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Uusia perunalajikkeita saatavana
Myllymäen Perunalta
Myllymäen Peruna ja saksalainen Norika solmivat perunalajikkeiden edustajasopimuksen
Myllymäen Peruna Oy Päntäneeltä ja Saksan toiseksi suurin
siemenperunalajikkeiden jalostaja Norika ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Myllymäen
Peruna tuottaa, myy ja markkinoi Norikan siemenperunalajikkeita Suomessa. Viime kesänä
on lisätty Päntäneellä saksalaisesta E-lk perunansiemenestä
A-lk sertifioitua siementä. Tätä
siementä on tilattu laajasti ympäri Suomea ensi kasvukaudelle.

Tavoitteenamme on laajentaa
suomalaisen ruoka- ja tärkkelysperunan
lajikevalikoimaa.
Lajikkeista löytyy varhais-, ruoka- ja tärkkelysperunaksi sopivia
lajikkeita. Perunalajikkeissa on
suuria eroja taudinkestävyyksien suhteen, eikä kaikkia tauteja
kestävää perunalajiketta vielä
ole. Viime vuosina on ollut suuria ongelmia osalla perunalajikkeista tyvimädän, Y-viruksen tai
maltokaariviruksen suhteen. On-

gelmana kyseisissä taudeissa on
se, että viljelijä ei voi torjua niitä
kasvinsuojeluaineilla. Perunaan
tulleiden virus- ja bakteeritautien
lisääntymisen ja niiden muuntumisen vuoksi on perunanviljelyssä tarvetta vaihtaa osa lajikkeista
uusiin. Tästä syystä on tarve saada Suomen markkinoille uusia
lajikkeita, jotka ovat paremmin
tyvimädän, Y-viruksen ja maltokaariviruksen kestäviä, kertoo
yrittäjä Timo Myllymäki. Näi-

Mäki-Kyynyn
maatila
Puh. 0400 - 836 516
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hin koviin vaatimuksiin saksalaisen Norikan lajikeluettelosta
löytyy hyviä vaihtoehtoja. Omien lajikkeidensa lisäksi Norika
edustaa, myy ja jalostaa toisen
saksalaisen jalostajan Saatzucht
Firlbeckin lajikkeita. Myllymäen Peruna toimii Norikan lajikeedustajana Suomessa. Norikan
lajikejalostuksen korkea taso
perustuu tieteelliseen tutkimustyöhön, jota on harjoitettu Rostockissa sijaitsevassa jalostuslaitoksessa yli 60 vuoden ajan.
Myös toisen saksalaisen lajikejalostajan Solanan lajikkeita, A-lk
saksalaista sertifioitua siementä,
on saatavilla kauttamme.

vastaan Suomen markkinoille.
Siementuotantoalamme on ollut jo ensimmäisenä vuotena 18
ha. Siemenlisäyksessä on ollut
ruokaperunoista todella aikainen
varhaisperuna Solist, kiinteä lajike Agila, yleisperuna Gala ja
jauhoinen Lambada. Lisäksi kevättalvella välitimme saksalaista A-lk siemenperunaa useista
muistakin Norikan ja Solanan
lajikkeista suoraan Suomeen.
Näistä siemenperunoista on viljelijät itse lisänneet siementä
tänä vuotena ja palaute viljelijöiltä on ollut positiivista eri
puolelta Suomea, kertoo Timo
Myllymäki.

Lajikekokeet

Siementuottajaksi

Olemme tutkineet omilla koekentillä saksalaisten Norikan
ja Solanan lajikkeiden käyttäytymistä Suomen olosuhteissa
vuodesta 2008 alkaen. Kolmen
vuoden aikana Kauhajoella olevilla koekentillä on testattu noin
50 eri lajiketta. Näistä kokeista on valikoitunut soveltuvat
lajikkeet myyntiin. Lisäksi on
testattu viime kesänä Uudessakaupungissa uusien varhaisperunalajikkeiden käyttäytymistä,
kun ne istutetaan maahan jo huhtikuussa ja nosto on tehty ennen
juhannusta.
Uudenkaupungin
kokeet todistivat, että Suomen
varhaisperunamarkkinoille tulee Timon rinnalle haastajaksi
Solist niminen lajike. Lajikejalostajien tekemät tutkimukset
eri lajikkeiden satoarvoista ja
tautikestävyydestä ovat tärkeitä,
mutta ilmasto- olosuhteistamme
johtuen, on välttämätöntä testata
lajikkeet myös Suomessa, ennen
niiden tuloa markkinoille. Näin
varmistamme sen, että viljelijät saavat Suomen olosuhteisiin
sopivat lajikkeet. Uudet lajikkeemme on otettu todella hyvin

