PÄNTÄNEEN
SANOMAT
Julkaisija: Lions Club Päntäne

Joulukuu 2011

Sotiemme veteraani Toivo Tuomas Mäkynen
tanssittiin. Pelimanneina oli
oman- tai naapurikylien
pelimmannia soittamassa.

Sota-aika

Tuore kuva Toivosta ja lapsen lapsen lapsesta
Äijälän torpparin poikana 18
päivä joulukuuta 1919 syntyi
Toivo Mäkynen. Isän nimi
oli Tuomas ja äiti Ruusa,
omaasukua Kyyny. Toivo
oli perheen toinen lapsi,
ensimmäisenä oli syntynyt
Sylvi sisko ja Toivon jälkeen
syntyivät
lisäksi Aune,
Kauko, Terttu, Aatos ja
Esteri.

Lapsuus
Koulunkäynnin Toivo aloitti
kirkonkylässä käyden siellä
ensimmäisen luokan, mutta
jo seuraavan luokan hän
kävi Päntäneellä, koska
perhe muutti Möykkykylän
Könöösehen.
Toinen
vuosiluokka jäikin Toivolla
viimeiseksi kouluvuodeksi,
koska oli soukkaa aikaa ja
kolmannelle luokalle olisi
pitänyt kirjat ja tarvikkeet
ostaa itse. Silloin isä totesi,
ettei nyt ole varaa kirjoihin,
vaan lähäre mun mukana
mettätöihin, siitä se työura
sitten alkoi.
Ensimmäisen polkupyörän
Toivo tienasi ”kuokulla”. Ei
siinä lapsuus kovin ruusuista
ollut, perheen rikkaus oli
silloin lauma mukuloota.
Vuonna 1934 Tuomas ja
Ruusa muutivat perheineen
taas asuinpaikkaa, tällä
kertaa vain pienen matkaa
Könöösestä
Murron
sillanpielestä
muutaman

satametriä alaspäin. Toivon
veli Aatos asuu siellä tänäkin
päivänä.
Elämä oli silloin pitkälti niin
sanottua omavaraistaloutta,
oli muutama lehmä joista
saatiin maito ja kirnuamalla
voita ja kirnupiimää. Pellosta
leipä- ja nisujauhot, lampaista
villat
talven
kylmään
jne. Hiihto oli Toivon
mielilaji. Kun keskusteltiin
urheilusta, Toivo totesi hymy
suupielessä, että jalaat oli
liika lyhkääset juoksu- ja
hyppylajeihin.

Tuli kutsu / määräys armeijaan
vuonna 1940 helmikuussa.
Lähdin
Toijalan
kautta
Huittisten kansanopistolle,
missä oli alokaskoulutus.
Toukokuulla
siirryttiin
Taivalkoskelle ja elokuun
alussa Suomussalmen ja
Kuhmon kautta Valtimolle,
missä tehtiin sotilasvala.
Joulukuun alussa siirryttiin
Nurmeksen
Jokikylään,
missä oltiin noin puoli vuotta
ja rakennettiin varuskuntaa
ja varauduttiin pahimman
varalle. Kesäkuun alussa
1941 sitten jo siirryttiin
rajalle Lieksan Inariin, mistä
matka jatkui heinäkuun
alussa Venäjän puolelle
Orajärvelle
ja
syksyyn
mennessä Paateneen kautta
Rukajärvelle, missä oltiin
sodan loppuun asti.

Nuoruus
Ennen sotaa kerkis käymähän
muutamana vuonna kylän
riennoissakin. Talviaikaan
nuorisoseurantalolla
oli
iltamia joissa oli aina ensin
ohjelmaa,
näytelmiä
ja
muuta, lopuksi tanssittiin.
Myös
hiihtokilpailuja
pidettiin
nuorisoseuran
toimesta. Kesällä oli mukavia
kesäjuhlia joissa oli monen
lajin
urheilukilpailujakin,
myös leikkimielisiä. Toivo
muistaa mm. munajuoksun,
jossa kananmunaa vietiin
lusikalla ja viä juosten.
Toinen oli polkupyörällä
hitausajo - joka ajoi
hitaimmin määrätyn matkan,
eikä jalka ottanut maahan,
voitti. Kesäjuhlia pidettiin
Käyränniemellä ja Uuroossa,
juhlien
lopuksi
aina

