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Projekti Kaarlela

yksityiskohdat ja ulkonäkö vielä
salaisuutena.

Näin talvi kääntyi jälleen kevääseen vaikka välillä pakkanen
ja lumityöt tuntuivatkin loputtomilta. Kuten olette varmaan
huomanneet, juuri mitään ulospäin näkyvää Kaarlelassa ei ole
tapahtunut. Mutta sitäkin enemmän suunnittelua ja selvitystyötä
olen talven aikana tehnyt. Kun
aivotyötä on tehty talven aikana,
on taas energiaa ja intoa kevään,
kesän ja syksyn ruumiilliseen
työhön.
Rakennusluvan saaminen tälle
keväälle valitettavasti kariutui
mutta puolustuksekseni sanon
ettei tämä johtunut minusta.
Lupapiirustusten piirtäjä kävi
mittaukset tekemässä Kaarlelassa syksyllä 2009. Kerroin että
rakennuslupaan tarvittavat paperit täytyisi olla kasassa toukokuuhun 2011 mennessä. Tämän
vuoden alussa tiedustelin piirustusten tilannetta. Ikäväkseni sain
kuulla että mitään ole tapahtunut
puolessatoista vuodessa. Tästä
syystä päätin etsiä uuden piirtäjän. Tiedustelin eräältä tutta-

valtani josko piirtäisi Kaarlelan
paperille ja hän suostui. Lähetin
hänelle keväällä mittaukset ja
muut tarvittavat paperit. Olen
jo aiemmin (muistaakseni) maininnut että haluan käyttää projektissa mahdollisimman paljon
päntäneläisiä voimia ja tavallaan
tämä nykyinen piirtäjäkin sitä
on; hän on kotoisin Päntäneeltä mutta asuu nykyään toisella
paikkakunnalla.
Olen jo pidemmän aikaa ollut
huolissani suihkun tuomisesta
sisälle Kaarlelaan ja koulussa
sain opettajaltani tähän asiaan
hyvän ehdotuksen. Päätin että
suihku ja sauna sijoitetaan erilliseen ulkorakennukseen jonne tulevat myös verstas, pukuhuone,
tekninen tila maalämpöpumpulle
ja lämminvesivaraajalle. Teknisessä tilassa tapahtuu myös pyykinpesu ja -kuivatus. Aluksi olin
sitä mieltä että rakennuksesta
tulisi tehdä myös ”vanha” mutta
päädyin kuitenkin ”nykyrakennukseen”. Kyseinen rakennus
on jo piirretty mutta pysyköön

Yritän olla mahdollisimman
tarkka ettei Kaarlelan huoneiden
funktio muutu ratkaisevasti. En
lähde siirtämään väliseiniä enkä
haluaisi taloon ilmastointia (välttämättä tämä ei ole kuitenkaan
yksin minun päätettävissäni).
Listalla ”ehkä pärjään ilmankin”
alkavat olla myös liesituuletin,
astianpesukone ja itse asiassa
sähköhellakin on siinä ja siinä.
Että sain tahtoni läpi, lupasin
perheelleni hoitavani tiskauksen, olikohan hyvä veto? Kuten
jo mainitsin, tuo ilmastointiasia
ei tietenkään ole samalla lailla
päätettävissäni kuin hellat, astianpesukoneet ynnä muut. Täytyisi saada näytettyä toteen että
painovoimaisella ilmanvaihdolla
voidaan päästä samoihin tuloksiin kuin koneellisella poistolla.
Eräässä seminaarissa kovasti
ihailemani Panu Kaila vakuutteli
että laskutapa on olemassa. Mäkirannan Sami lupasi koettaa tätä
laskutoimitusta kun sanoin että
se kuulemma pitäisi olla mahdollista.
Kaarlelan piha on ollut minulle
jo pidemmän aikaa mysteeri ja
olen yrittänyt hahmotella paperille miten näkisin sen toimivana. Olen käynyt läpi kymmeniä,
ehkä satoja kuvia ja yrittänyt selvittää millainen piha on aiemmin
ollut. Tämäkin asia sai yllättävän
käänteen kun sain erään puhelun. Nuorimies langan toisessa päässä tiedusteli aluksi että
omistanko nykyään Kaarlela-nimisen rakennuksen Päntäneellä.
Tähän myöntävästi vastattuani

hän esitti asiansa. Firmassa jossa
tämä herra työskentelee, omistaa jonkinlaisen yksinoikeuden
1960-luvulla otettuihin ilmakuviin ja kappas, Kaarlelakin oli
kuvattu. Hän lupasi saman tien
tulla näyttämään kuvaa. Ihmetys
oli suuri, sillä piha näytti juuri
siltä millaiseksi sen oli jo itsekin suunnitellut! Tilasin saman
tien kuvan tauluversiona, ihan
suurinta en köyhänä opiskelijana
malttanut, mutta toiseksi suurimman kuitenkin.
Kerroin edellisessä lehdessä että
kevään hommia (joka itse asiassa on jo tapahtunut kun tätä luette) olisi muun muassa yläpohjan
tyhjäys. Kuten aina ennenkin,
suuret luulot itsestäni osoittautuivat taas liian suuriksi: ajattelin
että saan eristeet lapioimalla pois
mutta hetken olkia/soraa/hiekkaa lapioituani päätin ottaa järeämmät keinot käyttöön. Aloin
miettiä mahdollisia vaihtoehtoja
jotka olivat seuraavat: Imuauto
1800 euroa, kontti-imurin vuokraus noin tuhat euroa ja kuivai-