Olemme etsimässä uusia siemenperunantuottajia
lähialueelta, koska hyvästä siementen
kysynnästä johtuen, olisi tarpeen
suurentaa siemenperuna-alaa jo
ensi kesänä. Mikäli alueella on
kiinnostuneita viljelijöitä aloittamaan siementuotantoa, niin
ottakaa yhteyttä. Tuottajaksi voi
lähteä melko pienilläkin investoinneilla, koska kaikkia koneita ei tarvitse heti itse hankkia.
Meillä on tarjota erilaisia vaihtoehtoja siementuottajiksi lähteville viljelijöille.
Yrityksen kotisivut ovat
www.perunansiemen.fi
Timo Myllymäki
Myllymäen Peruna Oy
040-5066638
www.perunansiemen.fi
timo@perunansiemen.fi
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Presidentin
palsta

Näin talven tehdessä jälleen
tuloaan ovat viime kesän kuumat helteet auringonpaisteineen
vain muistoina mielessä. Kuluneen kesäkauden aikana Päntäneen Lions klubin toiminta on
kohdistunut lähinnä Kaarlelan
puistoon. Siellä pidettiin heinäkuussa Päntäne- kesätapahtuma,
jossa oli nytkin mukavasti väkeä
nauttimassa kesäillasta sään suosiessa.

“Jumala meidän kanssamme”
- ilosanomamme ensimmäisestä
joulusta viimeiseen
Profeetta Jesajan näky toteutuu

Puistossa on jatkettu edellisenä
kesänä aloitettua peltojen niittoa
ja kasvustojen pois keräämistä,
jotta jokiranta-alue palaisi takaisin luonnonniityksi.
Huvimaja-grillikatos sai katon,
sekä parkkipaikalle ajettiin sorat. Puistossa kiertelevä noin kilometrin mittainen luontopolku
merkittiin paremmin erottuvaksi.
Alueelle tehdään myös laavu.
Perinteinen jouluaaton sääveikkaus on jälleen käynnistymässä.
Arvuutelkaa jouluaaton lämpötilaa ja lumenpaksuutta. Mittaukset tapahtuvat Päntäneen urheilukentällä ja arpajaisten tuotto
tullaan käyttämään alueen nuorisotyöhön.
Rauhallista Joulua sekä Hyvää
Uutta Vuotta 2011.
Asmo Luoma-Pukkila
LC - Päntäne

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

Vuosisatoja ennen Jeesuksen
syntymää profeetta Jesaja julisti Jumalan suunnitelmaa. “Sillä
lapsi on meille syntynyt meille,
poika annettu meille. Hän kantaa
valtaa harteillaan.” Jesaja 9:15. Profeetan sanoma toteutuu
vuosisatoja myöhemmin: Maria
synnyttää Jeesuksen Betlehemin majatalossa. Herran enkeli
ilmestyy yöllä Betlehemin kedon paimenille ja kertoo heille
ilosanoman: “Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.” Luukas 2:11. Paimenet,
jotka olivat uskollisesti luottaneet Jumalan lupauksiin, lähtivät
katsomaan vastasyntynyttä lasta.
Enkeli oli ilmoittanut merkiksi,
että vastasyntynyt lapsi makaa
kapaloituna seimessä. Kaikki oli
niin kuin enkeli oli ilmoittanut.
Paimenten uskollinen odotus
palkittiin ainutlaatuisella tavalla!
Jumalan rakkaus - taivaallinen mysteeri
Yksityisessä “rukouskammiossamme” saamme pyytää vastaanottavaista mieltä ja sydäntä.
Jumala on lähellä ihmistä. Jumalan rakkaus voittaa ihmisen
puolelleen, yhteys Jumalaan ja
toisiin ihmisiin syntyy, Kristus
kutsuu syntisen ihmisen luokseen ja hänen yhteydessään eläen
ja pysyen ihminen voittaa pimeyden voimat ja synnin kahleet.
Jumala johdattaa meitä Kristuksen luo uskon ja toivon lähteel-

le. Elämän tarkoitus hahmottuu.
Yhteydessä Jumalaan ja toisiin
ihmisiin kadonnut lammas palaa
laumaansa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan,... Vielä taivas
on auki “maan alimmissakin
paikoissa kulkeville ihmisille”,
elämänsä kadottaneille, kyselijöille ja etsijöille. Kiitosmieli
viriää! Jumalan yhteydessä eläen
me nykyajan ihmiset saamme
liittyä ensimmäisen joulun Betlehemin kedon paimenien kanssa
“taivaalliseen jumalanpalvelukseen”.
Tervetuloa joulukirkkoon!
Olet sydämellisesti tervetullut
adventin ja joulunajan tilaisuuksiin kotikirkkoosi! Kuullaan ja
kuunnellaan
yhdessä ensimmäisen joulun evankeliumia:
“”Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja.” Annetaan ihmiseksi tulleen
Jumalan, Kristuksen uudistaa
elämämme ja synnyttää meissä
kiitosmieltä ja ylistystä Jumalalle. Ihmeellisiä ovat Jumalan
salaisuudet, “mysteerit”, jotka
Hän antaa meille lahjaksi. Jouluevankeliumi kutsuu meitä ihmettelemään ja tutkistelemaan
Jumalan suurinta salaisuutta
Jeesusta Kristusta, meidän Herraamme!
Siunattua joulua kaikille “päntälääsille”, kaikkiin kauhajokisiin
koteihin ja tämän lehden lukijoille!
Antti Ala-Opas
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Projekti Kaarlela

