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Onni Kantoniemi, tervaskanto Korpikylästä
letty käyttämästä pääportaita.
Heidän tuli kulkea pihan kautta.
Klopikat menivät tietysti mistä tahtoivat ja vahtimestari kävi
tämän tästä poikien rinnuksiin
kiinni, kun komennot eivät menneet perille

Onni Kantoniemi on syntynyt
22. toukokuuta 1918 Kurikan
Sänttikylässä. Vanhemmat olivat
Alpertiina ja Toivo. Äiti kuoli,
kun Onni oli 4-vuotias. Muita sisaruksia ei ollut; Onni sanookin
humoristiseen tapaansa olevansa lapsiparven nuorin, keskimmäisin ja vanhin. Lapsuusajalta
Onni muistaa tapauksen, joka
jätti jäljet tähän päivään asti:
kiminkarvaisella hevosella lähdettiin ajelemaan. Hevoselta oli
jäänyt varsa pihaan yksikseen
emästään. Onni meni ja läimäytti
varsaa, jolloin se potkaisi Onnia
niin, että hän sai pahat ruhjeet.
Ei tuohon aikaan lääkäriin menty, vaan haava sidottiin kotikonstein. Voi sitä hetkeä, kun side
revittiin irti! Kyllä teki kipeää.

Onni lähti armeijan harmaisiin 3.
syyskuuta 1939. Osoite oli Riihimäki, tykistöpatteri. Ilmassa
väreili sodan uhka: palvelukseen
astuneet määrättiin tyhjentämään
lähellä ollut ammusvarasto kauas metsän suojaan mahdollisilta
ilmapommituksilta. Kasarmille
saapui sotaharjoituksiin lähteviä
reserviläisiä, joilta puuttuivat armeijan varusteet. He saivat palvelusvaatteet nuorukaisilta, niinpä nämä pukivat siviilivaatteensa
ylleen. He saivat toki myöhemmin uudet harmaat, kunhan niitä
vain ehdittiin valmistaa.

Isä osti Heikkilänkylästä Rantalan Armakselta tilan. Aikaa kului
ja isä löysi uuden elämänkumppanin, Niemelän Adelen Korpikylästä. Hänen luokseen Toivo
ja Onni muuttivat joulun alla
18.12.1924. Samassa paikassa Onni asuu edelleen. Uudesta
avioliitosta syntyivät Sylvi ja
Reino. Maata viljeltiin ja karjaa
hoidettiin niin kuin siihen aikaan
oli yleistä.
Ikää tuli lisää ja elämänpiiri
laajeni. Elettiin vuotta 1928.
Onni aloitti kansakoulun. Tuohon aikaan kouluun mentiin
monenikäisenä, Onnikin oli jo
10-vuotias. Nirvankylään rakennettiin kovalla tohinalla
kansakoulua. Lukuvuosi alkoi
yleisesti 22. elokuuta, mutta Nirvassa 3.syyskuuta, sillä remontti

Onni jatkosodan aikana Kannaksella

oli vielä kesken. Kuri oli kova
siihen aikaan niin kouluissa kuin
kodeissakin. Karttakeppiä sai
sormille, jos vähänkin niskuroi.
Silloin ei vielä ollut jatkokursseja ja niinpä Onni sai neljän
kouluvuoden jälkeen päästötodistuksen.

Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 Kauhajoki

Koitti rippikoulun aika. Sitä pidettiin kaksi viikkoa syksyllä
ja keväällä seurakunnan tiloissa nyk. Koivuniemen kukkakauppaa vastapäätä olevassa
rakennuksessa. Maantie meni
aivan porraspään vierestä, minkä
vuoksi rippikoululaisia oli kiel-

Seuraavaksi alokkaat siirrettiin Hämeenlinnaan ja heidän
siellä ollessaan syttyi talvisota
30.marraskuuta 1939. Nyt tuli
siirto Pomarkun kansakoulun
kautta Niinisaloon. Niinisalo
toimi järjestelykeskuspaikkana,
jonne tuli väkeä ja josta väkeä lähetettiin eteenpäin. Teuvan Tiltu
julisti, että Niinisalossa on paljon armeijan väkeä, mutta sijaintipaikka ei `naapurille` löytynyt
taitavan naamioinnin ansiosta.
Onni muistaa yhden erikoisen
aamupäivän Niinisalosta: ruokailu alkoi normaalisti tasan klo
11. Tarjolla oli sekametelisoppaa. Tuli hälytys. Otettiin lautasen syrjään kiinni ja lähdettiin.

Lentokoneet olivat
pommittamaan Poria.

menossa

Nyt oli koittanut aika lähteä rintamalle. Noustiin junaan ja lähdettiin kohti Vuosalmea. Matka
kesti, sillä liikkuminen oli mahdollista vain öisin. Nuoret miehet
saivat tuntea, mitä sota on: pommitusten jäljiltä oli ammottavia
monttuja teiden varsilla ja iso
Elisenvaaran kaupunki oli täysin tulessa. Kun miehet pääsivät
perille Vuosalmelle, heidät sijoitettiin 15 km:n päähän etulinjasta. Heille oli valmiina tykkejä,
jotka oli valloitettu ´naapurilta´:
ne olivat puoliautomaatteja 3,80
metrin piipulla, kovia pelejä.
Niillä pystyi ampumaan 15 km:n
päähän. Ammuksia oli vain niukalti, mistä syystä oli oltava
suuntaamisessa tarkkana. Rauha
tuli 13. maaliskuuta 1940. Tuntui
hyvin oudolta.
Onnin talvisodan reissu kesti
kolme viikkoa. Nyt hänet siirrettiin Savonlinnan tienoille
linnoitustöihin seuraavaksi kesäksi ja talveksi. Hän vapautui
palveluksesta 6.toukokuuta -41
hyvin arvosanoin. Palvelusajan
pituudeksi tuli18 kk.
Nyt pääsi vihdoin kotikonnuille.
Aika seuraavaan savottaan kesti
rapiat kuukauden ja sekin kului
pitkälti Lauhassa metsänistutuksessa. Salama oli näet polttanut
laajalti metsää sodan aikana
Lauhasta.
Juhannus oli ovella ja kesä kauneimmillaan, kun isänmaa kutsui
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taas poikiaan.
Uusi savotta alkoi 19. kesäkuuta
41. Reitti kulki Laatokan Karjalaan, Karjalan kannakselle, Valkeasaareen, Leipäsuolle, Rauruun ja lopuksi Kiviniemeen.
Onni taisteli Karjalan kannaksella lähes viisi vuotta. Kun loppurytinät alkoivat, miehet ja hevoset olivat lähtövalmiina joka
hetki: hevoset olivat valjaissa ja
miehet valvoivat vuorokausikaupalla.. Onni sanoo, ettei hänellä
ollut hätää: hän oli puolustusasemissa leveän suvannon takana,
jota oli helppo valvoa.
Vuosalmella sen sijaan oli kuumat oltavat: sinne haettiin kaikki ylimääräiset ammukset. Vain
tykinlavetilla piti olla rautaisannos hätävaraksi. Kallio-Könnön
Severi oli tykistössä laskijana.
Hän laski lukemat prikulleen oikein. Kauhajokiset olivat viivytysporukassa. Tykistö oli jo viety pois, vain viivytystaistelijat
olivat jäljellä. Kiviniemen silta
oli määrä räjäyttää ennen kuin
`naapurit`ehtivät sille. Divisioonan komentaja oli jo siunannut
kauhajokiset menetetyiksi. Hän
ei uskonut näiden ehtivän sillan
toiselle puolen ennen räjäytystä.

