela esitti 
toimintakertomuksen 1957-58, 
joka hyväksyttiin. Samoin esi-
tettiin tilit ja vastuuvapaus myön-
nettiin. Lopuksi keskusteltiin 
monista kenttää koskevista 
asioista ja lähiajan tehtävistä. 
Tämä Kauhajoen Kunnallisleh-
den lyhyt kokousselostus tuntui 
ennakoivan tulevaa.

Vuonna 1959 oli Päntäneen 
urheilukentän kunnallistaminen 
pitkään asialistoilla, kunnes val-
tuusto kokouksessaan 9.11.1959 
päätti ottaa kentän kunnan hal-
tuun niin pian, kun se on rakennet-
tu kunnolliseksi harjoituskentäksi. 
Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt 
päntäneläisiä, vaan he päättivät 
tarjota kenttänsä kunnalle uudelta 
pohjalta, lahjoituksen muodossa 
sellaisessa kunnossa kuin se tällä 
hetkellä on. Kunnanvaltuustossa 
oli tämän jälkeen käsiteltävänä 
kunnan urheilulaitosten yleis-
suunnitelman hyväksyminen ja 

Osoite: Topeeka 25

tässä yhteydessä valtuusto samalla 
teki periaatepäätöksen siitä, että 
kunta ottaa haltuunsa yksityisten ja 
yhtymien omistamat urheilukentät, 
mikäli niiden omistajat luovutta-
vat ne kunnalle ilmaiseksi. Tä-
hän periaatepäätökseen nojaten 
valtuusto tässä kokouksessa 
päättikin pitkän keskustelun 
jälkeen ottaa Päntäneen kent-
tälahjoituksen vastaan sekä 
hyväksyi samalla asiasta laadi-
tun lahjakirjan. Aikaisemmin 
tehdyn kustannusarvion mukaan 
Päntäneen kentän rakentaminen 
urheilukentäksi tulisi maksamaan 
2,3 milj mk ja harjoituskentäksi 
vastaavasti 1 milj mk. Vuotuiset 
ylläpitokustannukset ovat 
vastaavasti urheilukentällä 135 
000,- ja harjoituskentällä 75 
000,- (Kauhajoen kunnallislehti). 
Näin kenttä siirrettiin virallisesti 
kunnan haltuun.

Nykyinen toiminta on kes-
kittynyt  pääasiassa jalkapalloon. 
FC Päntäne pelaa kotipelejään 
kentällä ja vuosittaisen Kauha-
cup-jalkapallotapahtuman pele-
jä kentällä myös pelataan.  
Viereisellä sivulla on kuva 
nykyisestä joukkueesta. Joka 
tapauksessa kentällä on ollut ja 
on edelleen oma roolinsa kyläläis-
ten elämässä.

Tuomo Tuuri

www.peterco.fi

���������
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

�����������������
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www.suupohjanakkujarengas.fi

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

Hyvää äitienpäivää! 0400 616 607
Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

Päntäneen jalkapallojoukkue 60-luvun alussa. Viereisen sivun kuvassa 
on nykyisen joukkueen jäseniä.

Veikko Käyräkoski ja Jaakko Ranta urheilukentän talkoissa. Kuvattu  
40-luvun lopulla
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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

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

FC-Päntäneen kesä
Kausi 2020 aloitettiin virtaa 

täynnä ja suurin suunnitelmin. 
Saatiin treenit vauhtiin ja 
voitiin jo todeta, että nyt on 
huippujoukkue kasassa. Tällä 
porukalla oli tarkoitus tavoitella 
sarjan kärkisijoja! 

Pääsimme mukaan myös 
Palloliiton Perhefutis -hankkee-
seen, jonka koulutusten piti olla 
maaliskuussa. Nyt näyttää siltä, 
että tulevat ohjaajammekin pää-
sevät tutustumaan etäopiskelun 
saloihin.

Nyt siis vain odotellaan ti-
lanteen ratkeamista ja palloliiton 
päätöstä, että päästäänkö tänä 
kesänä ottelemaan. Jos ja kun 

��������������������
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Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 
automaattisesti 

sopimuksen 
mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269 181

Ylämaankarjan lihaa suoraan tilalta
*Tilamyymälä avoinna sopimuksen mukaan

*Jalostuseläimiä
Luomanvarren Highland

Keturinkyläntie 431, 61980 Päntäne
luomanvarsi@gmail.com    www.luomanvarsi.fi

facebook.com/luomanvarrenhighland
Mikko Järviluoma 0400 456 552
Lasse Järviluoma 040 766 5051

toiminta päästään aloittamaan, 
niin käynnistetään heti myös pik-
kunappuloiden jalkapallokoulu. 
Tästä tulee lähempänä lisätietoa 
joukkueen fb-sivuille,
 www.facebook.com/fcpantane/

Joukkueen jäseniä kauden päätösgaalassa viime syksynä. (kuva: Erja Pekkala)
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Kuka olet ja missä asut?
-Minun nimeni on Janika 
Lylykorpi ja asun Kauhajoella 
Kokonkylässä meidän itse 
rakentamassamme punaisessa 
talossa, maatilallamme

Miltä sinusta tuntui, kun ju-
listeesi lähti jatkokisoihin?
-Kyllä se tuntui kivalta. Olin 
todella yllättynyt, sillä en uskonut, 
että juuri minun teokseni olisi 
päässyt jatkokisoihin.