Suvi meni taas yhtä nopeasti
kuin aina ennenkin joten on aika
istahtaa ja kerrata kesän tapahtumat. Joskus tuntuu että emme ole
päässeet puusta pitkälle puolen
vuoden aikana lainkaan! Tämä
kirjoittaminen on hyvä tapa käydä läpi asiat ja todeta, että hyvin,
HYVIN hitaasti mutta sitäkin
varmemmin olemme taas edenneet projektissamme.
Edellisessä numerossa taistelin
tuon
poikkeamishakemuksen
kanssa. Kaikki päättyi kuitenkin
loppujen lopuksi hyvin ja myönteinen päätös tipahti postilaatikkoon kesäkuussa.
Koska tonttimme on veden läheisyydessä ja korkeuserot ovat
suuret, jouduimme teettämään
myös pohjatutkimuksen perustamistavan selvittämiseksi.
Huonoin (lue kallein) vaihtoehto
olisi ollut paaluttaminen, mutta
onneksemme siihen ei tarvinnut
kuitenkaan mennä. Riippuen siitä mitä tapahtuu talven aikana
eli saammeko rakennusluvan ja
tarvittavat piirustukset kasaan,
alkaa ensi keväänä pohjien rakentaminen Uunontielle.
Myös purkutyö jatkui kesän aikana yläkerrassa. Numerointia
ja dokumentointia riitti listoissa sekä ovissa, nyt kaikki irtain
odottaa tuvassa varastointiin
pääsyä. Kaikkein ikävin ja vähiten odotettu työvaihe on edessä
talven aikana: yläpohjan tyhjääminen eristemateriaaleista.
Päätimme jättää tämän homman
talveksi koska kesähelteillä se
olisi ollut erittäin epämiellyttävää hommaa, tuota lapioitavaa
nimittäin on 230 neliömetriä!
Iso huolenaihe on ollut Kaarlelan hirsien kunto, joten yöunieni
takaamiseksi soitin paikkakuntalaiselle
hirsirakentamiseen
perehtyneelle
asiantuntijalle.
Pyysin häntä tulemaan Päntäneelle vilkaisemaan rakennusta

ja antamaan tuomionsa. Suurin
murheenkryyni talossa oli nimenomaan kuistin vasen jiiri
sillä purkaessamme tuvassa ulkoseinän pintamateriaaleja ja
eristeitä, huomasimme päivän
paistavan oikein komeasti seinän
läpi. . Suureksi ihmetykseksemme ”tuomio” oli suhteellisen positiivinen: ”On sitä huonompiaki
pystyhyn saatu ”. Korvaushirttä
tarvitaan kuitenkin useampi sata
metriä sillä alimpia hirsivarveja
täytyy lisätä alapohjarakenteen
muuttuessa multapenkistä rossipohjaksi. Jos jollain on tiedossa
kuusituumaista hirttä jossain
muodossa niin kaikki vinkit otetaan ilolla vastaa.
En ole asiasta maininnut aiemmin mutta kun kaikki päättyi
meidän kannaltamme hyvin voin
asian kertoa. Kauhajoki - Seura
osti ja pelasti ennen meitä Kaarlelasta kaikki pariovet, seinänvieruspenkin, lähes kymmenen
metriä naulakkoa sekä alakerran

komeat jalkalistat, koska luultiin
että rakennus jää niille sijoilleen.
Olin jo asennoitunut asiaan siten
että en kyseisiä kalusteita tule
enää koskaan näkemään, mutta
jollain tavalla asia vaivasi mieltäni kovasti. Tiesin minne kyseiset
tavarat olivat päätymässä joten
alkusyksystä rohkaisin mieleni
ja soitinKauhajoki – Seuraan.
Kysyin olisiko mahdollista harkita niiden myymistä takaisin
meille, koska tilanne oli muuttunut ja Kaarlela oli saamassa uuden mahdollisuuden. Kleemola
lupasi järjestää kokouksen jossa
ottaisi asian esille. Kuukauden
päivät jännitin ja toisen kerran
keräsin uskallukseni soittaakseni
Seuraan mihin olivat päätyneet.
Suureksi yllätyksekseni he näyttivät vihreää valoa myymiselle,
olin ratkaisusta erittäin yllättynyt
ja en osaa kylliksi kiittää Kauhajoki – seuraa siitä että ovet, listat, naulakko ja penkki pääsevät
takaisin oikealle, alkuperäiselle
paikalleen. Sain heiltä hienoa