muri 300 euroa. Koettakaapa
arvata mihin vaihtoehtoon päädyin. Aivan oikein, halvimpaan.
Vaikka aikataulu uusiksi menikin, niin tänä keväänä olisi tarkoitus kaataa tontilta muutama
puu että pihatien tekijät kaivinkoneineen pääsevät kesällä tositoimiin. Aluksi oli ajatuksena
että tänä kesänä myös perustukset saataisiin alkuun, mutta
piirustusviivästyksen vuoksi ne
jäänevät ensi vuoteen. Työt eivät
silti tule loppumaan, sillä sisällä
on vielä purkamista. Ikkunoita,
kattoa ja ulkovuorausta ei kuitenkaan voida purkaa ennen kuin
uudet perustukset ovat täysin
valmiit. Myös korvaushirsien
haaliminen jatkuu tänä keväänä,
sillä pari rakennusta olisi purettavana.
Toivomuksena oli vanhoja valokuvia ja kyllähän noita taas
löytyi. Mutta eipä taasen tämän
enempää, toivotaan lämmintä
kesää ja mukavia työkelejä.
Katja

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
T MÄNTY
Otathan yhteyttä!

Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE

Taru 0400 616 607

taru.manty@pp.inet.ﬁ

Presidentin palsta

kilpailussa saavutimme jälleen
menestystä Päntäneen koulun
oppilaan Miisa Tarkanmäen ollessa kilpailussa Suomen toiseksi paras piirtäjä.

Kevät on viimein tulossa todella kunnon talven jälkeen. Lunta
ja pakkasta on riittänyt runsaasti
marraskuusta lähtien. Tätä kirjoittaessani paksu lumivaippa on
alkanut ohentua selvästi ja siellä
täällä saattaa maatakin jo näkyä.
Jouluaaton sääkin oli harvinaisen kylmä, mahdollisesti syntyi
sääveikkauksemme kylmyysennätys, pakkasta oli 28.2 astetta.
Luonto on muuallakin näyttänyt
voimansa, ikävimpänä Japanin
maanjäristykset ja tsunami, jotka
aiheuttivat suuria menetyksiä.
Kevät tuo päivien pidetessä lisääntyvän valon ja lämmön
myötä uutta voimaa meille kaikille.
Päntäneellä on hyviä ja innokkaita piirtäjiä. Vuosittaisessa
Lions järjestön Rauhanjuliste-

PÄNTÄNEEN SANOMAT
Mäki-Kyynyn
maatila
Puh. 0400 - 836 516
tai 040 - 715 3472

www.makikyyny.net

Kevätkauden suurin tapahtuma oli huhtikuussa, kun yhdessä Kauhajoen muiden klubien
kanssa järjestimme Suuren Viihdekonsertin uudessa liikuntasalissa.

NYKYAIKAISTA
JÄTEHUOLTOA JA
KIERRÄTYSTÄ
PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Puh. 429 67 50

Koulujen päättyessä muistamme jälleen stipendein Päntäneen
ja lähialueen koulujen oppilaita
sekä päntäneläisiä ylioppilaita ja
muita valmistuneita.
Kesällä järjestämme jo perinteiseksi muodostuneen Päntäne
tapahtuman Kaarlelanpuistossa.
Tervetuloa tutustumaan puistoomme silloin ja milloin tahansa
muulloinkin. Kaarlelanpuistossa
on mm. makkaranpaistopaikka
joen rannassa, kota sekä mielenkiintoinen luontopolku, jonka
varresta löytyy myös huvimaja.
Toivotan kaikille Päntäneen Sanomien lukijoille hyvää kevättä
ja kesää!
Asmo Luoma-Pukkila
LC-Päntäne

Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 Kauhajoki

Paikallista vakuutuspalvelua jo 140 v.
Kauhajoen Lähivakuutus
puh. 01019 2635
lahivakuutus.fi

• Viljan ja nurmen siemenet
• Torjunta-aineet
• Viljelysopimukset
SUOKKAAN PAKKAAMO
p. 040- 502 7257
petri.suokas@tilasiemen.fi

- Rakennuspeltityöt
- Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

Puskankylässä kotiseutumuseo
vailla vertaa
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Isoniemen Antilla ja Pirjolla on
mahtava työ/harrastus, nimittäin
kotiseutumuseo. Antin ja Pirjon
kanssa sovimme tapaamisen ja
Antti kertoi museosta sekä sen
vaiheista hyvän kahvin kera.
Museo sijaitsee aivan karijoentien varressa, Isoniemien tuvalle
on museolta matkaa noin 200 m.
Antti on monessa mukana. Sotaveteraanityö vie paljon aikaa
ja perinnetalon pyöritys kirkolla
myös ja on hän ollut Lions-clubin toiminnassakin mukana 10
vuotta. Klubi toiminta sai jäädä,
kun oli niin paljon muuta tekemistä.

on tarttunut matkan varrella monenmoista mm.vanhoja kahvipaketteja, maitopurkkeja, astioita
yms. Alakerrassa tavaraa oli paljon, mutta yläkertaan mentäessa
määrä ainakin kolminkertaistui.
Vintiltä löytyi kokoelma vanhoja
kirjoja, joista vanhimmat olivat
1720 luvulta asti. Lisäksi siellä
oli mm. ruokailuesineitä, sokeripuristimia, pieniä siirappiastioita, hevostarvikkeita ja vanhoja
kenkiä, joista osa oli täysin käyttämättömiä. Antti kertoili tarinan
jokaisesta tavarasta, jota katseltiin. Se oli kuin sadusta, tarinaa
tulvi yllin kyllin.