hän on kuulunut maamiesseuraan, toiminut nuorisoseurassa
yli 20 v eri tehtävissä ja Kauhajoen Karhun Päntäneen alaosastossa aktiivina. Maataloustuottajien piirimiehenä hän toimi 48 v,
keskustanuorissa 10 v jne.
Tultuaan nuorisoseuran puheenjohtajaksi hän huomasi seuran
raha-asioiden olevan huonolla
tolalla: Onni vei kemuilmoitusta Leppäsen Laurille Kauhajoen
Kunnallislehteen. Tämä ei luvannut laittaa ilmoitusta lehteen,
ennen kuin seuran 30 000 markan velat on kuitattu. Onni päätti, että lainaa on otettava. Puskan
Jaakko ei luvannut Osuuskassasta lainaa, mutta Tuurin Väinö
lupasi Säästöpankista. Lehti sai
rahansa ja kemuilmoitus julkaistiin. Seurojentalo oli täynnä väkeä. Soittajiksi oli saatu Ketolan
Oskari ja Koivumäen Heimo,
toinen soitti viulua ja toinen haitaria. Onni sai jälkeenpäin vähän
nuhteita nuorisoseura- ja osuuskassamiehiltä Keski-Keturilta
ja Puskalta, kun hän oli mennyt
lainaamaan kilpailijalta.
Toinen tapaus oli v. 46, kun isoja seteliä leikattiin kahtia niiden
arvon puolittuessa. Onni oli ta-

Onni on toiminut myös Ilkan
asiamiehenä reiruhun 30 vuotta. Hän peri vakanssin KorpiHalkolan Väinöltä. Onnin piiri
ulottui Nirvankylään asti. Onni
toimi myös lehden reportterina:
hän otti valokuvia, jotka hän lähetti postitse, tekstit hän saneli
sanelukoneeseen. puhelimessa.
Sotaveteraanit eivät ole saaneet
osakseen valtion taholta sitä
kunnioitusta, mitä he olisivat
ansainneet. Mutta koitti sekin
päivä. Tuli kutsukirje Tasavallan
presidentiltä talvisodan päättymisen 70-vuotismuistojuhlaan
presidentinlinnaan. Kunniavieraiksi kutsuttiin 200 sotaveteraania. Juhlatilaisuus pidettiin tänä
keväänä 13.3. Etelä-Pohjanmaan
sotaveteraanipiiristä kutsun sai
viisi, Onni oli ainoa Kauhajoelta.
Aluksi oli epävarmaa, järjestyisikö vierailu: Hänen piti saada
uusi kuulolaite, mutta se ei olisi onnistunut ennen juhlaa, ellei
keskussairaala olisi joustanut
ja järjestänyt asian. Onni lähti
matkaan vierailupäivän aamuna
Tapanaisen Tarjan kanssa kohti
Seinäjokea. Matka taisi jännittää, kun uni loppui jo kolmelta
yöllä. Junassa vaihdettiin kuulumisia toisten sotaveteraanien
kanssa. Heille oli varattu kahvia
ja kastettavaa matkan ajaksi.
Kahden aikaan iltapäivällä alkoi
juhlatilaisuus. Presidentti piti lyhyen puheen, jonka jälkeen kahviteltiin. Tarjolla oli piirakoita
ja makeita leivonnaisia kahvin
kera. Siinä rupateltiin veteraaniveljien kanssa ja mukavaa oli.
Myös Mauno Koivisto kävi juhlissa Tellervonsa kanssa. Ehkä
koskettavin hetki koettiin silloin,
kun 30 kadettia saapui kahteen
rivistöön ja lauloi sota-ajan lauluja soittokunnan säestäessä parvelta.

Päntäneen nuorisoseuran näyttelijöitä Onnin puheenjohtaja aikana

Mutta he ehtivät, 10 min ennen
räjäytystä.
Onnilla oli onnea matkassa. Totisin paikka, josta hän selvisi kuin
ihmeen kaupalla sattui, kun hän
meni herättämään vartiomiestä
vartiovuoroonsa klo 4.00. Yhtäkkiä puu, johon hän oli kenannut,
kaatui. Siihen oli tullut osuma.
Rauha koitti 16.11.–44. Kiviniemestä Onni kotiutui täysin palvelleena. Tuliaisiakin oli mukana isälle: joka miehelle annettiin
rintamalla kolme tupakkia päivässä, poltteli tai ei. Onni ei ollut
opetellut savuttelemaan eikä sitä
taitoa ole vieläkään hankkinut.
Niin koitti aika siviilissä ja Suomen jälleenrakennuksen aika alkoi. Onni on ollut esimerkillinen
kyläyhteisön
vastuunkantaja:

pansa mukaan myymässä lippuja
nuorisoseuralla. Hän ihmetteli, kun väki tuli isojen rahojen
kanssa. Niin hän kuuli rahojen
leikkaamisesta ja vei setelit
Puskalle, joka otti niitä vastaan
puoliyöhön asti. Nyt ei ollutkaan
rahaa maksaa pelimannien palkkaa. Porukalta kerättiin rahat ja
soittajat lähtivät tyytyväisinä
pois.
Onnin aikana järjestettiin myös
kahdet kruunuhäät. Ne vetivät
paljon väkeä. Sahtia oli tarjolla,
mutta vahvempaakin löytyi vintistä. Myös kesäjuhlia pidettiin.
Tanssien lisäksi urheiltiin, heitettiin tikkaa ym. Niihin tarvittiin
erikoislupa, koska ne kestivät
normaalia pitempään. Nuorisoseuralla oli innokas näytelmäporukka, joka kävi esiintymässä
ulkopaikkakunnillakin.

Tilaisuus kesti lähes kaksi tuntia.
Lähdettiin juna-asemalle ja kun
aikaa oli, käytiin asemaravintolassa syömässä maukkaat lohisopat. Juna lähti puoli seitsemältä
ja sen oli määrä olla Seinäjoella
yhdeksän tienoilla, mutta viivytysten takia asemalla oltiin vasta
yhdentoista maissa. Vielä matka
kotiin, niin Onni oli perillä puolenyön aikaan. Kova reissu. Se
reissu hoidettiin kunnialla kuten
kaikki muutkin isänmaan velvollisuudet.
Onni on 92- vuotias, mutta sitä
ei uskoisi todeksi: juttu kulkee
notkeasti huumorin höystämänä.
Nimet ja päivämäärät putkahtelevat esiin ällistyttävän tarkasti.
Viidestä rintamavuodesta ja korkeasta iästä huolimatta mieli on
pysynyt reippaana. Tervaskannot kestävät.
LC Päntäne kiittää Onnia haastattelusta.
kirj. Heleena Kokko
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Presidentin
palsta