palautetta projektistamme, mukavaa saada välillä kannustusta
epäilyjen sijaan.
Tähän loppuun on hyvä laittaa
mitä odotan tapahtuvan tässä välissä kun taas seuraavan kerran
juttua kirjoitan. Sitten nähdään
onko mennyt niin kuin on meinattu (jota ei yleensä tapahdu,
koskaan). Ensi vuoden puolella
olisi toiveissa saada rakennuslupa hakuun ja siihen liittyen hankitaan kaikki tarvittavat paperit.
Suurin huoleni on tuo nykyään
vaadittava energiatodistus; Mielelläni kunnostaisin vanhat
ikkunat. En nyt tässä ala sen
kummemmin nousemaan barrikadeille ja huutelemaan vanhojen ikkunoiden säästämisen puolesta, mutta LIIAN usein ikkunat
vaihdetaan uusiin ”energiataloudellisista” syistä. Avainsana; tiiveys ;). Vaikka uudisrakennuksena Kaarlelaa käsitellään toivon
että eristämisasioissa otetaan
kuitenkin huomioon Kaarlelan
arvo, liiallisen eristämisen ja ikkunoiden vaihtamisen myötä voi
rakennuksen ulkonäkö muuttua
ratkaisevasti.
Loppuun vielä muisto menneeltä
kesältä. Kuvassa kaksi pienintä
tyttöämme evästauolla Kaarlelan
portailla.
Kiitos kaikille jälleen kerran
ajastanne ja mielenkiinnostanne,
palaan taas asiaan ensi keväänä
ja toivottavasti on uutta kerrottavaa, paljon.
Katja
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Päntäneen nuorisoseura
Vuodet vierivät ja seuraavaksi juhlitaan uuttavuotta 2011!
Nuorisoseura kiittää kuluneesta
vuodesta kaikkia talon tavaroiden/talon vuokraajia, tapahtumien sponsoreita, tapahtumien
kökkäväkeä sekä tapahtumissa
käyneitä.

Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 Kauhajoki

Joulu tuo tullessaan ison ilon,
ja ehkäpä myös muutaman
lisäkilon.
Mutta ei huolta nyt asiasta tästä,
vaan nautitaan elämästä.
Meiltä löydät pukinpussiin esim.
-kirkasvalolaitteita
(esim. Innojoen Rondo hintaan 149,-)
-kynttelikköjä
-pöytävalaisimia
-lahjakortteja
Myymälässä myös edullisesti
valikoimasta poistuvia jouluvaloja!

Topeeka 71, Kauhajoki, puh. 06-2322300

www.apuwatti.com

Pyhäinpäivälounaamme menestyi taas todella hyvin. Suuret kiitokset kuuluvat kaikille keittiöllä
hääränneille naisille kökkätyö
panoksestanne, sekä syömässä
käyneille kannatuksesta! Kiitokset myös Rainoman kukkakaupalle kukkasista Tarkan Arille
perunoista sekä Halkolan Pekalle maukkaista porkkanoista.
Puheenjohtaja Mari Rajala kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, joita vuosien varrella on nuorisoseuralla puheenjohtajuuteni
aikana ollut sekä ihania ihmisiä,
joihin olen NS:n kautta tutustunut niin johtokunnassa kuin
kökkäläisinä häärineinä. Kauan

olen asiasta puhunut, että haluan
jo väistyä pj tehtävästä kökkäläiseksi ja nyt sen sitten teen.
Uutta ”verta” saimme johtokuntaan tämän vuoden alussa ja sitä
kautta uutta intoa ja uusia ideoita
on jo toteutettukin. Lisää uusia
ajatuksia vielä kaivataan eli rohkeasti ottakaa yhteyttä ja pääsette mukaan järjestämään toimintaa kylälle.
Tällä hetkellä johtokuntaan kuuluu :pj+ Anita Tulensalo, Tuija
Mäensivu, Anu Ahola, Piia Korpi-Kyyny, Katja Jartti, Lea Ketomäki ja Erika Hautamäki.
Nuorisoseuralla on omat nettisivut osoitteessa www.kauhajoki.
fi/pns, joihin pyrimme laittamaan myös tulevia tapahtumia.
Sinne voi myös laittaa palautetta.
Talvisin terveisin
Mari Rajala
PNS pj.