Museolle mennessämme juttelimme talon historiasta ja sitähän
riitti, onhan se Antin syntymäkoti. Sisään astuessa oli entisajan
henki ja elämä aivan käsinkosketeltavissa. Ensimmäisenä vastaan
tuli kauhajoen vanhin televisio,
joka on yhä edelleen toiminnassa. Sota-ajan lehtiä löytyi tuvasta
iso kaapillinen ja niitä oli paljon.
Antin harrastuksena oli nuorena
kaikenmoinen keräily. Käteen

Antti ottaa ilo mielin vanhaa
tavaraa vastaan, jos joku haluaa luovuttaa sitä hyvään tarkoitukseen. Antille ja Pirjolle voi
soitella etukäteen, jos haluaa
vierailla tässä mahtavassa museossa, myös ryhmät ovat tervetulleita puh. 0401873446

Palvelemme
joka päivä
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Ohessa muutama valokuva museolta.
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Päntäneen konttori
puh. 020 166 6450
www.suupohjanosuuspankki.fi
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Päntäneellä koneistetaan

Jukka Laitamäki pajassaan

Päntäneellä Nirvankylässä kuuluu tämän tästä sorvin ja jyrsimen ääni, siellä nimittäin asuu
Laitamäen Jukka perheensä
kanssa. Jukan lisäksi perheeseen
kuuluu vaimo ja kaksi poikaa.
Koska Jukan harrastus, tractor
pulling, vaatii paljon metallialan konekantaa ja työkaluja, on
isännän mielessä virinnyt ajatus
omasta metallipajasta. Paja valmistui jokin aikaa sitten. Sorveja ja muita työkaluja Jukka on
hommannut pikku hiljaa. Konei-

den hankinnassa käytettiin nettiä paljon hyödyksi, esimerkiksi
nettikoneesta on suurin osa hankittu. Itse koneistus alkoi vuonna 2009 syksyllä ja sitä tehdään
päätoimisen työn ohella aina kun
on ylimääräistä aikaa.
Tällä hetkellä Alavudella töissäkäyvä traktorimies toimii murska-asemalla työmiehenä. Päivät
venähtää yleensä pitkiksi kun aamuyöllä lähtee ja illalla tulee kotiin. Kun vapaa-aikaa jää, silloin

ollaan pajalla, iltaisin, viikonloppuisin ja yleensä lomapäivätkin siellä vietetään. Itse pajassa
voi vaikka porauttaa traktorin,
kuorma-auton tai muiden koneiden lohkot, sorvaukset, hoonaukset, hitsaukset ym. remontit
ja huoltotyöt. Kovin paljon ei voi
enää ottaa töitä vastaan, alkaa
nimittäin haittaamaan perheen
keskeistä vapaa-aikaa. Vaimolle
ja lapsillekin pitää jäädä aikaa ja
sehän on tärkeää.
Kesän kynnyksellä alkaa taas
tämä suuren suosion saanut
Tractor Pulling -kausi ja Koljatti (trakrori) pitää saada kovaan
iskuun. 14.5 on testipäivä, mutta konetta ei saada välttämättä
lyöntiin siihen mennessä. 11.6
Piikkiössä alkaakin sitten SMkausi, karmiitti palaa ja voima
jyllää. Jukan kotisivukin ovat tekeillä ja valmistuu kesään mennessä.
Tässä yhteystiedot Jukka Laitamäki puhelin 040-5788841 ja
sähköposti
jukka.laitamaki@pp.inet.fi

Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot. Psalmi 104:30
Odotamme kesän tuloa. Luomakunta herää talviunestaan.
Aurinko herättelee luonnon kukoistukseen. Pian peltomiehet
aloittavat kevätkylvön. Saamme
pyytää Luojalta siunausta maan
kasvulle. Me ihmisetkin heräämme eloon talviuniltamme ja
saamme iloita monimuotoisesta
luomakunnan elämästä.
Kaikessa elämän kulussa on Jumalan antama tarkoitus. Me ihmiset kaipaamme tuon tarkoituksen toteutumista elämässämme.
Koemme, että jotain keskeistä

puuttuu, jos olemme unohtaneet
Jumalan elämästämme. Sydämemme on tyhjä.

Kaiken muutoksen keskellä ja
ihmisen rakennelmien sortuessakin Jumalan vahva perustus
pysyy lujana. Jumala on antanut
elämän lahjan. Jumala loi kaiken hyväksi. Elämä syntyy nytkin ”maan autiuden ja tyhjyyden keskelle” ja pysyy ”hyvänä”
vain hänen turvallisessa hoivassaan. Jumala tuntee elämämme
haurauden. Hän itse on ”ilmoittautunut” elämämme perustaksi,

kalliopohjaksi. Syntinen ihminen saa lahjaksi Jumalan armon,
joka eheyttää ja kestää ajasta
ikuisuuteen. Sama toivo on koko
ihmiskunnalla ja luomakunnalla,
joka nyt elää synnytystuskassa,
jonka päätökseksi Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme antaa
sille lopullisen muotonsa!
Toivotan kaikille päntäneläisille
ja tämän lehden lukijoille
siunattua kesää 2011
Antti Ala-Opas

Rauhanjuliste kilpailu
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myöskään pysyvää rauhaa.
Minulla on kolme harrastusta,
jotka ovat todella kivoja. Ne ovat
piirtäminen, maalaaminen ja lukeminen. Aion jatkaa piirtämistä
tästä eteenpäinkin ja jos hyvin
käy, niin jatkan aina. Olen piirtänyt aika pienestä asti ja tärkeimmät innostajani siinä ovat olleet
oma äitini ja isäni. Isäni kannustaa minua aina piirtämiseen ja
olen aina halunnut piirtää kuten
äiti, joka piirtää tosi hienosti. Äitini on myös todella hyvä maalari ja olen itsekin jo maalannut
yhden taulun.