Olemme kovaa vauhtia menossa
kohti kesää, pientareet vihertää
jo osittain. Ihmisten mieliala kirkastuu kilpaa valoisuuden myötä. On mahtavaa elää luonnon
mukana tässä talven ja kesän
murrosvaiheessa.
Suomalainen lions-toiminta täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Me
päntäneläiset olemme olleet toiminnassa mukana vuodesta 1982
lähtien. Me leijonat kuulumme
maailman suurinpaan palveluklubien järjestöön. Toimintaa on
useammassa maassa kuin millään
muulla palveluorganisaatiolla.
Leijonat- me tavalliset ihmiset,
pyrimme tuottamaan eri aktiviteettiemme kautta rahaa, jonka
sitten ohjaamme ennenkaikkea
alueen nuorten ja vanhusten liikunnan ja hyvinvoinnin parantamiseen ja helpottamiseen.
Kauhajoki-päntäneen lions-klubi
on erinomainen toimija eri aktiviteettien toteuttajana, tästä me
päntäneläiset voimme olla ylpeitä.
Kulunut kausi presidenttinä on
ollut opettavainen ja antoisa.
Olen saanut eri tilaisuuksissa
tutustua taas niihinkin päntäneläisiin, joita en ole nähnyt niinä
20:nä vuotena, jotka vietin Lapualla. On ollut hienoa palata takaisin päntäneen klubiin, jonka
perustajajäseniin on minullakin
kunnia kuulua. Toivotan kaikille
päntäneen sanomien lukijoille
hyvää kevättä ja tulevaa kesää!
Presidentti Oiva Koskela
ja lady Rauni

Uusi traktoriseura Kauhajoella
Ajatus Omasta seuran perustamisesta oli pyörinyt jo pitkään paikallisten Traktorpulling
-harrastajien mielissä. Kunnes
loppusyksystä 2009 harrastajat
päättivät laittaa asiaa eteenpäin.
Vuodenvaihteessa 2010 pidettiinkin sitten perustamiskokous.,
jossa päätettiin seuran perustamisesta valittiin hallitus ja tulevalle seuralle nimi.
Kauhajoen Traktoriurheilijat RY
tuli viralliseksi 16.3.2010 jolloin
Patentti- ja rekisterihallitukselta
tuli virallinen päätös seuran rekisteröinnistä.
Seuran tarkoituksena on toimia
eri traktoriurheilijoiden äänitorvena kattojärjestön ja seuran alla
kilpailevien välillä, vieden lajeja
omalta osaltaan eteenpäin, osallistumalla ja järjestämällä alan
eri tapahtumiin. Tällä hetkellä

pääpaino on kuitenkin Traktorpullingissa.
Vaikka seura on vielä nuori niin
sillä on laaja ja kattava jäsenistö jo tässä vaiheessa. Jäseniä on
ympäri maakuntaa ja joitain jopa
maakuntarajojen ulkopuoleltakin
esim: Porvoosta, lähi naapureista
kuten Isojoki, Honkajoki, Karijoki, Jalasjärvi, Teuva, Vaasa,
Jepua, Alahärmä ja Lappajärvi
ovat myöskin hyvin edustettuina.

Seuran nimissä kilpailevia ovat:
Kauhajoki :
Juha Vainionpää
		
Mikko Poikselkä
		
Jukka Laitamäki
		
Ossi Mannila
		
Hermanni Ruohomäki 		

Fiat 1000
Bandit
Koljatti
Zetor 12011
Deuts 9006

farmi 		
super farmi
super farmi
farmi 		
farmi 		

3500kg
3000kg
3500kg
6000kg
3500kg

Lappajärvi / Jalasjärvi :
Heikki Takala ja Toni Harju

Foxy Baby

super farmi

3500kg

Jonas ja Mats Skoglund 		

Midnight Oil

super farmi

3500kg

Tommy Karlsson

		

Red Cat

super farmi

3500kg

Ala-härmä:
Simo Mäntykoski

		

Valmet 900

farmi 		

3500kg

Vaasa:

Sami Niemelä
Jepua:
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Päntäneen maankäyttösuunnitelma
Päntäneen kyläkeskuksen ohjeelliseksi tarkoitettu I-asteen
osayleiskaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 28.10.1985.
Sen perusteella on kaupungin
omistamalle Päntäneen asuntoalueelle laadittu maankäyttösuunnitelma. Kaupunki on
hankkinut 20. huhtikuuta 1979
allekirjoitetulla kauppakirjalla
Uuno ja Ulla Pekarilalta Kauhajoen kunnan Päntäneen kylässä heidän omistamastaan
Pekarila nimisestä tilasta Rn:o
1:159 ja Pekari nimisestä tilasta
Rn:o 1:258 yhteensä noin 12,83
hehtaarin suuruiset määräalat.
Kaupunki on hankkinut kyseiset
maa-alueet tonttitarjonnan turvaamiseksi Päntäneellä, kuten
muissakin Kauhajoen kyläkeskuksissa tontinsaannin turvaamiseksi sellaisille, jotka eivät
onnistu hankkimaan tonttia yksityiseltä. Kyläkeskusten alueet
ovat rakentuneet hitaasti ja ovat
yhä luonteeltaan haja-asutusta.
Päntäneen alueella on kunnallistekniikka maankäyttösuunnitelman mukaisten teiden osalta
toteutettu rakentamisen tarpeen
mukaan ja viemäröinti on mahdollisesti siirtymässä kaupungilta Päntäneen vesihuollon järjestämälle yhtiöille tekeillä olevan
suunnitelman mukaisesti.
Päntäneelle tullaan aikanaan
laatimaan asemakaava tai oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan

myöntää rakennuslupa enintään
kaksiasuntoisille asuinrakennuksille. Maankäyttösuunnitelma on
ohjeellinen suunnitelma, jonka
mukaan kaupunki myy tontteja
alueelta, kunnes rakentaminen
lukumäärältään edellyttää asemakaavan laatimista.
Päntäneen maankäyttösuunnitelmaa on muutettu arkkitehti
Liisa Kasin laatimana. Muutettu maankäyttösuunnitelma ottaa
huomioon tällä hetkellä varauksessa olevien rakennushankkeiden suunnitelmat.

Kumpuileva maasto ja kasvillisuuden reunustamat purojen ja
joen uomat tarjoavat asumiselle
oivallisen ympäristön. Isoilla
tonteilla kaupunki haluaa varmistaa tonttitarjonnan niille tuleville rakentajille, joitten rakennusprojekteja ei kokonsa suhteen
ole mahdollista pienille tonteille
toteuttaa (mm. siirrettävät hirsirakennukset pihapiireineen).
Nyt Päntäneen maankäyttösuunnitelmaa on tarkistettu tulevien
rakentajien ja alueen asukkaiden
toivomuksesta siten, että alueen
pieniä tontteja on yhdistetty. Li-

säksi tonttitarjonnan turvaamiseksi on nykyiselle maatalousalueelle sijoitettu pinta-alaltaan
isoja asuinpientalojen tontteja.
Tonttien lukumäärä alueella on
vähentynyt kahdella eli yhdestätoista yhdeksään.
Kauhajoella 19.4.2010
Harri Virtanen
tekninen johtaja