NUORISOSEURALLA TANSSITAAN TAPANINPÄIVÄNÄ!
Tahdit takaa PANAMA, su 26.12.2010 klo 20.30 – 00.30.
Liput 10 €
Kanttiinissa myydään kahvia ja höyrymakkaraa
KINKUNSULATUSJUMPPA
ma 27.12. klo 20-21, omat matot mukaan.
Vetäjänä Piia Korpi-Kyyny
Ala-asteikäisten HipHop tanssipäivä joulukuun viimeisellä
viikolla (päivä ja aika varmistuu vielä lähemmin, kaavailtu ti
28.12. klo 14 alkaen.
Vetäjänä Margit Mäensivu
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Yhteislenkkien
arvontatulokset
13.8.2010

Yhteislenkeille osallistui kaikkiaan 66 eri henkilöä ja heille
kertyi yhteensä 318 liikuntasuoritusta.
Arvonnan suorittivat: Tiia Järvimäki ja Sinikka Järviluoma
Kiitos pääpalkinnon lahjoittajat Suupohjan Osuuspankille ja
Välitysmyynti P. Halkolalle sekä
muille arvontapalkintojen lahjoittajille.
1. Polkupyörä		
Marja-Leena Ala-Kyyny
2. Käsipainot
Tuija Mäensivu
3. Kenkien liukuesteet
Sirkka Kankaanpää
4. Vedenkeitin autoon
Helena Jokimäki
5. Pyyhesetti		
Helena Jokimäki
6. Munalukko		
Elina Rinta-Halkola
7. Paita			
Satu Kokko
8. Iltalaukku		
Suvi Kankaanpää
9. Kosmetiikkalaukku
Meri Yli-Kyyny

Hyvää Joulua 2010 ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2011

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
T MÄNTY

0400 616 607 H taru.manty@pp.inet.ﬁ H Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE

10. Kenkäpussi		
Suvi Kankaanpää
11. Sadeviitta		
Satu Kokko
12. Pyörän korjaussarja
Matti Mäenpää
13.Kynttilä		
Pirjo Luoma-Keturi

Nyytit
8 Kpl
- Rakennuspeltityöt
- Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

Taikina:
1 dl		
15 g
1/2
		
1/4 tl
n 3 dl
50 g

Vettä tai maitoa
Hiivaa
Kananmunaa
Suolaa
Sämpylä- tai
hiivaleipäjauhoja
Margariinia

Täyte:

Puistotie 40
61800 KAUHAJOKI

2 rkl
100-150 g
1/2 tl
2-3 rkl
Ripaus
1/4 tl
1/2 rk

Hienonnettua sipulia
Jauhelihaa
Suolaa
Tomaattimurskaa
Valkopippuria
Basilikaa
Tacokastiketta

1. Murenna hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen
ja sekoita puuhaarukalla. Lisää puoli munaa,
suola, jauhot ja pehmeä rasva. Anna taikinan
kohota kaksinkertaiseksi peitettynä lämpimässä.
2. Ruskista hienonnettu sipuli kevyesti jauhelihan kanssa paistinpannussa. Lisää tomaattimurska ja mausta seos valkopippurilla, basilikalla ja
tacokastikkeella.
3. Leivo taikinasta kahdeksan palloa ja kaaviloi
ne pyöreiksi levyiksi, joiden halkaisija on 12 cm.
Levitä kullekin täytettä ja tee niistä nyyttejä nipistämällä kulmat yhteen.
4. Kohota nyyttejä 10 minuuttia, voitele ne lopulla munalla ja paista 225 asteessa noin 10 -12
minuuttia.
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Serkkukokous Päntäneellä
Päntäneen seurojentalolla pidettiin 17.7.2010 Nikolai ja Vilhelmiina (os. Ojala) Tuurin lastenlasten välinen serkkukokous.
Vähäkyrössä syntynyt Nikolai
ja Kauhajoella syntynyt Vilhelmiina menivät naimisiin Kanadassa 1896 ja muuttivat takaisin
Suomeen 1902 ja ostivat Päntäneeltä Kallio-Rahkolan tilan.
Vilhelmiinalle ja Nikolaille
syntyi seitsemän poikaa ja yksi
tytär: Johan Ludvig 1896, Jaakko Artturi 1898, Senja Elisabet
1901, Arvo Nikolai 1903, Väinö
Iiskki 1907, Martti Matias 1909,
Lauri Hermanni 1910 ja Vilho
Ilmari 1912. Johan Ludvig kuoli
Kanadassa alle kahden vuoden
ikäisenä.
Alkujaan 32 serkusta on vielä

elossa 22. Näistä 15 oli päässyt mukaan tilaisuuteen, mikä
oli todella hyvä saavutus, kun
muistetaan, että 2 serkuista elää
Kanadassa. Kokousta vietettiin
Tarja Norin emännöimän maittavan ruokailun lisäksi pääaiheena
vanhojen valokuvien tutkiminen,
keräys, digitointi ja tallennus.
Osallistujia oli pyydetty ottamaan mukaansa vanhoja valokuvia, joita paikan päällä oli mahdollisuus kaikkien tutkiskella.
Myös digitointi oli mahdollista
paikalle järjestetyn skannauslaitteiston avulla. Päätettiin perustaa
digitoitujen kuvien pankki, josta
jokaisella on mahdollisuus kopioida haluamansa kuvat esim
internetin välityksellä. Tähän
asti yhteisiä kuvia on ollut nähtävissä internetissä Meijer-Tuuri