Miisa Tarkanmäki piirtämässä kuvataiteen tunnilla

Minun nimeni on Miisa Tarkanmäki ja osallistuin Päntäneen
Lions Clubin järjestämään piirustuskisaan oman luokkani mukana.
Minun mielestäni tämä rauhanjulistekilpailu on aivan mahtava
idea. Se on todella innostava varsinkin niille, jotka pitävät piirtämisestä, koska se kannustaa

Miisa Tarkanmäen kilpailutyö

jatkamaan ja kehittämään omia
taitoja. Tulin Suomen kilpailussa toiseksi ja olen siitä todella
iloinen. Haluan toivottaa onnea
voittajalle eli Melina Mäkelälle.
Rauhanjulistekilpailun aiheena
oli tänä vuonna näkemys rauhasta ja minun näkemykseni rauhasta on, että maailman pitää olla tasapainossa. Jos ei ole tasapainoa,
niin kuin ei aina olekaan, ei ole

Eniten tykkään lukea Harry Potter- kirjoja, jotka ovat tosi hyviä
kirjoja. Pidän myös askartelusta.
Olen luonteeltani kiltti, mukava,
auttavainen, lempeä ja hassu.
Minä asun Kauhajoen Möykkykylässä, kotoani on noin 8 km
kouluuni. Koulun nimi on Päntäneen koulu ja se on todella hyvä
koulu. Siellä on lähellä esikoulu,
kerho ja neuvola. Pihalla on keinuja, kiipeilyteline ja kukkula
ym. koulussani on myös tosi hyviä opettajia, joilla on hyvä koulutus. Kouluni rehtori on Petri
Lehikoinen.
Haluan lopuksi vielä kannustaa
kaikkia, jotka pitävät piirtämisestä, ja kaikkia jotka haluavat
oppia sitä. Piirtäminen on hauska harrastus.

Tapiolan edustajat
Kauhajoella!
Paikallispalvelupäälliköt:
Jari Laine puh. 0500 786 711 ja Juha Peltoniemi puh. 045 122 0899.
Vakuutusedustajat:
Esko Ojala puh. 040 525 8631
Markku Vierimaa puh. 0500 660 630
Mikko Mäkitalo puh. 044 082 0036
Pasi Riihimäki puh. 045 359 7044
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Sisustuspalvelu aloitti Kauhajoella
Huhtikuussa Kauhajoella aloitti toimintansa Sisustuspalvelu
Tara. Tarja Rahkolan omistama
yritys tarjoaa asiakkaille sisustussuunnittelua, stailausta ja
vinkkejä pääasiassa koteihin,
mutta myös toimistoihin ym. julkisiin tiloihin.

Tarja valmistui sisustajaksi/
sisustusoppaaksi
Seinäjoelta,
Sedun aikuiskoulutuksen järjestämältä kurssilta. Kurssilla
opiskeltiin kattavasti kaikkea
sisustamiseen liittyvää: mm.eri
tyylisuuntia, värit ja väripsykologiaa, eri materiaalit, maalit,
kaakelit ja kalusteet sisustamisessa, valaistusta, visualisointia,
esineiden esillepanoa, verhot
ja matot, vihersisustamista ja
Feng Shuita. Tässä vain muutamia mainittuna. Lisäksi kurssilaiset tekivät yritysvierailuja
Seinäjoen alueella ja Lapualla.
Jokainen kokosi kurssin alussa
eri sisustustyyleistä kollaasin, ja
lopputyönä piti tehdä sisustussuunnitelma vieraalle henkilölle.
Kurssilaiset tekivät myös ryhmätyönä seinäjokelaiseen autokouluun sisustussuunnitelman.
Autokoulu avasi ovensa tammikuulla, ja asiakkailta on kuulunut paljon kehuja tilojen persoonallisuudesta ja värityksestä.
Päätyönään Tarja työskentelee
Seinäjoen keskussairaalassa lastenosastolla, ja aloittaa yritystoiminnan nyt ainakin aluksi sivu-

Tarja Rahkola

työnään.
- Olen aina tykännyt suunnitella
ja piirrellä, joten ajattelin, että
miksei harrastuksesta voisi tulla
myös ammattia. Sisustusala on
kiinnostanut pitkään, ja nyt kun
omat lapsetkin on jo isompia,
niin oli paremmin aikaa lähteä
opiskelemaan. Kavereilta sain
lisäkannustusta asiaan.
- Yhteydenottojakin on jo tullut,
ja varsinkin monet tuttavat ovat
sanoneet, että meille saa ainakin
tulla...
- Teen suunnitelmia perinteisesti
käsin piirtäen, mutta myös tietokoneella. Hinnat ei ole päätähuimaavia ja ensimmäinen käyntini
on asiakkaalle aina ilmainen.
- Sisustamisen ei tarvitse olla
kaiken uusimista, vaan pelkällä
stailaamisellakin voidaan saada

paljon uutta aikaan. Esim. vain
tekstiilien uusimisella tai pelkästään kalusteiden uudelleen sijoittelulla saa helposti uutta ilmettä
kotiin.
- Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa sisustamiseen liittyvissä
asioissa, oli ongelma sitten pieni tai suuri. Monasti sitä ei itse
huomaa epäkohtia kodissaan,
kun niitä katselee joka päivä, sitä
jotenkin ”sokeutuu”.
- Myös myytävien asuntojen
stailaus on kannattavaa, sillä
pieni sijoitus siinä kohdassa voi
nostaa asunnon arvoa, vinkkaa
Tarja
Tässä vielä Tarjan yhteystiedot
kaikille sisustusasioissa apua
tarvitseville: p.040-526 8705 tai
tarja.rahkola@ssvnet.fi.