Toivo ja Ratsu
Koko sodan ajan Toivo toimi
tykkiratsurina, eli siirteli
tykkejä hevospelillä paikasta
toiseen. Tykkejä piti siirtää
usein, ettei vihollinen pääse
selville asemapaikasta ja ala
ampumaan omilla tykeillään
vastaiskua. Tykkiratsuri ei
voinut koskaan maastoutua,
piti rauhoitella ja pitää
kiinni hevosista keskityksien
aikana. Kysymykseen, oliko
pahoja paikkoja, Toivo toteaa
vaatimattomaan
tapaansa,
ettei jouduttu kovin pahoihin

paikkoihin niin kuin monet
muut. Varjelusta oli mukana,
kun oltiin tauolla siirtymisen
lomassa ja määrättiin että
jokainen kaivaa ittellensä
sirpalesuojan. Sitten alkoi
kranaattikeskitys ja Toivo
juoksi Hukkasen Aimon
monttuun, kun tiesi että
Aimo on lähtenyt aamulla
veljensä
hautajaisiin.
Keskityksen loputtua Toivo
huomasi että keskellä hänen
omaa monttuaan oli puoleksi
katkennut
kuusenlatva
pystyssä. Kyllä syränalustaa
kouraasi. Toivon sotareissu
kesti 3 kuukautta vaille 5
vuotta, sota loppui viimein ja
Toivo totesi siellä menneen
nuoruuden. Kun sieltä palasi
siviiliin, tuntui kuin olisi
pudonnut tyhjän päälle, ei
ollut mitään. Monet aseveljet
turvautuivatkin
alkoholin
lohduttavaan voimaan ja
pilas sillä ittensä.

Takaisin kotikonnuille
Vuonna
1944
pidettiin
nuorisoseurantalolla
tupahantuloiltamat sodasta
palanneiden
kunniaksi.
Aili Rinne oli siellä silloin
tarjoilemassa ja Toivo haki
Ailia tanssimaan ja siitä
se rakkaus syttyi. Kihlat
ostettiin -45 ja vihittiin
23.06.1946.
Tanssihäät
pidettiin Rinnen talossa,
kaksipäivääsinä
ilman
muuta, soittajana häis oli
Edvin Luoma-Pantti ja Aatto
Ojaniemi.
Perheeseen syntyi Aila tytär
1947 ja Antti 1955. Toivo
sanoo elää kituuttanehensa
Rinnes, kunnes 1950 osti
Antti
Köykältä
n y k y i s e n
asuinpaikan.
Rintamamies lainaa
oli silloin saatavilla,
mutta olis pitäny
olla kolme lasta
ja
meillä
oli
silloin
vasta
yksi. Valtio myi

rintamamiehille
myös
mettänpaloja erikoishintaan,
mutta siinäkään ei Toivoa
onnistanut, vastaus tuli:
elinkelvoton tila.
Toivo osti kuitenkin lisämaita
ja
metsiä,
”kuokulla”
kehittynyt sitkeys oli nyt
tarpeen. Kun maan hintakin
muistin mukaan oli silloin n.
200000 mk kahden hehtaarin
palasta. Toivo teki kaikkia
mahdollisia töitä työaikanaan,
varsinkin
rakennuksilla
tehtiin työt aluusta loppuun,
avaamet käteen periaatteella.
Rintaniemen
Allanin
kanssa teki Toivo neljä
omakotitaloa,
kummatkin
rakentajat maanviljelijöitä,
joten työt tehtiin maa- ja
metsätöiden välissä.
Ilman sairauksia Toivokaan
ei ole selvinnyt. Vuonna
–91 oli sydäninfarkti ja
muutaman vuoden jälkeen
pallolaajennus,
jonka
yhteydessä
tuli
toinen
infarkti. Lisäksi oli 2007
halvaus. ”Kaikista näistä
oon ihmeen hyvin selevinny.
Suuret kiitokseni kotiavulle
- ﬂikat hoitaa lääkkeet ja
tarpeen tullen lääkärillä
käynnin ja muutenki pitää
hyvää huolta.”
Aili ja Toivo viettivät 65vuotishääpäiväänsä
viime
juhannuksen tienoolla, jonka
johdosta myös LC Päntäne
toivottaa heille lämpimät
onnittelut.

Esa Ala-Kyyny
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Presidentin palsta

On taas Päntäneen lions-clubissa vaihtunut terävä kärki
ja muut virat. Olin jo kaksi
vuotta sitten tietoinen, että
vuonna 2011-2012 minusta
tulee clubin presidentti.
Aloin valmistella hallitusta
ja toimikuntia ajoissa, koska
se vie jonkin verran aikaa.
Kaikille eivät tietyt virat käy,
mutta yleensä päästään kompromissien kautta voittoon.
Muutos on aina stressaavaa,
vaikka mentäisiinkin kohti
parempaa. Me kun olemme
tapojemme orjia emmekä
halua tehdä mitään muuta
kuin mitä olemme tehneet
tähänkin saakka.
Clubi jakoi Päntäneen ekaluokkalaisille ns. turval-