Kulttuurikevättä
Joka puolella Suomea järjestetään ja pidetään keväällä ja kesällä runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia. Monia paikkoja
valitaan eri perusteilla kulttuuripaikoiksi, Turku on ensi vuonna
Euroopan kulttuuripääkaupunki,
Kauhajoella vietetään Kriuhnaasu- kulttuuriviikkoa. Mekin
päätimme tehdä kulttuuritekoja
Päntäneen koululla. Valitsimme
itsemme tänä vuonna viettämään
”Päntäneellä pärähtää” kulttuuritoukokuuta.
Kauhajoella vietettiin toissa
viikolla
Kriuhnaasu-viikkoa.
Haja-asutusalueen koulujen joka
toinen vuosi järjestämä kulttuuritapahtuma oli tänä vuonna osa
kriuhnaasujen ohjelmaa. Tällä
kertaa koulujen teemana olivat
käden taidot. Meidänkin koulun
oppilaiden käsitöitä ja kuvataidetöitä oli nähtävillä kaupungintalon aulassa. Näyttelyssä oli
monipuolisesti esitelty haja-asutusalueen koulujen oppilaiden
tuotoksia.
Meidän koulun oma kulttuurikuukausi toteutetaan siten, että
järjestämme toukokuun jokaisella viikolla jotain ohjelmaa,
johon vanhemmat ovat erittäin
tervetulleita. Kulttuurikuukauden lisäksi kevääseen kuuluu
monia hienoja tapahtumia kuten

luokkaretket, Majaniemi päivät,
useat koulujen väliset urheilukilpailut jne. Tietysti päätehtävämme koulussa on opiskella ja
oppia niitä tietoja ja taitoja, joita
kunkin koululaisen pitää hallita.

Kulttuuritarjonnan aloitamme
barokkikonsertilla. Kokoonnumme koulun juhlasaliin kuuntelemaan virolaisen barokkiyhtyeen
”Tallin Baroque” -konserttia
tiistaina 4.5. Toukokuun toisella
viikolla pidämme piirustusnäyttelyn Päntäneen paikallisosuuspankin kerhohuoneella. Siellä voi
tutustua oppilaiden piirustuksiin,
joiden aiheena on jokin vanha
päntäneläinen esine. Isoniemen
Antti lupautui esittelemään meille oman kotimuseonsa aarteita.
Olimme luokittain tutustumassa
Antin upeaan museoon ja Antti
kertoili meille monien vanhojen
esineiden historiaa, joiden perusteella lasten oli helppo saada
esineet elämään omilla piirustuspapereillaan.
Viikolla 20 pidämme ohjelmalliset iltamat. Illan mittaan saamme
kuulla ja nähdä oppilaiden esityksiä tanssista runonlausuntaan.
Lopuksi halukkaat biisikärpäsen
puremat oppilaat ja vanhemmatkin saavat laulaa karaokea Pihlajan Niinan johdolla. Seuraavan
viikon torstaina kokoonnumme
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viettämään teemailtapäivää koululle vanhempien kanssa. Ohjelmassa on monenlaisia leikkejä,
kilpailuja ja lopuksi vielä makkaran paistoa.
Viikko 22 on joka vuosi viimeinen kouluviikko. Tänä vuonna se
on kesäkuun ensimmäinen viikko. Toivottavasti meri on jo tuolloin lämmennyt niin, että tarkenemme viettää kevätretkipäivän
meren rannalla Kiilin kotiseutumuseolla Kristiinankaupungin Siipyyssä. Saamme opetella
siellä mm. punomaan köyttä ja
tutusta muihinkin vanhoihin työkaluihin ja työtapoihin, ja näemme toivottavasti piirtämiämme
esineitä töissä, joihin ne ovat
alunperin rakennettu.
Lauantaina 5.6. menemme lukuvuoden lopuksi laulamaan suvivirttä Kauhajoen pääkirkkoon.
Kirkonmenojen jälkeen jaamme
vielä koululla todistukset ja lähdemme hyvin ansaitulle kesälomalle.
Oikein hyvää kevättä ja kesän
odotusta kaikille!
Petri Lehikoinen
Päntäneen koulun koulunjohtaja

Jyrinää ja mustaa savua

Tuttu näky Laitamäen takapihalla menneenä talvena kun Team
Karhukoplan miehet ovat testailleet Tractor Pulling koneidensa
moottoreita. Syksyllä toimintakuntoiseksi kasattu tehopenkki
on joutunut koetukselle, kun useat sadat hevosvoimat on päästetty valloilleen ja moottoreista on
otettu kaikki tehot irti.
Kauhajokelainen Team Karhukopla perustettiin 2005, vaikka
tiiminä oltiin jo aikaisempina
vuosinakin toimittu. Team Karhukopla kiertää kesäviikonloppuisin pitkin suomea SM-kisoissa rohmuten palkintoja. Tämä
porukka onkin niittänyt mainetta
hyvillä sijoituksillaan vuodesta
toiseen. Kummempia salaisuuksia ei ole vaan porukalla puhalletaan yhteen hiileen ja yhdessä
mietitään tulevia siirtoja.

Myös kotijoukoilta vaaditaan
paljon, miehet kun ovat suurimman osan vapaa-ajasta pajalla
koneiden kimpussa. Perheet tukevat ja kulkevat kisoissa mukana aina ehtiessään, huolehtivat
majoitukset ja ruokailut kisojen
aikana. Tästä porukasta on tullutkin suuri n. 20 henkinen perhe.

Tractor Pulling eli traktoriveto on moottoriurheilulaji, jossa
traktorilla tai muulla vetoajoneuvolla vedetään jarruvaunua
turva-alueineen 130 metrin pituisella ja vähintään 10 metriä
leveällä maaradalla mahdollisimman pitkä matka. Vedettävä
jarruvaunu on kitkalevyllä varustettu painonsiirtolaite, joka
vedon edetessä siirtyy koko ajan
eteenpäin, lisäten kitkalevyyn
kohdistuvaa painoa vähitellen.
Painolaatikon siirtymisnopeutta
säädellään omalla vaihteistolla.
Kilpailuun osallistuvat traktorit
jaetaan eri luokkiin painon mukaan. Farmiluokkiin, rakennettuihin ja minipullereihin
Pisimpään lajia kilpailumielessä harrastanut Mikko Poikselkä
aloitti uransa Vaasassa vuonna
2001, tuoden heti tuliaisiksi ensimmäisen sijan. Voiton myötä
innostus kasvoi niin että kirjahyllyn päälle on kerääntynyt
metrikaupalla toinen toistaan
komeampia pokaaleja. Nykyään Mikko kisailee voitokkaasti
rakennetulla Bandit 333 traktorillaan luokassa Super Farmi
3000kg.
- Talven aikana moottori on tar-

kastettu ja käyty kokonaan läpi
sekä syöttöpumppu on vaihdettu
uuteen. Tulevaan kauteen lähdetään mestaruutta puolustamaan,
vaikka tiedänkin päänahan tavoittelijoita olevan … Kauden
tavoitteena on kuitenkin päästä
vähintään SM-mitaleille. Poikselkä kertoo.
Jukka Laitamäki hurahti lajiin jo
-90 luvun lopulla, sillä Lamminmaassa pidetyistä mäkikisoista
tuli ostettua Majori. Myöhemmin kotimatkalla Majori tosin jo
hajosi.
-Majoria viriteltiin ja ruuvailtiin useampi vuosi ja 2002 kävin
koemielessä kolmissa kisoissa
vetämässä kilpailun ulkopuolella. Seuraavaksi kesäksi traktori
laitettiin sääntöjen mukaiseen
kuntoon ja alettiin tosimielellä
taistella SM- mitaleista, Laitamäki kertoo. Pystejä onkin kertynyt vuosien varrella kymmeniä
kotia koristamaan.
Nyt Jukalla on pajassaan New
Hollandin moottorilla varustettu, rakennettu traktori nimeltään
Koljatti. Kilpailuluokkana on
Super Farmi 3500 kg.
- Talven aikana on koko alaker-