UUTTA KASVUA PERUNASTA
Sertifioitua A-lk siemenperunaa

Solist - varhaisperunana suosituin jo monissa maissa
Gala - satoisa yleisperuna, hyvillä taudinkestävyyksillä
Agila - kiinteä satoisa kuorintalajike
Myllymäen Peruna Oy/Timo Myllymäki 040-5066 638

Katso lisää www.perunansiemen.fi
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Uudet tuulet Päntäneen NS:lla
Vuosi 2011 on pyörähtänyt
käyntiin ja Päntäneen Nuorisoseura ry:llä on uudet haasteet
edessään.
Nuorisoseuran puheenjohtajana
13 vuotta toiminut Mari Rajala ilmoitti viime vuonna haluavansa luopua pestistään ja nyt
hänelle on löytynyt seuraaja.
Maaliskuulla pidetyssä vuosikokouksessa puheenjohtajan saappaisiin astui Piia Korpi-Kyyny.
Johtokuntaan valittiin edelleen
Lea Ketomäki, Tuija Mäensivu,
Katja Jartti-Suojanen sekä Erika
Hautamäki. Uusina Niina Viitamäki, Anne-Mari Huhtala ja
Tanja Pihlaja. Sihteeriksi/ rahastonhoitajaksi valittiin Niina Viitamäki. Suuret kiitokset Marille
kaikista näistä Päntäneen eteen
tehdyistä vuosista!
Nyt onkin sitten uusi kausi lähtenyt vauhdilla käyntiin. Vuosi
aloitettiin perinteisellä Marianpäivälounaalla. Heti perään
oli Kriuhnaasukyläpäivä, jonka
saamisesta Päntäneelle saamme
kiittää aktiivisesti asiaa hoitanutta Tuija Mäensivua. Päntäne
valittiin vuoden Kriuhnaasu -kyläksi, jonka tiimoilta Kauhajoella vietettävän kulttuuriviikon
lauantaina 9.4.2011 Päntäne oli
täynnä erilaisia tapahtumia ja
päivä päätettiin Nuorisoseurantalolla pidettyihin tansseihin.
Erityiskiitokset Päntäneen metsästysseuralle! PS. Syksyllä luvassa jotain pientä yllätystä ;)

Rauta- ja maatalouskauppapalvelut
Päntäneeltä
Edullisesti toimitusmyyntinä:
- rakennustarvikkeet
- lannoitteet ja siemenet
- Neste polttoöljyt ym.
Välitysmyynti Halkola Ky

Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. (06)232 4620, 0400-945 171

Seuraavana nuorisoseuran ohjelmassa on pääsiäislauantaina
pidettävä ”Noitarovio” sekä toukokuulla vk18-20 ma-ti pidettävä Lavatanssikurssi. Taitojaan
kurssilaiset pääsevät sitten näyttämään heti la 21.5. pidettävissä
tansseissa, joissa tanssittaa Timo
Kallio (Savannahin solisti). Toukokuussa alkavat myös romunkeräys sekä pyöräilykampanja,
jossa kävijöiden kesken arvotaan
polkupyörä. Arvonta suoritetaan

Piia Korpi-Kyyny

possutansseissa 17.9.2011 josta
polkaistaan tanssikausi käyntiin!
Nuorisoseurantalolla on tiedossa kesän ja syksyn aikana pienempää ja suurempaa remonttia.
Yläkerrassa sijaitseva ns. talkkarinkämppä muutetaan nuorisotilaksi ja eteisen katto korjataan.
Eteisremontin yhteydessä tehdään myös suihku. Neon -teatterin syyskauden harjoitukset ja
esitykset on sovittu pidettävän
talolla, joten myös lavaste/puvustustilaan täytyy tehdä pientä
remonttia. Tärkeimpänä ylös
vievien rappusten uusiminen.
Näiden johdosta kaikki mahdollinen kökkäapu tulee remonttien
yhteydessä tarpeeseen.

Jäsentiedotteet ja maksut jaettiin
vk 12-13. Jos jostain syystä et
ole saanut jäsenmaksua sen voi
maksaa tilille 473050-217560,
15 eur/hlö, 30 eur/perhe. Tulevassa toiminnassa jäsenyydestäsi on etua!
Jatkossa pyrimme entistä tiiviimpään yhteistyöhön paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Joten pidetään yhteyttä!
Keväisin terveisin,
Piia Korpi-Kyyny
040-735 5859

Päntälän yhteiset pyörälenkit tiistai-iltaisin

Kevään myötä on aika laittaa
polkupyörät kuntoon ja aloittaa
lenkkeilykausi. Viime kesänä
pyöräilimme jo pitkin ja poikin
Päntälää. Alkukeväästä teimme

noin tunnin lenkkejä, mutta kesällä pisin lenkki oli jo parituntinen, kun pyöräilimme Karhujärvelle, jonka rannalla karpalot
kukkivat ja järvellä uiskenteli
ylväs joutsenpariskunta. Karhujärvi on pieni järvi ja se sijaitsee
Karhukankaan laitamilla lähellä
Karijoen rajaa. Tulevalla pyöräilykaudella suunnitelmissa on
tehdä mm. kolmenjärven kierros eli käytäisiin samana iltana
Kaivojärvellä, Aikalanjärvellä ja
Hiukkajärvellä.
Kaikille avoimet tiistai-iltojen

pyörälenkit aloitetaan tiistaina 3.5. klo 19.00 seurojentalon
pihalta ja jatkuen aina tiistaiiltaisin 30.8. asti. Mikäli et halua
osallistua pyörälenkeille, niin
vaihtoehtoisesti voit tehdä lenkkejä lähiympäristöön kävellen,
hölkäten tai juosten. Jokainen
lenkkeilijä käy kirjoittamassa
nimensä kuntovihkoon ja sitten
syksyn possutansseissa suoritetaan arvota, jossa palkintona
mm. polkupyörä.
Tervetuloa yhteislenkille.
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Toivo Mäkysen muistoja sotapalveluajalta, talvi 1941
Olin palveluksessa vuonna 1941
Nurmeksen varuskunnassa. Elämä siellä kulki kaavojen mukaan.