Tuntuiko tämä rauha-aiheinen 
teema vaikealta?
-Aluksi tuntui todella vaikealta, 
sillä en keksinyt millaisen julis-
teen teen. Myöhemmin, kun sain 
idean millainen julisteesta tulee, 
toteuttaminen ei enään ollut 
hirveän vaikeaa.

Mikä sinun mielestä voisi olla 
työsi viesti?
-Kun aloin suunnittelemaan 
työtä, meille kerrottiin, että aihe 
on rauha, joten tietysti julisteen 
viesti on rauha. Muuten en ole 
miettinyt työlleni mitään erillistä 
viestiä.

Oletko aiemmin osallistunut 
kuvaamataiteisiin liittyviin 
kisoihin?
-En ole. Eikä olisi tullut mie-
leenkään ilman, että koulussa 
olisi tullut mahdollisuus.

Rauhanjulistekilpailu
Onko sinulla harrastuksia?
-Koirien ja perheen kanssa met-
sässä lenkkeily sekä piirtä-
minen.

Kuinka paljon käytit aikaa 
julisteeseen?
-En tiedä tarkkaa aikaa, mutta 
sanoisin noin 4-6 tuntia.

Onko teillä lemmikkejä ja 
minkä nimisiä ne ovat?
-On, sillä asun maatilalla. Meillä 
on kaksi koiraa. Niiden nimet 
ovat Nanna ja Sassa. Meillä on 
myös kolme kissaa. Niiden nimet 
ovat Vimpula, Hulda ja Martta. 
Näiden lisäksi meillä on myös 
muita maatilan eläimiä.

Mitä teet vapaa-ajalla?
-Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni 
kanssa sekä hoidan hevosia ja 
muita eläimiämme.

Mitkä ovat lempparisi koulu-
aineista?
-Omasta mielestäni parhaita 
kouluaineita ovat liikunta, käsityö, 
kuvaamataito ja englanti.

Kuuluuko ananas pizzaan?
-Omasta mielestäni ananas ei 
kuulu pizzaan.

Kysymykset ovat lähinnä  luokka-
tovereiden Aino-Kaisa Aholan ja 
Aada Rotola-Pukkilan käsialaa.

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. �������
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K u k k a s m ä e n M a r j a t i l a
Kaurankuja 93, Kauhajoki p. 040-514 5655
  kukkasmaki@kukkasmaenmarjatila.fi

Pakastemarjat, mehut
 ja hillot.

Tilamyymälä auki ma-pe  9.00-17.00

Janika Lylykorven haastattelu

Janikan voittoisa työ Lions Club Kauhajoki/Päntäne onnittelee 
voittajaa ja on palkinnut Janikan stipendillä. 

Toivottavasti piirustusharrastus jatkuu.

Tänään, 
kun olin metsässä ja 
kävelin ja pysähdyin.

Tiedän, 
että metsävanhus 

kertoi paljon minulle, 
kun sain sitä katsella ja 

kuunnella, 
kun se kohisevalla 

sylillään
 kertoi minulle, 

että pieni lapsonen, 
pidän sinusta paljon.

Minäkin, 
metsäpuut ja tuuli, 

rakastan sinua.
Teillä on aina 

uutta kerrottavaa 
pienelle pojalle.

Toivo Hautaviita



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Koronaepidemiasta johtuen 
kaikki kevään suunnitellut ta-
pahtumat, kuten kyläillat ja 
Marianpäivälounas, jouduttiin 
valitettavasti perumaan, mutta 
ei jäädä murehtimaan sitä!

Kunhan saadaan taas lupa 
kokoontua, niin suunnitelmissa 
on järjestää kyläläisille tuleva-
na kesänä mm. Päntälä 2020-
tapahtumassa jotain hauskaa 
ja yhteisöllistä piristystä, seu-
ratkaa siis ilmoittelua Face-
bookissa: facebook.com/Pan-
taneenNuorisoseura/ ja seuran 
nettisivulla nspantane.net. Tiedo-
tamme heti asiasta, kun varmaa 
tiedotettavaa on.

Kesäkioski on taas tarkoitus 
avata Tapion kaupan pihaan ja 
siellähän on mukava poiketa 
vaikka jätskillä!

Metallinkeräyslava on seu-
rantalon pihassa tänä vuonna 
koko kesän huhtikuun puolesta 
välistä aina elokuun loppuun 
asti, ja samaten on perinteinen 
kuntokampanja 1.5 alkaen 30.8. 
saakka. Laatikot löytyvät nuo-
risoseuralta, Kaarlelanpuistosta 
ja Hiukkajärveltä. Kampanja 
toteutetaan jälleen LC Päntäneen 
ja metsästysseuran kanssa 
yhteistyössä.