Menossa mukana
KauhajoenÊLŠhivakuutus
puh.Ê01019Ê2635

www.lahivakuutus.fi

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.

sukuseuran sivuilla, mutta siellä
kuvatila on kohtuullisen rajoitettu, joten päätettiin etsiä netissä olevista palveluista sopiva
laajempaan käyttöön. Päätettiin
myös pitää varatiedostoja kuvista erillisellä muistilla, kuten
tähänkin asti.
Muutakin ohjelmaa oli tilaisuudessa tarjolla. Nostalgia-kuoron
hieno esitys jätti jälkeensä mukavat tunnelmat. Esa Tuuri piti
mielenkiintoisen yhteenvedon
Päntäneen historiasta sitoen sitä
muun maailman tapahtumiin ja
Tuomo Tuuri toi lyhyesti esille
pari vanhaa tapahtumaa, jotka
olivat käräjäkirjoista tulleet esille sukua tutkittaessa.
Tuomo Tuuri
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Myllyjä ja myllymiehiä

- Myllykin meillä on, sanoi entinen poika, kun häneltä maailmalle jouduttuaan ammattia kysyttiin.
Mylly olikin kovasti valttia entiseen aikaan. Sellaisia ei ollut
joka talossa ja yksityisiä myllynomistajia oli peräti harvassa.
Myllythän olivat useasti yhteisiä
ja joskus kuului kaikille numeron taloille, jotka vuoron perään
sitä käyttivät.
Jotakin salaperäisen arvokasta
sisältyi entisajan myllyyn ollenkaan riippumatta sen ulkoisista
puitteista. Rattaineen se oli ehdoton ratas olemassaolon pyörässä.
Elämän jatkuvuus oli pantattu
tuohon kosken partaalla olevaan
rakennukseen. Vanhojen tervaskantojen olen joskus kuullut
kertovan, että helppo tunne valtasi mielen aina silloin, kun jauhetuksi tullutta viljasäkkiään sai
lähteä kuljettamaan kotinurkillle
päin. Se tiesi elämisen varmuutta itselle ja perheelle pitkäksi
toviksi eteenpäin. Myllytie ei
päässyt helposti nurmettumaan
ja sen tärisevä myllykamari korvasi hyvin nykyajan baarit, kerhot ja tupaillat. Ihmisten pahuus
ja hyvyys siellä tarkoin punnittiin. Suurimmat valeet, mutta
epäilemättä myöskin suurimmat
totuudet elävästä elämästä saivat
sen puukolla piirrellyt seinät aikojen kuluessa kuulla.
Sellainen oli menneiden aikojen
mylly. Lukemattomat hyljätyt
myllypaikat eri puolilla kuntaamme todistavat vielä nytkin
selvästi, että esi-isämme ovat
hyvin suurella ahkeruudella

pyrkineet vangitsemaan näitä
Kyrönjoen liukkaasti virtaavia
vesiä omaksi hyödykseen. Varsinaisesta jokiuomasta poikkeava
juopa, jota pitkin vesi itse myllylle johdettiin, on monissa paikoissa vielä selvästi näkyvissä.
Entisajan uljaita vesimassoja
emme enää näe kuin joskus keväisin, sillä kuivatukset ja uomien avaukset ovat alentaneet
vesimassojen korkeuden koskipaikoissa hyvin vähäiseksi.
Koska on mahdotonta tässä käsitellä menneiden myllyjen historiaa laajemmassa mielessä, rajoitun tämän kirjoituksen puitteissa
vain lyhyeen mainintaan Päntäneen alueen entisistä myllyistä ja
myllypaikoista.
Aivan vanhimmissa muistiinmerkinnöissä, joita historiantutkijat ovat arkistoista löytäneet,
mainitaan: ”Kylän pellot ovat
kaikki joen varressa ja halla koskee kovasti heidän peltoihinsa.
Kylällä on hyvä hirsipuumetsä
ja joessa monia myllyjä ja myllypaikkoja syksyä ja kevättä varten.”
Niitä lieneekin ollut ainakin
kymmenkunta. Yleisemmin tunnettuja niistä ovat yläjuoksulta
käsin luetellen: Möykyn, Kaikulankosken (kahdessa eri paikassa), Valkaman, Sahamyllynkosken, Uuden-Käyrän, Käyrän
ja Uittimenkosken eli Kaarlelan
tilan myllyt.
Möykyn mylly lienee kaiken
aikaa kuulunut Rinta-Möykyn
talon omistukseen. Kaikulankosken myllyä omisti pitkät ajat

Rauta- ja maatalouskauppapalvelut
Päntäneeltä
Edullisesti toimitusmyyntinä:
- rakennustarvikkeet
- lannoitteet ja siemenet
- Neste polttoöljyt ym.
Välitysmyynti Halkola sisäpiha
Päntäneen paikallistie 9
Puh. (06)232 4620, 0400-945 171