Sitten maaliskuun alkupäivinä
sain komennuksen viedä patteriston lääkärin, kapteenin asioille Nurmeksen kauppalaan. Menin tallille ja esitin asiani. Sain
hevosen ja niin sitä lähdettiin.
Maantie oli liukas ja mutkissa
kaltevuus oli suuri. Tuli jyrkkä mutka oikealle ja ajoin siinä
tien vasenta reunaa. Pelkäsin että
reki luistaa ojaan. Kapteeni kysyi, että eikö tykkimies tiedä liikennesääntöjä? Sanoin, että kyllähän minä tiedän herra kapteeni
mutta... johon kapteeni tiuskasi
että ”ei mitään muttia” ja niin
jatkettiin. Hetken kuluttua tuli
taas samanlainen mutka ja silloin ajoin liikennesääntöjen mukaan. Niinhän siinä sitten kävi,
kuten pelkäsinkin. Reki alkoi
luisua ojaa kohti. Hyppäsin kuskin pukilta ja yritin pitää vastaan
kaikin voimin, mutta reki luisui
ojaan. Sinne kupsahti kapu lumipurkuun! Pelkäsin, että mitäs nyt
seuraa ja oliko se minun syyni?
Kapteeni kömpi kiroten pystyyn,
mutta ei se minulle kironnut,
näki kyllä että kaikkeni yritin.

Rahti kylvöä ja energianpuun korjuuta
Tomi Hautamäki, Puh. 0400-764 209

Päästiin sitten Nurmekseen. Kapteeni kävi sairaalassa ja parissa
muussakin paikassa. Sitten hän
käski ajaa hotellin parkkipaikalle ja käski odottaa hetken. Odotin ainakin kaksi tuntia ja kävin
välillä aulassa lämmittelemässä.

Meiltä löytyy esim. Innojoen malliston Jasmina-valaisin ja
monta muuta hyvin valaisevaa mallia eri kohteisiin.

Uusia sisustusvalaisimia
saapunut!
Led-valikoima laajenee!

Topeeka 71 Kauhajoki
puh.(06) 232 2300
Avoinna ma – pe klo 8:00 – 17:00

www.apuwatti.com

Elämä jatkui entiseen malliin.
Kului noin pari viikkoa, kun
minä liukastuin ja löin olkapääni jäähän. Täytyi mennä vastaanotolle. Pelkäsin, että mitä
se kapu sanoo minulle. Ei se
entisestä mitään puhunut, sain
kolme päivää VUPeetä (Vapaa
UlkoPalveluksesta). Seuraavana
aamuna päivystäjä tuli ja sanoi,
että minut viedään Nurmeksen
sairaalaan. Hevosmies tuli ja
niin sitä mentiin. Siellä todettiin, että solisluuni oli mennyt
poikki. Jouduin olemaan siellä
kuusi viikkoa tai pikemminkin
sain olla, kuinka sen nyt ottaakin. Minä ainakin otin sen levon
kannalta. Potilaita vaihtui sinä
aikana paljon.
Kerran oli muuan Otto Timonen,
Haukiputaalta kotoisin. Hän oli

Muistoja 70 vuoden takaa
Sain määräyksen astua sotilaspalvelukseen 15 helmikuuta 1940 määränpaikka Toijala.
Juna oli siellä alkuyöstä, nimi
kirjoihin ja loppu yö nukuttiin
sitten kirkon penkeissä. Illalla lastattiin juna, vietiin Äetsän asemalle ja sieltä marsittiin
Huittisten kansanopistolle, jossa
sitten annettiin alkeiskoulutusta,
arvomerkkien lukua ja kunnian
tekoa. Oli sota aika. Kouluttajat
olivat pääosin sodassa haavoittuneita.

Avaa silmäsi huomaamaan, että valaistuksen laadussa ei
kannata säästää.

Viimein, kun ruoka-aikakin oli
jo mennyt ohi, rohkaisin mieleni ja kysyin kapteenilta: ”Herra
Kapteeni, joko pian lähdetään?”
Kapteeni oli lujaa juovuksissa ja
sammalti: ”Pian mennään.” Odotin taas liki tunnin. Sitten sieltä
tuli eräs luutnantti ja kysyi että
mikä mies minä olen? Selvitin
asian. Hän otti muistikirjan taskustaan, kirjoitti siihen ja antoi
lapun minulle. Hän käski minua
heti lähtemään yksikkööni. Hän
sanoi: ”Jos jotain tulee, niin soita
minulle tähän numeroon.” Lapussa oli nimi ja numero, mutta
ei sitä numeroa ole muualla kuin
toimistossa. Ei siitä asiasta sen
kummenpaa sitten kuulunut.

Sattui kerran, että eräs vänrikki
tuli tupaan, eikä huurettu huomiota ja eikä siinä mitään, mutta
illalla tuli sitten vääpeli ja komensi miehet aulaan paririviin
ja huusi asento! Istukaa. Aulan
vieressä oli pitkä penkki, pojat
istuivat penkille ja me muut jotka eivät mahduttu penkille jäimme ihmettelemään, mitä nyt?
Jälkeenpäin on tullut mieleen,
jotta kyllä se alokas on alokas.
Sota loppui ja tuli kouluttajia
lisää, kurikin lisääntyi samassa
suhteessa.
Kevät tuli ja kesä. Kesäkuun
alussa lähdettiin vaeltamaan.
Runsaan viikon kuluttua oltiin pohjoisessa, Taivalkosken