ta laitettu uusiksi, uusi moottori jälleen kerran. Männätkin
on mittatilaustyönä tehty, taitaa
turbo olla ainut vanha johon ei
ole koskettu. Vaihdelaatikkoa on
vähän rustattu, laitettu yksi uusi
vaihde. Tulevaan kauteen lähdetään voittajamielellä, mutta olen
tyytyväinen jos keikun kolmen
parhaan joukossa, Laitamäki
kertoo.
Ossi Mannila on myös konkari
vetokisoissa, hallissa odottaa tulevaa kesää Zetori 12011, joka
on Ossin kolmas kisakone. Edellinen kisakone IH 955 toi useamman SM mestaruuden sekä
myös rivistön pystejä hyllylle,
eikä tämä uusi tulokaskaan huonommaksi jäänyt. Ossi kilpailee
Farmi 6000kg.
- Talven aikana ei ihmeempiä
tehty, ruiskutuslaitteet uusittiin
tälle kaudelle. SM-mestaruutta
lähdetään kuitenkin puolustamaan Ossi kertoo.
Juha Vainionpään traktorina on
Fiat 1000 ja kilpailuluokkana
Farmi 3500 kg. Pulling- kärpänen puraisi Vainionpäätä kun
hän vuosia kuskasi pullingkalustoa kisoista toiseen, 2006

kesällä hän veti ensimmäisen
vedon Piikkiössä Pasi Viitamäen
koneella eikä paluuta ollut. Loppukesä menikin maatilojen takapihoja tuijotellen mistä löytyisi
Fiat 1000, sellaisesta kun oli
haave kisakone tehdä. Pokaaleja
on tasaiseen tahtiin siitä lähtien
kotiin tuomiseksi ollut.
- Moottori jouduttiin vaihtamaan
kun talven testauksissa hajosi
lohko. Tulevaan kauteen mennään kuitenkin luottavaisin mielin ja kolmen parhaan joukossa
olisi tarkoitus olla, Vainionpää
kertoo.
Tuleva kausi alkaa koevetopäivillä Alahärmässä 15.5 siihen
mennessä koneet pitäisi saada
kasaan ja testattavaksi.
Kisakalenteri 2010
Piikkiö 		
Haapajärvi
Alahärmä
Tyrnävä 		
Kalajoki
Nurmes 		

12.6.
27.6.
3.7.
17.7.
31.7.
8.8.
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Jumalan virta on vettä täynnä
Kevät herättelee

Olemme saaneet viettää pitkästä
aikaa kauniin ja runsaslumisen
talven. Sen jälkeen on riemullista ottaa vastaan uusi vuodenaika.
Kevät herättää luonnon eloon kedon kukat nousevat esiin. Kotikylämme kylvömiehet ovat pian
pitkiä päiviä pelloilla kylvösiementä viemässä uuden kasvun
ja sadon toivossa. Hennot taimet
kasvavat pian auringon lämmössä täyteen kukoistukseen. Linnut
laulavat ja kesä on kohta edessämme.
Jumala luo kaiken uudeksi!

Vielä ehdit hyödyntää 25% veroedun
leimikkosi myynnissä.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Markus Latvala

Olemme nähneet uutisvälähdyksiä luonnonvoimien suuruudes-

ta: Islannin tulivuorenpurkaus,
Haitin maanjäristys, .... joihin
on liittynyt suuria inhimillisiä
tragedioita. Nämäkin tapahtumat
voimme liittää Raamatun sanomaan “synnytystuskassa” elävästä ihmis- ja luomakunnasta,
jossa Jumala uudeksi luova vaikutus on salaisuus ja tulee julki
ajallaan näkyväksi. Historian
kulun lopputulema on Jumalan
tarkoituksen ja tahdon toteutumisessa kaikessa.

Saatamme itsekin ihmisinä olla
kuin “jäässä ja roudassa”. Siksi
kehotuksen sana Sinulle kevään
ihmeen äärellä: Anna Jumalan
tuulien puhaltaa elämäsi eloon!
Pyhä Henki koskettaa armollisesti, tulee osaksi elämäämme,

jakaa lahjaksi Jumalan rakkautta
Jeesuksessa Kristuksessa. Routainen sydämemme sulaa ja alkaa sykkiä elämälle.
“Älkää enää menneitä muistelko.
Älkää muinaisia miettikö! Katso
minä luon uutta. Nyt se puhkeaa
esiin - ettekö huomaa? Minä teen
tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” Jesaja 43:18-19
Toivotan kaikille päntäneläisille
ja tämän lehden lukijoille siunattua kesää 2010
Antti Ala-Opas

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

LAADUKKAAT

POLTTOÖLJYT
0400 664 643,
Petri Peltonen

Rakkaus asuu tähdelläni
Rakkaus asuu tällä tähdellä
kuolokin asuu tällä tähdellä,
mutta elämä on kuoloakin väkevämpi,
pieni kukkanenkin tarvitsee hellyyttä ja rakkautta
samoin eläin tarvitsee ymmärrystä ja rakkautta,
ihmislapsi tarvitsee lähimmäistään ja rakkautta joka päivä
Toivo Hautaviita
Kulki rinnallani eräs tyttö
vain pienen tuokion, sain kaipauksen
sitten unohduksen
toivon, että sinä tyttökulta muistat minuakin
kun yksin kuljet elämässäsi
taipalella meillä oli yhteiset onnen hetket,
ehkä rakkauskin siinä asui
sinä poistuit, kuin tuuli olisi vienyt pilvet pois
mutta rakas tyttö, rakkaus syttyi
toivon, että liekki palaa aina kynttilässäni
kun aamu saapuu, olemme kumpikin kaukana
rakkaus ei saa kuolla pois
vaikka kaikki muu haihtuisi pois
Toivo Hautaviita
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Veera Aaltonen rauhanjulistekilpailun Suomen voittajaksi
Lions Club International järjestää vuosittain maailmanlaajuisen
Rauhanjulistekilpailun,
jossa
lapset piirtävät eri vuosina eri
otsikoilla, rauhan teemaa mahdollisimman hyvin kuvaavan
julisteen. Kilpailuun voivat osallistua iältään 11–13 lapset. Vuoden 2009 – 2010 rauhanjulisteen
teemana oli ”Rauhan voima”.
LC Kauhajoki/Päntäne on järjestänyt kilpailun vuosittain
Päntäneen koulun 5-6 luokan
oppilaille. Vuoden 2009 – 2010
Päntäneen koulun kilpailun voitti
6. luokalla oleva Veera Aaltonen
Veeran kilpailutyö lähetettiin
F-piirin, eli ns. Länsi-Suomen
piirin kilpailuun, jonka se myös
voitti. Lisää menestystä tuli Veeran työn voittaessa myös koko
Suomen kilpailun.