Iisakki Harju niminen mylläri.
Hänen kerrotaan olleen kovan
”präköttämään” ja riitelemään
yläpuolen maanomistajien kanssa veden korkeudesta. Hän teki
sepäntöitäkin, mutta piti myllynsä huonossa kunnossa. Remmien mukana saivat kovaa liikettä
vanhat kenkärajat, joilla remmit
oli tökerösti korjattu. Ukon kuoltua myllyn toiminta lakkasi.
Koko laitoksen osti Tuomas
Rinta-Kyyny, joka siirsi myllyn
yhteydessä olleen sahan raamin
niihin aikoihin perustettuun Kullaan mylly- ja sahalaitokseen.
Tämän Kaikulankosken alapuolella on kaksikin keskenjäänyttä
myllypaikkaa, joiden rakentajilta on usko loppunut kesken.
Niistä alaspäin on Valkaman
myllypaikka, joka mylly kuului
Rahkolan numeron taloille. Sahamyllynkoskessa oli vain pelkkä saha. Uuden-Käyrän ja Käyrän myllyt olivat hyvin lähellä
toisiaan. Käyrän myllypaikkaaa
pidetään yhtenä vanhimmista. Siinä kerrotaan jauhetun jo
niihin aikoihin, kun säkkejä ei
vielä käytetty viljan ja jauhojen
kuljetuksessa. Ainakin kerran on
se palanut maan tasalle ja rakennettu uudelleen. Toimintansa lopettaneista myllyistä se on ainoa,
joka vielä tänä päivänä seisoo
paikallaan. Siellä on ollut monia
pitkäaikaisia mylläreitä. Niistä
mainittakoon Jaakko Pihlajakorpi, joka vuorostaan oli hyvin
vähäpuheinen mylläri. Korkeintaan hän vain vähän mumisi itsekseen. Joskus sentään, kun hän
oli turpiinin luukut vääntänyt
auki eikä mylly lähtenytkään
pyörimään, hän tuhahti käheällä
äänellä:
- Kas, kas, häikkäles on taas
mennyt taakirattaaseen.
Tämä sanonta on paikkakunnalla
vieläkin käytössä, kun jokin asia
ei ota luonnistaakseen.
Tuota taakiratasta ei taida nykyajan myllyissä enää olla, mutta
häikkäles melko varmasti on
vieläkin ihmisten kiusana.
Julkaistu alunperin vuoden 1961
Kauhajoen Joulussa.
Lauri Tuuri

TOPEEKAN KIOSKI
Tarja Paloheimo

Topeeka 78 , 61800 KAUHAJOKI
Puh. 0400-505 541, 06-232 1944
Avoinna ma - la 8 - 21, su 9 - 20
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Joulutarinoita
Tarina tallitontusta
Olipa kerran tallitonttu, joka
eli tallissa kanojen, hevosien,
possujen, lampaiden ja vuohien
kanssa. ”Jouluun on enää yksi
viikko.” sanoi tallitonttu ystävälleen Rauno-possulle. ”Minua
jännittää mitä minun joulukorissani on tänä vuonna.” sanoi
Rauno. Kohta on joulu, eli se tarkoittaa että täytyy ruveta maalaamaan jouluomenoita hevosille,
solmimaan pieniä kaura pusseja
kanoille ja tuoreita heinä tukkuja
lampaille ja vuohille, sekä täyttää possujen joulukoritkin.
Nyt oli jouluaatto ja kaikki saivat
omat joululahjansa, niin myös
minä. Sain uudet huopatossut, ne
oli tehty lampaan villasta. Sain
toisenkin lahjan nimittäin täydellisen joulun. Loppu.
tehnyt: Julia Harju 4lk.

aikana oikeaksi hevoseksi. Se oli
sen luonteinen, rotuinen ja niminen kuin Senni oli toivonutkin.
Hevonen oli luonteeltaan aina
kiltti. Rodultaan suomen hevonen ja väriltään tummaruunikko.
Hevosen nimi oli Leevi. Loppu.
Tehnyt: Saana Rainoma 4lk.