pitäjässä, Jurmun kylän kansakoululla, siellä tovi ja taas
eteenpäin. Elokuulla lähdettiin
Suomussalmelle, Kuhmon ja
Valtimon kautta ja joulun alla
oltiin Nurmeksen Jokikylässä.
Vuosi vauhtui kylmänä. Tammikuussa oli neljänkymmenen
asteen pakkasia useina päivinä.
Helmikuussa lähdettiin seitsemän hevosen voimilla, armeejalle ostettujen halkojen ajoon
Puukarin asemalle. Puukari oli
Valtimon pitäjän kylä. Siellä oli
kauppa, kansakoulu, posti, kahvila yms. Sähköä ei ollut.
Ajettiin noin neljän kilometrin päästä halkoja asemalle,
metsätien varrelta ja lastattiin
vaunuun. Johtajana oli vänrikki Ruotio ja ali-kersantti AlaPanula. Sunnuntai illalla Ruotio
ja Ala-Panula lähtivät tanseihin
Valtimolle. Minä taas lähdin
Granholmin Franssin kans kylälle, tarkoituksena käyrä kahvilassa. Tavattiin tiellä kaksi tyttöä,
ruvettiin juttelemaan ja ne tahtoi
meitä kyytimiehiksi tansseihin.
Talosta olisi saatu hevonen, mutta ei me tohrittu lähteä, kun johtajatkin oli siellä. Saatettiin tytöt
kotiin, istuttiin hetken Annan
kamarissa. Selvisi että se toinen

vanhempaa ikäluokkaa. Hänelle
koitti vapautumispäivä sairaalasta. Aamulla hän kuiskasi ettei me
päästä ikinä pois, sillä hän lupasi
kääriä kiskot rullalle mennessään. Sattuipa niin, että lääkäri
ei tullut sinä päivänä kierrokselle ollenkaan. Timonen oli kuin
tulisilla hiilillä, mutta minkäs
teit. Kiukuissaan hän lähti illalla puntikselle, kuten armeijassa
sanottiin. Hän tuli joskus yöllä takaisin. Aamulla hän valitti
päänkipua. Hän pyysi minulta:
” Mene hakemaan minulle jotain
tablettia. Jos menen itse, en pääse tänäkään päivänä pois.” Ajattelin, että mikäs siinä, täytyyhän kaveria auttaa. Timonen oli
muuten saman patterin miehiä ja
olimme ennestään tuttuja.
Menin toimistoon ja pyysin jotain tablettia, kun pääni oli vähän
kipeä. Hoitaja ihmetteli, että mistähän se johtuu? No enhän minä
sitä tiennyt. Siellä pantiin mittari
kainaloon, mitattiin verenpaine
ja tarkastettiin kurkku. Mitään
vikaa ei löytynyt. Hän lupasi antaa kuitenkin jotain varmuuden
vuoksi. Hän otti lääkekaapista
kaksi kiniini-tablettia, mutta ei
antanutkaan niitä minulle. Hän
pani tabletit juomalasiin ja kaatoi vettä päälle ja pyysi juomaan
sen siinä paikassa. Sinne meni
Timosen tabletit.
Kai hän vähän helpotusta sai siitä naurunpuuskasta mikä syntyi,
kun selvisi kuinka niiden tablettien kanssa kävi.

tyttö oli koulun opettaja ja ilmaisi, että koululle voi tulla juttelemaan. Olihan se meille mannaa
ja opettaja lupasis laittaa kyltin
ikkunalle merkiksi, että Annakin
tulisi, kun ei me tietty päivää ja
tämä kouku oli ihan naapurissa.
Talli vartio oli joka yö ja illalla
kello yhdeksän, kaikki oli oltava
paikalla. Ei siellä eri vapauksia kellään ollut. Tuli tieto, että
halot tuli ajettua ja huomenna
lähdetään yksikköön. Oli meidän viimmeinen tilaisuus käudä
siellä koululla. Olimme paikkalla liian varhain, koska siellä
oli menossa vanheimpainilta.
Kyllä siin tunsi itsensä noloksi.
En enää muista mitä se opettaja
selosteli ja juteltiin siinä sitten
kyläläisten kanssa, noin tunnin
verran. Herras miehinä lähärettiin pois muitten kanssa. Ainakin
yritettiin katkaista huhuilta siivet
alkuunsa.
Pääsin minäkin aikanaan pois
ja sain kymmenen vuorokautta
toipumis lomaa. Lomalta paluun
jälkeen, alkoi jo valmistautuminen rajalle lähtöä vartrn, mutta
se onlin sitten jo toinen juttu.
Toivo Mäkynen
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Päivä ku join limonaatia
Muistuu mieleeni päivä ku join
ensimmäästä kertaa limonaatia.
Olin silloon siinä rippikoulun
ikäänen pojan kloppi ja suuris
luuloos ittestäni. Naapurin Ulla
oli meillä käymäs ja kertoo äidille, että niillä oli limonaatia,
jota voi tarjota vieraillekki näin
kesällä, jottei aina tarvitte teherä
valakiaa ja keittää kahavia. Minä
siinä havahruin, jotta limonaatia
!? Mitä se on ja mistä sitä saa?
Ulla selitti, että se on sellaasta
juotavaa ja se on lasipulloos ja
jotta sitä saa kirkolta. Mulle jäi
hautumaan jotta mun pitää sitä
kans saara ja oli mulla vähä rahaaki! Sitte yhtenä aamuna lähärin kirkonkylää kohoren. Ei
mulla mitään pyörää ollu. Ei
muuta ku tossua toisen etehen!
Kyllähän sitä nuorimies pian 10
kilometriä pistelöö! Varsinkin
kun se limonaati on mielessä,
että miltähän se maistuu?
Pääsin viimeenki kirkolle ja
kattelin siinä ympärilleni, jotta
missähän se limonaatikauppa
on. Siinä niitä kauppoja oli! Oli
sekatavarakauppa, osuuskauppa,
säästöpankki, mutta limonaatikauppaa ei näkyny! ”Täytyy
varmaan kysyä joltain?”, minä

aattelin. Sitte minä havaattin,
jotta se Ulla oli kans kirkolla
ja se meni apteekkiin. Ulla tuli
portailla vastaan ja sano: ”Hei
hei” ja hymyili herttaasesti. Mun
sisällä ailahti niin kummasti,
”Kuinka se mulle niin?”