Veeran mainio työ lähetettiin
sen jälkeen Suomen edustajana
Lionien kansainväliseen kilpailuun, jossa voittajatöistä valittiin
paras, mutta sieltä ei tullut enää
lisää menestystä. Tähän jo 22.
kerran järjestettyyn rauhanjulistekilpailuun osallistui kaikkiaan
yli 375 000 kilpailutyötä.
Veera palkittiin 17.4.2010, Fpiirin vuosijuhlassa Ylistarossa
kunniakirjalla ja ”valkoisella”
kirjekuorella. Onnittelut vielä
Veeralle!
Idean kilpailutyöhönsä Veera sai
tehtävän aiheesta ja opettajan
näyttämistä edellisen vuoden
voittajakuvista. Hän loi työhönsä kolmiulotteisen vaikutelman
käyttämällä erilaisia värityskyniä: tavallisia puuvärikyniä ja
vähän erikoisempia mangatus-

Piirikuvernööri Matti-Pekka Mäkelä ja Lady Eini palkitsivat Veera Aaltosen

seja. Veera teki julisteen suurimmaksi osaksi kotonaan. Työn
tekeminen kesti viikon verran.
Koulussa oppilailla ei ole kuin
kaksi tuntia kuvaamataitoa viikossa.

mammat kun ovat kädentaitajia.

Veeran kilpailutyöhönsä liittämä
kommentti ”Jos ihmiset oppisivat ymmärtämään erilaisia ihmisiä, ei olisi sotiakaan”, kuvaa
hyvin kilpailutyön aihetta.

Tänä kesänä on vuorossa Japani.
Perhe (isä, äiti, Veera ja pikkusisko) matkaavat Osakaan, jossa
vieraillaan myös siellä asuvan
tuttavaperheen luona.
Toiveena Veeralla on nähdä matkalla muiden nähtävyyksien lisäksi, myös Fuji tulivuori.

Veera kertoo harrastavansa piirtämistä, aiheena usein eläimet,
etenkin koirat, pesäpallon pelaamista D-tytöissä, näyttelemistä
ja lukemista. Koirat ovat muutenkin Veeralle rakkaita ja hän
aikookin tulevaisuudessa hankkia ainakin kaksi omaa koiraa.

Haaveena Veeralla on matkustella paljon ulkomailla. Niinpä
maantieto ja historia ovatkin
koulussa vahvoja aineita.

Myös pesäpallo vie kesällä paljon aikaa. Harjoitusten lisäksi
ovat sarjapelit ja kaksi myös noin
viikon mittaista pesisleiriä.

Veeran taiteellisuus on äidin mukaan tullut geeneissä, kummatkin

Palkittu Veera Aaltonen vanhempineen

PUUNJALOSTUS MIKA PIHLAJA
&
PÄNTÄNEEN SAHA
Puh. 040-704 4019

Menossa mukana
KauhajoenÊLŠhivakuutus
puh.Ê01019Ê2635

www.lahivakuutus.fi
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Hiukkajärvellä hiihdeltiin

Suupohjan Osuuspankin Päntäneen konttori ja Päntäneen Lions klubi järjestivät perinteiset nappulahiihdot
Hiukkajärvellä 6.3.2010.
Innokkaita osallistujia oli 49 kaikkiaan 10 eri sarjassa. Aurinkoinen kevätsää suosi hiihtäjiä sekä kannustajia.

Numeroiden jakoa

Makkaramestarina hääri Sauli L-K

Vauhtipipo
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S. A. Kamila, Päntäneen monitoimimies
S.A Kamila suoritti täydellisen
kansakoulukurssin Laihian Isonkylän kansakoulussa. Koulun
jälkeen tuli kutsuntojen vuoro.
Kyseiseen aikaan oli asepalveluksen suhteen kutsunnoissa Venäjän mallin mukainen arvonta,
jolla määrättiin ketkä joutuivat
3-vuotiseen palveluun, ketkä 90
vrk koulutuksen jälkeen reserviin
ja ketkä suoraan reserviin. S.A.
sai arvan n:o 6 ja joutui palvelemaan kolmevuotisen asevelvollisuuden aliupseerikursseineen
ratsuväessä Lappeenrannassa.

Vuonna 1896 hänet nimitettiin
Kauhajoelle Päntäneen piirin
poliisin toimeen, jota tointa hän
hoiti 22 vuotta ja siirtyi siitä
Kauhajoen kunnankirjurin toimeen, toimien tässä virassa 10
vuotta.
Jaakko Keski-Keturi, joka jatkoi Päntäneellä poliisina ajalla
1918-1954, muisteli aikoinaan,
että 1908 rakennetulla kivisillalla harrastettiin tansseja, kunnes
Kamila ne kielsi. Liekö kyseessä
olleet liikenteelliset tai järjestyksenpitosyyt.
Edellä mainittujen vakinaisten
virkojen lisäksi Kamilalla oli lukuisia sivutoimia ja tehtäviä, joiden parissa hän ahersi viimeisiin
elinvuosiinsa saakka. Sivutoimenaan hän hoiti liki kymmenen
vuotta 1914 perustettua Päntäneen Osuuskassaa, jonka perustajajäseniä hän oli.
Torpparilain tultua voimaan
1918 alkoi 20-luvulla torpparitilojen itsenäistymisvaihe. Tämä
prosessi antoi runsaasti töitä
Kamilalle. Torpparilaki laajensi

Suomen itsenäistä pienviljelijäluokkaa ja antoi laajoille kansanosille omaa maata. Tämä vaikutti osaltaan kansan eheytymiseen
sisällissodan jälkeen ja toisessa
maailmansodassa ilmenneeseen
kansalliseen yhtenäisyyteen.
S.A. toimi pitkäaikaisesti maanmittarin apulaisena maanmittaustoimituksissa suorittaen itsenäisestikin lukuisia sovintojakoja
sekä torppien lohkomisia.
Monen vuosikymmenen ajan
hän oli Kauhajoella eniten käytetty kynämies kauppakirjojen,
perukirjojen, huutokauppapöytäkirjojen ja erilaisten sopimusten
teossa. Samoin lainhuudatusten
sekä oikeus- ja veroasioiden hoitajana häntä paljon käytettiin. Tilien teot ja tarkastukset kuuluivat
myös hänen toimintansa piiriin.
Päntäneen puhelinkeskus oli Kamilaan sijoitettuna neljän vuosikymmenen ajan. Muistan vielä,
että isoäitini Vilhelmiina ja Kamilan Maria, joka taisi keskusta
pääasiallisesti hoitaa, olivat ystäviä ja säännöllisesti kanssakäymisissä.

Samuel Aleksanteri Kamila syntyi Laihialla 5.9.1872. Hänen vaimonsa Maria Emilia Joosefintr Lillström syntyi myös Laihialla
19.5.1875. Heidät vihittiin Laihialla avioliittoon 7.8.1897 ja saivat 13 lasta. S.A. kuoli Kauhajoella 84 vuoden iässä 28.1.1957.

S.A. Kamila muistetaan erittäin
monitaitoisena miehenä ja kansan palvelijana jopa kotilääkäristä aina seppelten tekijään, tekstaajaan, seppään, puuseppään,
jne. Ahkerana erämiehenäkin
hänet tunnettiin. Hän oli valmis
palvelemaan apua tarvitsevia.
Tuomo Tuuri
Viitteet:
Helmi Tuisku os. Kamila
Lauri Tuurin arkisto
Kuva: Marja-Leena Kamila
Kuva: Tarja Nori

S.A. Kamilan tekstiä vuodelta 1920 vuokralautakunnan puheenjohtajana. Lautakunta
hoiti torpparilain mukaisia torppien itsenäistymisiä

Kuvassa SA ja Maria Kamila sekä Vilhelmiina Tuuri. Jos joku osaa sanoa, kuka on tuo nuorin, pyydän ottamaan yhteyttä kirjoittajaan.
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Tyyntä myrskyn edellä ?