Kylän alueella jaetaan 
postilaatikoihin Nuorisoseuran 
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tiedotteet, joissa on mukana 
tilisiirto jäsenmaksu maksamis-
ta varten. Maksuilla katetaan 
tapahtumien kuluja sekä seuran-
talosta koituvia kustannuksia, 
joten sen maksamisella on 
suuri merkitys Nuorisoseuralle 
ja sen toiminnalle. Jäsenmaksu 
on edelleen suuruudeltaan 15€/
henkilö tai 30€/perhe. Yritys- ja 
yhdistysjäseniltä maksu on 100€. 
Jäsenet saavat vuokraushinnoista 
10% alennuksen. Kiitos tuestanne 
ja nähdään tapahtumissa!

Aurinkoisin terveisin, Hanna 
Päntäneen ytimestä

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

Nuorisoseura tervehtii koko kylää!

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

20 vuotta sitten seivästettiin 
Päntälässä heinää 13,3m kor-
kuiseen seipääseen Päntälä 2000 
tapahtumassa.

Mukava tapahtuma kokosi 
porukkaa yhteen erilaisiin 
tehtäviin ja yhdessäoloon ja 
tänä vuonna olisi tarkoitus ko-
koontua uudelleen Päntälä 2020 
tapahtuman merkeissä.

Toki maailman tilanne koro-
nan osalta saattaa vielä muuttaa 
suunnitelmia.

Päntälä 2020 17.-19.7.2020
Aloittaisimme perjantaina 

17.7. Päntäneen Lions-Clubin 
iltatapahtumalla Kaarlelanpuis-
tossa.

Lauantaina 18.7. päivällä on 
urheilukisat Päntäneen urhei-
lukentällä ja Päntäneen nuoriso-
seuralla ruokailu ja iltatapahtuma 
ehtoolla.

Sunnuntaina 19.7. kirkonmenot 
ja kirkkokahvit. 

Seuraa Päntälä 2020 
tapahtumaa Facebookissa ! 

Päivitämme sinne tietoa 
tapahtumista.

Vasemmalla ennätysten seipään 
teko menossa ja yllä linnun-
pelätinkilpailu Lankakaupan 
pihassa. Kuvat on otettu 
20.7.2000

- Suolahuone
- Hierontapalvelut
- Kuntosali / opastus
- Jalkahoidot

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

- Roskakatokset
- Ruukut ja amppelit
- Polkupyörävuokraus
- Asuntoautovuokraus



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

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

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

s.  19.12.1941
k.  05.01.2020

Tammikuun alussa suru-
liputettiin Ketomäen pihapiirissä 
Keturinkylässä. Talon ikiliikkuja 
Lea Ketomäki oli jättänyt kotoisat 
tantereet. Lämpimät muistot jäivät 
hänestä elämään päntäneläisten 
mieliin. Lea palveli koko kylää. 
Hän tarttui ripeästi toimeen, 
oli kyse omista tai yhteisistä 
asioista. Lea toimi kymmenet 
vuodet passarina perhejuhlissa. 
Kaikkia hän kohteli arvostavasti 
ja tunsi päntäneläiset monien 
sukupolvien ajalta. 

Lea jatkoi aikanaan Rinta-
Keturin maatilan omistajuutta 
yhdessä puolisonsa Niilon kanssa. 
Hänelle oli varmasti suuri asia, 

että kototilan isännyys on jatkunut 
myös seuraavassa sukupolvessa. 
Lapsenlapset saivat elää lapsuu-
tensa kotona mummunsa hoivissa, 
kun vanhemmat kävivät töissä. 

Lean sydämen päällä olivat 
erityisesti lapset ja nuoret. Hän 
oli Nuorisoseurassa aikanaan 
kantavia voimia. Hän kuului myös 
veteraaniyhdistyksen hallitukseen. 
Kun erityisesti päntäneläisillä 
veteraaneilla oli merkkipäiviä, 
Lea kävi heitä tervehtimässä. 
Kun Niilo halvaantui, Lea toimi 
hänen omaishoitajanaan, kunnes 
tuli levon aika. 

Hyväntuulista ja myötäelävää 
Leaa kiitollisuudella muistaen ja 
läheisille jaksamista toivottaen,

Päntäneläiset

In memoriam: Lea Ketomäki o.s. Rinta-Keturi

Lea ja Niilo lapsenlapsen rippi-
juhlissa kesällä 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.

www.leadersuupohja.fi

Kiitos lukijoille,  jutun 
tekijöille ja mainostajille, 
sekä onnittelut kaikille 

äideille!

Lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä (pj)

Ari Rahkola
Kari Hakamaa
Jari Rosenberg

Kaikki koskaan ilmestyneet 
Päntäneen Sanomat
löytyvät osoitteesta:

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

Nautinnollisia
lukuhetkiä! 