”Mitä saisi olla?” kysyy apteekkineiti. Minä hätkähdin kun se
tuli niin äkkiä, enkä muistanu
mitä mun piti ostaa. Sain sanotuksi vain, jotta sitä samaa mitä
tuo neitikin osti. ” Kiitos” sanoi
neiti ja otti hyllystä pullon ja
kääri sen paperiin. Siihen aikaan
apteekista ostettu lasitavara käärittihin aina paperiin. Tiskillä oli
aina valmiita arkkeja pehmoosta
paperia.
Minä maksoon sen ja pistin taskuuni. Aattelin kyllä, jotta ei
tuosta paljon vieraalle tarjota!
Ei kyllä ittellekkää paljon! Minä
aattelin, jotta olis pitäny ostaa
monta pulloa. Sitte mulla välähti, jotta se on varmaan tiivistettä.
Olin kuullu, että semmoosta on
olemas. Laitetaan vaan vettä sekaan niin se on täyttä juotavaa,
niinku on äidin tekemä mehukin!
Mulla ei vaan ollu mukana vettä, eikä astiaakaa. Päätin juoda

sellaasenansa. Niin minä väännin korkin auki ja join! Muttei
se maistunukkaa miltää. Mietiin
jotta, tuollaastako se limonaati
on? En minä ainakaan toista kertaa osta!
Mun ajatukset pyöri pääs ristiin
rastiin ja tuli mieleen sellaanenki, että olisko se Ulla piruuttansa
mua narraannu, ku se viä nauroo
apteekin rappusilla. Pian minä jo
sainki muuta ajateltavaa ku tuli
kiire mettän puolelle! Pääsin viimein mettälle ja siellä poikkesin
tieltä puskan taakse. Asiat tehtyä
mietin, jotta mistäsaisin paperia.
Muistin että sen pullon ympärillä
oli sitä pehmoosta paperia. Otin
pullon ja pärvötin paperin sen
ympäriltä. Siinä pullon kyljessä
oli jotakin kirjootusta. Rupesin tavaamaan sitä ja siinä luki:
”RISIINIÖLJYÄ”. Kyllä mun
sappeni kiehu! Aattelin, jotta
mua on petetty! Hetken päästä
rauhootuun ja rupesin ajattelemahan, jotta taisi olla mun omaa
syytäni kaikki. Yks asia mulle
siinä valkeni. Nimittäin minä
tairan olla vähän ”hei-hei”...
Toivo Mäkynen

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Erä vähänkäytettyjä Rosenlew tiskikoneita edullisesti.
Jämä ilma-, ilmavesi- ja maalämpöpumput nopealla toimituksella
asennettuna

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400-400 040
Päntäne

Jätevedenpuhdistamot, lämmityslaitteet ja kaikki LVI-tarvikkeet
myös asennettuna
LVI- ja jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla.

LAADUKKAAT

POLTTOÖLJYT
0400 664 643,
Petri Peltonen
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Suunnittele leimikkosi valmiiksi.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Maria Niemelä

puh. 020 413 6104

Päntäne, Uuro, Kokonkylä

Esa Kuoppala 		

puh. 020 413 6102

Hangaskylä, Harjankylä, Aronkylä, Ikkeläjärvi

Markku Salmirinne

puh. 020 413 6103

Hyyppä, Nummijärvi

Metsänhoitoyhdistys Lakeus

Hyypäntie 9, 61800 KAUHAJOKI, Puh. 020 413 6100

Kohtalan Ritva ohjaa Rikua maalaamisessa

Kädentaidot kunniaan
Kädentaitaja Risto Järvimäki
asuu Päntäneen Paukonkylässä,
jossa hän omassa verstaassaan
tekee kaikenlaisia puukäsitöitä.

hienoja puisia palapelejä, joita
oppilaat ovat voineet maalata ja
koristella oman mielensä mukaan.

Risto on hyvin lapsirakas ja hän
on lahjoittanut koulun oppilaille

KIITOS RISTO HIENOSTA
LAHJOITUKSESTA!

Riku Ketomäki on maalannut palapeliin
hienon maiseman ja värittää juuri punaiseen mökkiin mustaa kattoa

Tyytyväiset tokaluokkalaiset oppilaat ovat saaneet palapelit maalattua.

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

Oppilaiden mietteitä palapelistä: - palapeliä on mukava ja hauska maalata. – se on haasteellinen koottava ennen maalausta, - ”kestää
isältä pojalle”, - palapeliä on mukava koota aina uudelleen.
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Pankin piirustuskilpailu

Piirustuskilpailu on yksi Päntälän pankin ja koulun pitkäaikaisimmista yhteistyömuodoista. Oppilaiden piirustuksia on ollut tänäkin keväänä näyttelyssä pankin kerhohuoneessa.
Tämän vuotisen kilpailun aiheena oli ”Talven riemua”. Ohessa on kilpailussa menestyneitä piirustuksia.

Saana Rainoma, 4.lk

Madeleine Lautamäki, eskarit

Katja Majamäki 6lk

Aleksi Laitamäki 1.lk

Niko Marjakoski 3.lk

Juho Kalliomäki 5.lk

Saku Iso-Oja 2.lk

Hyvää äitienpäivää ja
aurinkoista kesää lukijoillemme!
Kiitokset jutun tekijöille,
sekä mainostajille!
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Lehtitoimikunta:
Tapio Kohtala, Lasse Mäki-Rahkola, Markus Viitikko, Antti Leskinen