Nyt siis odotellaan ELY: n päätöstä ja jos se on suosiollinen,
päästään hakemaan rakennuslupaa ja tien teko tontille voi alkaa.
Kun on talven ajan ”levännyt”
(siis opiskellut), niin on energiaa
taas jatkaa Kaarlelan parissa.

kastajan kanssa laatiessamme
poikkeamishakemusta, laitoimme kaiken mahdollisen tärkeältä tuntuvan asian paperille, joka
auttaisi luvan myöntämiseen,
suurin piirtein puutarhasuunnitelmatkin. Mutta näillä ei kuulemma ole suurtakaan merkitystä luvan saamiseen. Toinen asia
mikä tuli yllätyksenä; kaupunkihan on meille purkuluvan jo
myöntänyt, mutta nyt ELY vaatii
vielä jälkikäteen Maakuntamuseolta arviota Kaarlelasta ja sen
arvosta nykyisellä paikallaan.
Onneksemme Sari Tallgren lupasi auttaa asiassa ja hankki Maakuntamuseolta asiantuntijan joka
kirjoittaa tarvittavan paperin,
ilman että minun tarvitsee edes
paikalle tulla.

Jatkan jutun kirjoittamista 13.4.
Ja näinhän siinä kävi että ennakoitu otsikkoni kävi joiltain osin
toteen. Soitin tänään Vaasaan
ELY : yyn, heidän mukaansa
tuolle joenrantatontille rakentaminen ei olekaan itsestään selvä
asia ja heiltä lupaa voi olla jopa
hankala saada. Rakennustar-

Yleensä poikkeamishakemuksen
käsittely on kestänyt kuukauden
päivät, meidän paperimme ovat
siellä olleet pian kolme kuukautta, eivätkä edes ole vielä
pinon päällimmäisenä. Tiesin
etukäteen, että nämä paperityöt
tulevat olemaan heikko kohtani,
malttamaton kun olen. Nyt vain

Aloittaessani tämän kirjoittamista, eletään päivää 8.4.2010.
Paljon näkyvää ei ole projektimme suhteen tapahtunut, paperitöitä on sitäkin enemmän tehty.
Lähetimme ELY: lle (entinen
Ympäristökeskus) helmikuussa
poikkeamishakemuksen koskien
tonttia ja sille rakentamista. Rakennuslupaa voimme hakea vasta kun he siellä jossain myöntävät luvan. Näin toimitaan, koska
tontti on joen varrella.

Erä vähänkäytettyjä Rosenlew tiskikoneita edullisesti.
Jämä ilma-, ilmavesi- ja maalämpöpumput nopealla toimituksella
asennettuna
Jätevedenpuhdistamot, lämmityslaitteet ja kaikki LVI-tarvikkeet
myös asennettuna
LVI- ja jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla.

kaikki varpaat ja sormet pystyyn
että hakemus menee läpi ja pääsemme jatkamaan unelman toteuttamista.
Nyt muihin, vähemmän harmittaviin aiheisiin. Kaupunki on
ollut enemmän kuin ystävällinen
koskien projektiamme, julkinen
kiitos heille siitä. Talven pimeinä
tunteina olen täytellyt myös liudan avustushakemuksia. Mutta
valitettavasti ei ollut onnea. Arvostuksen noususta huolimatta,
tuntuu ettei vanhoja rakennuksia
vieläkään lasketa osaksi kulttuuria, ellei kyseessä sitten ole huomattava julkinen rakennus. Näin
ollen tavalliset torpat eivät saa
vaatimaansa arvostusta. Suuria
sanoja kulttuuriteosta olemme
saaneet eri puolilta kuulla, mutta kun kukkaron nyörejä täytyy
raottaa, kaikki on vain sanan
helinää. Mutta toisaalta, tarvitsemmeko keneltäkään mitään?
Pääasia on, että Vanha Herra
saadaan pelastettua, vaikka sitten ilman minkään tahon rahallista tukea.

Koska sitä tulee oltua monessa
mukana, allekirjoittanut tunnetaan jo melko hyvin. Monesti
olen saanut kuulla ´sinähän olet
se joka siirtää Kaarlelan ´ - lauseen. Tästä on ollut hyötyäkin,
apua on materiaalin merkeissä jo
tullut, korvaushirsiä ja lattialankkuja saimme puoli – ilmaiseksi,
jopa ilmaiseksi. Kiitos, hän tietää, ketä asia koskee.

lella näkyy luhtiaitasta osa ja
oikealla puolella näkyy myös rakennus, mutta ei niin paljon että
voisi päätellä mikä se on! Toinen
asia mitä olen miettinyt; missä
vaiheessa ja minne ihmeeseen on
kadonnut räystäskoristeet? 1900
– luvun alun kuvissa ne vielä
ovat mutta sitten häviävät. Ja jos
jollakulla on taas tietoa asiasta,
otan sen mielelläni vastaan.

Olen myös yrittänyt selvittää,
mitä Kaarlelan pihassa alun
perin on ollut. 1800 – ja 1900luvun vaihteen ulkorakennukset
tiedän, mutta haluaisin selvittää
sitä edeltävänajan pihapiirin. Minulla on yksi kuva 1880-luvulta,
siinä Kaarlelan vasemmalla puo-

Tässä kaikki tällä kertaa. Ohessa pari kuvaa, mistä voi nähdä
Kaarlelan loistoa.
Katja
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Terveisiä Päntäneen nuorisoseuralta
Vuosi on lähtenyt käyntiin nuorisoseuralla remontoiden ja juhlien. Nuorisoseura täytti 100
vuotta
25.3. ja sitä juhlittiin Nuorisoseurapäivänä eli Marianpäivänä
21.3. Juhlia edelsi talon remontointi sisätiloista. Ravintolan lattia hiottiin ja lakattiin. Salin seinät maalattiin ja lattia hiottiin ja
lakattiin. Näyttämöä laajennettiin reippaalla metrillä, uusittiin
matto sekä lisäksi tehtiin kehys,
jolla näyttämö näyttää nyt oikealta näyttämöltä. Näyttämölle
hankittiin lisäksi verhot. Toteutus tehtiin Jurvassa toimivan
sisustussuunnittelufirman InHo
use Design Oy:n/Leila Rajalan
tekemän suunnitelman pohjalta.