Joulu on aikaa ihmeiden,mutta
millä mä oikeen noiden lahjojen
kuiskivan kuulen. Kolme lahjaa
on juurella kuusen. Ensimmäinen kertoo joulusta, perheestä
ja rakkaimmista. Toinen lahja kertoo kaikesta hauskasta ja
mukavasta. Kolmas lahja kertoo
surusta.
Tehnyt: Vikke Hämäläinen 3lk

Joulu
Joulu on hauskaa aikaa vuodesta, kun saa lahjoja ja syödä
maukkaita ruokia. myös kun saa
olla perheen ja tuttujen kanssa.
Saa syödä myös karkki ja paljon
muuta hyvää. Niin ja kun tulee
kaikkea hauskaa teeveestä. ja
kun leivotaan hyvää pullaa. Ja
saa lasketella ja leikkiä lumessa.
ja on kivaa ajaa mönkijällä. ja
kun saa olla ja leikkiä kaverien
kanssa ja olla lumisotaa ja rakentaa lumilinnaa. ja antaa kavereillekin lahjoja tai lähettää kortti. Ja
kaveri voi myös sinullekin antaa
lahja tai lähettää kortin, niin tulee hyvä mieli.
Tehnyt: Joel Halkola 4lk

Joulun odotus
On pimeää ja kylmää, sekä sataa
lunta, josta voi tehdä lumiukkoja. Lumi on todella hauskaa sillä
se tuo valoa pimeään yöhön ja
lumesta voi muokata lumilinnoja ja lumihevosia. Joulun odotus

on myös hauskaa, vaikka aika
kuluu hitaasti. Joulupuuro on
hauskinta, sillä se maistuu hyvältä. Lahjatkin ovat kivoja, niitä
on hauska avata tietämättä mitä
sisällä on. Talviurheilu, kuten
hiihtäminen ja luistelu on hauskaa, koska kuntokin paranee. Ja
mitä enemmän tulee lunta, sitä
hauskempaa liikunta on. Ja kun
joulupukki saapuu, silloin on riemua ilmassa!
Tehnyt Niko Marjakoski 3lk

Toive jouluni
Minä toivoisin joulustani todella
hauskan ja viihtyisän, että voin
pitää perheeni kanssa hauskaa.
Haluan myös saada paljon lahjoja, sillä olen käyttäytynyt itseni
mielestä hyvin. Toivoisin myös,
että jouluna olisi paljon lunta,
että voisin laskea pulkalla mäkeä
ja leikkiä lumisotaa lumipalloilla
ja sitten voisin vielä mennä jäälle luistimilla. Pitäisi vielä saada
suuri joulukuusi ja hyvä jouluateria, niin olisi hyvä jouluaatto.
Voisi käydä vielä rentoutumassa
joulusaunassa, niin olisi lämmin.
Tällainen olisi minun toivejouluni.
Tehnyt: Veeti Ahonen

Joululahja
Olipa kerran Senni niminen tyttö. Senni oli 13-vuotias. Hän oli
seitsemännellä luokalla. Kun tuli
joulu hän pyysi aina hevosta joululahjaksi, hän ei ole vieläkään
saanut sitä. Yhtenä talvena kun
tuli paljon lunta, Senni keksi tehdä lumihevosen. Kun lumihevonen oli valmis, Senni päätti sen
luonteen, nimen ja rodun. Seuraavana aamuna kun Senni heräsi ja oli syönyt aamupalan hän
meni ulos. Ulkona oli tapahtunut
ihme. Se oli Sennin tekemä lumihevonen, se oli muuttunut yön

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

Puukauppa käy vilkkaana.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Timo Järvilehto

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
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Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400-400 040
Päntäne

* Ilmanvaihdon puhdistukset ja desinfioinnit
*
Ilmamäärien tarkastusmittaukset ja säädöt
N YT KODIN
* Huoltosuunnitelmat ja huoltotodistukset
ILMAN VAIH DO N
* Ilmanvaihtokanavistojen kuvaukset
TÄYS H U OLTO !
Hyödynnä kotitalousvähennys!
SUOMEN LAATUILMA OY , Kauhajoki
www.tervekoti.fi

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

LAADUKKAAT

POLTTOÖLJYT
0400 664 643,
Petri Peltonen

BROILERSALAATTI
(4:lle)
300-400g marinoituja broilersuikaleita
tai kypsää broileria
1-2 rkl öljyä
Hiven suolaa
Ripaus mustaapippuria ja paprikaa
11/2 dl gluteenitinta pastaa
1 appelsiini
Pala tuoretta kurkkua
Rapeaa salaattia
KASTIKE:
1 tlk ranskankermaa tai
1 dl kermaviiliä
2 rkl hunajaa
2 rkl appelsiinin mehua
1 tl valkoviinietikkaa
hiven suolaa, ripaus viherpippuria

Broilersuikaleet kypsennetään öljyssä, maustetaan ja jäähdytetään. Jos käytetään kypsää broileria, leikataan se suikaleiksi.
Keitä makaronit kiehuvassa vedessä juuri ja juuri
kypsiksi ja huuhtele ne heti kylmiksi juoksevan
kylmän veden kanssa.
Appelsiini kuoritaan ja lohkot pienistetään saksilla broilersuikaleiden joukkoon.
Kurkku ja salaatti leikataan suikaleiksi ja kaikki
ainekset sekoitetaan.
Kastikeainekset sekoitetaan ja maku tarkistetaan.
Kastike kaadetaan salaattiainesten päälle tarjoilukulhoon tai tarjotaan erikseen.
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