Koko remontti tehtiin kökkätyöllä ja sen vuoksi pääsimme
budjetissa alle 3000 euron kuluihin, siitä kiitos tekijöille:
Esa Ala-Kyyny, Mika Pihlaja ja
oppipojat, Hannu Pihlaja, Ville
Tainio, Joni Rinne, Eila Latvaniemi, Mervi Latva-Lusa, Sirkka
Kankaanpää, Timo Yli-Kyyny,
Niina Yli-Keturi sekä Mari Rajala. Lisäksi kiitos ”siivoojille”
Anita Tulensalolle sekä Lea Ketomäelle sekä teille, joiden nimet
mahdollisesti unohdin mainita!
V.2009 avasimme remonttitilin,
jonne kyläläiset sekä muut saivat antaa kortta kekoon rahallisella panoksella. Remonttililille
oli kertynyt reipas 500 euroa ja
kun juhlatilimme laitettiin siihen
lisäksi, saimme remonttimme
maksuun, siitä kiitos kaikille
meitä muistaneille! Nyt voitte
käydä ihailemassa avustuksenne
kohdetta, kunhan laitatte silmät
kiinni narikkaeteisen kohdalla,
joka rahojen loppuessa jäi kunnostamatta...
100 -vuotisjuhlamme sujui mukavasti, vaikka aikataulumme
venyikin suunnitelmastamme.
Aluksi oli tarjolla kahvia ja täytekakkua, joka oli Sari Lehtosen,
Piia Latvaniemen ja Mari Rajalan tekemää. Juhlaohjelmasta
suuri kiitos Tuija Mäensivulle,
joka sopi ja järjesti esiintyjät paikanpäälle. Juhlaohjelman juonsi
entinen pj Eija Hautamäki.
Ohjelmassa kuuntelimme musiikkiesityksiä mm. Lauluyhtye
Nostalgia sekä Kauhajoen Pelimannit. E-P:n keskusseurasta
terveiset toi toiminnanjohtaja
Jorma Aro. Yllätysnumerona
oli Seinäjoelta tullut Sambaryhmä Tropical. Päntäneen lastennäytelmäkerho esitti näytelmän
Prinsessa lukutaidoton sekä
nuorisoseura muisti 1977-1997
väliseltä ajalta puheenjohtajia ja
sihteereitä pöytästandaarein tai
kukkasin heitä, joilla ”viiri” jo
oli. PJ:t Olavi Latva-Lusa, Aulikki Hissa, Eija Hautamäki, Satu
Smith, Tuula Pihlaja. Sihteerit

TESTIVOITTAJA
pitää pintansa märällä ja kuivalla!
TURANZA ER300
Turvalliset Bridgestone-renkaat
saavuttivat ykkössijan Tuulilasin
testissä. Erityisen hyvin Turanza
pärjää kaarrevesiliirrossa ja
kuivakäsittelyssä.
4/2010

”Turanza pärjää hyvin myös
suorassa vesiliirrossa, kuivalla
mitatussa jarrutuksessa sekä
märällä asfaltilla tehdyissä
käsittely- ja sivuttaispitokokeissa.”

Päntäneen nuorisoseuran uusi remontoitu sali

Ritva Isomäki, Tarja Rajalakso,
Heleena Kokko, Tuula Pihlaja,
Tellervo Yli-Keturi.
Lisäksi muistettiin pöytästandaarein entistä tilintarkastajaa Ilkka
Tervosta ja nykyisiä pitkäaikaisia
tarkastajia Markku Koskiniemeä
sekä Timo Penttilää sekä entistä
pitkäaikaista rahastonhoitajaa
Markku Haapamäkeä. Juhlaohjelman loppuessa suolapalalla
tarjottiin voileipäkakkua (Marin
ja Piian käsialaa) ja sen jälkeen
tanssittiin Simo & Humppasouvarit tahdissa.
Ravintolassa näytettiin illalla
Päntälä 2005 juhlasta/oheistapahtumista kuvattua dvd:tä ja
mikäli sellaisen tahdot omaksesi, soita tai viestitä Marille (0400
937 998) ja tilaa, 10€/kpl. (PS:
Tämä vuosi olisi taasen Päntälätapahtuman vuosi, pidetäänkö
juhlat?)
Kiitokset kaikille 100-vuotisjuhlavieraille sekä esiintyjille te
teitte juhlastamme juhlan!
Toukokuussa Päntäneen Nuorisoseura järjestää keväisen metallikeräyksen nuorisoseuratalon
pihamaalle tulevaan konttiin

www.turvallisetrenkaat.ﬁ
edellisvuosien malliin.
Pelaamaan ja sekä pienimuotoiseen kokoustamiseen seuratalolle pääsee tulevaisuudessa
kuittaamalla PäntäBaarista seuran avaimen pariksi tunniksi
kerrallaan. Avaimen kuittaaja
on vastuussa talosta sinä aikana, kun avain on hänen hallussa
Baarilla olevan listan mukaisesti eli ei avaimen siirtoa talolla.
Seuran jäsenmaksun maksaneet
saavat käyttää taloa ilmaiseksi.
Avainkuittauslistalla näkyy ajat,
jolloin talo ei ole käytettävissä, esim. talolla olevien juhlien,
kerhojen tai tapahtumien vuoksi.
Tämä tulee olemaan kokeilu ja
jatko katsotaan sitten, miten asia
otetaan vastaan ja kuinka taloa
kohdellaan.
Nuorisoseuralla on tällä hetkellä
paljon varaamatonta aikaa järjestää juhlia, kokouksia tai muuta
vastaavaa. Vuokraamme taloa ja
tarvikkeita juhliisi; talolta löytyy
astiastoa, kokoontaitettavia pöytiä ja penkkejä sekä muuta tarviketta, soita ja kysy, Mari 0400
937 998.
Keväisin terveisin Mari Rajala
PNS pj.

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

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
T MÄNTY

Toivottaa hyvää äitienpäivää!
Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE

taru.manty@pp.inet.ﬁ

Puh. 0400 616 607

Muistathan varata kesällä
herukat ja vadelmat!
IL M ANVAI HTO KANAVI STO J EN PUHDI ST UKSET

Välitysmyynti Halkola Ky

Ammattitaidolla ja nykyaikaisella kalustolla siististi ja laadukkaasti
kohteen vaatimukset huomioiden

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

Päntäläs aloitetaan yhteislenkit

Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi
puli puli. Kylätiet ovat kuivuneet,
joten nyt on aika aloittaa yhteislenkit mukavassa porukassa.
Lenkkeillään toukokuun alusta
elokuun loppuun joka tiistaiehtoo. Lähdetään liikkeelle Seurojentalon pihasta klo 19. Lenkin
voit tehdä kävellen, hissutellen,

Suupohjan akku ja rengas
Lustilantie 39, 61800 KAUHAJOKI

juosten tai pyöräillen. Lenkin
jälkeen jokainen lenkkeilijä saa
käydä kirjoittamassa nimensä
arpalistaan ja sitten elokuun 31
päivä arvotaan polkupyörä sekä
lisäksi muutamia lohdutuspalkintoja. Tervetuloa yhteislenkille. porukassa helppoja kilometrejä ja jatkuvaa puheensorinaa.

* Yksityistaloudet * Asunto-osakeyhtiöt * Yrityskohteet *

PIDETÄÄN YHDESSÄ KOTISI KEUHKOT PUHTAANA!

SUOMEN LAATUILMA OY

www.tervekoti.ﬁ

050 375 9002 / Tommi Rajala, 050 375 9004 / Tomi Utriainen

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Toiveiden
toteuttamise
en
työkalut
meiltä!

Olipa suunnitelmissasi
uusi koti, auton vaihto
remontti tai jokin muu
hanke, tule käymään
ja sopimaan rahoituksesta.

SUUPOHJAN
OSUUSPANKKI
Päntäneen aluekonttori
puh. 020 166 6450
www.suupohjanosuuspankki.fi
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Tekijä: Mira Halko

Hyvää äitienpäivää ja aurinkoista kesää lukijoillemme! Kiitokset jutun tekijöille, sekä mainostajille!
T. Lehtitoimikunta: Asmo Luoma-Pukkila, Hannu Mäki-Rahkola, Tapio Kohtala, Ari Rahkola, Markus Viitikko