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

lisuus paketin, joka sisältää
mm. kypärän, lampun ja
heijastimia. Todella tärkeitä
asioita, kun kyseessä on
nuoria tulevia osaajia joka
alalle.
Rauhanjulistekilpailu on myöskin käynnissä
Päntäneen ala-asteella. Oppilaat piirtävät piirrustuksia
teemalla rauha. Opettajat
valitsevat voittajapiirrustuksen, joka lähtee kilpailemaan
Vaasan läänin voitosta. Sieltä
voittajapiirrustus menee valtakunnalliseen
kilpailuun,
joka kattaa koko Suomen ja
tästä vielä voittaja maailmanlaajuiseen kisaan. Päntäneen
koulu on kyseisessä kilpailussa
aikaisemminkin
menestynyt loistavasti. Toivotaan menestystä tällekin
lukukaudelle!
Päntäneen Sanomat valmistuu kaksi kertaa vuodessa. Päntäneen Sanomien
mainoksista saamalla rahalla tuemme ja autamme
Päntäneen nuoria, aikuisia
ja vanhuksia monella tavalla. Joulukuussa on vielä

sääveikkaus, johon arpoja on
myynnissä tietty määrä, 2€
kappale. Sääveikkauksessa
pitää arvata lumen syvyys
ja lämpötila 24.12 klo 14.00.
Nämäkin varat menevät hyvään tarkoitukseen. Nämä
kaksi aktiviteettiä ovat suurimmat, mistä varoja tulee.
Myöskin romurautakeräystä
on silloin tällöin ja lahjoituksiakin olemme saaneet.
Tähän lopuksi haluaisin
kehoittaa, että käykää katsomassa niitä vanhuksia, mammoja ja pappoja, jotka ovat
olleet rakentamassa meille
parempaa tulevaisuutta. Siitä
saa hyvän mielen.

Latva-Panulat Oy
0400 86 7453
0400 66 9216
.DLYXXW
.DOOLRPXUVNHHW
6RUDW
5XRNDPXOODW
6RUDPXUVNHHW /DQDXNVHW

Erittäin hyvää ja rauhallista
joulua 2011 ja menestyksellistä uuttavuotta 2012 !
Presidentti Tapio Kohtala ja
Lady Virpi

Kauhajoen kauppakeskus
kiittää asiakkaitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Tervetuloa
Päntäneen konttorille

KAUHAJOKI

Puh. 0400 400 040
Päntäne

KULTATÄHTI.fi

toivoo: Arja ja Annkki
Konttori
a-pe
in
avo na: m
.30
6
klo 9.30-1

Suupohjan Osuuspankki
www.suupohjanosuuspankki.fi
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Korkeudesta saapuu luoksemme
aamun koitto. Se loistaa pimeydessä
ja kuoleman varjossa eläville, se
ohjaa jalkamme rauhan teille”
Lupaus - täyttymys

RAUHALLISTA JOULUA
TOIVOTTAA
OLAVI PELTOMÄKI
0400 806 606

  

 
 
      
                
          



 
   
        

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen
Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE
Puh. 040 576 3090

Profeetta
Jesaja
odotti
Messiasta
vuosisatoja
ennen ensimmäisen joulun
tapahtumia.
Profeetta
kirjoittaa:
Kansa, joka
pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valon. Niille, jotka
asuvat kuoleman varjon
maassa, loistaa kirkkaus.
Sinä teet runsaaksi riemun,
annat suuren ilon….Sillä
lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille. Hän
kantaa valtaa harteillaan,….”
Jesaja 9:1-6
“Herran
henki on minun ylläni, sillä
hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän
sanoman, parantamaan ne,
joiden mieli on murtunut,
julistamaan
vangituille
vapautusta ja kahlituille
kahleitten kirpoamista,…”
Jesaja 61:1-3
Maria
tulee
raskaaksi
Pyhästä Hengestä, alkaa
odottamaan
lasta,
joka
syntyy ensimmäisenä jouluna
Betlehemin
kaupungin
majatalossa.
Profeetan
sanoma
Messiaasta
on
alkanut toteutua.

Jumala on syntynyt
ihmiseksi
Paimenet
kokevat
yön
hiljaisuudessa
elämänsä
suurimman
ihmeen.
Korkea taivaan enkeli alkaa
puhua
maailmanhistorian
suurimmasta
ihmeestä:
Israelin profeettojen ennustus
Messiaan
syntymästä
on toteutunut.”Teille on
tänä
päivänä
syntynyt
Vapahtaja.
Te
löydätte
lapsen, joka makaa seimessä
kapaloituna.”
Paimenet
kiiruhtavat
Betlehemiin,
löysivät Marian, Jooseﬁn
ja lapsen, joka makasi
seimessä.
Kaikki toteutui
niin kuin Herran enkeli on
heille Betlehemin kedolla

ilmoittanut.
Ihmiskunnan
historiassa alkoi “viimeinen
aika”.

Evankeliumi on tarkoitettu kaikille ihmisille
kaikkina aikoina
Elämämme on varmalla
pohjalla, kun se perustuu
Jumalan
suunnitelmaan.
Ihminen
on
kokenut
maailmassa
synnin,
pimeyden
ja
kuoleman
voimat historiassa, mikä on
tuonut kaikille sukupolville
raskaita
elämänvaiheita.
Pelkästään ihmisten varaan
rakennettu yhteiskunta ja
yksityinen elämä on kuin
hiekalle rakennettu talo,
joka sortuu koettelemuksen
aikana.
Odotamme
kärsivällisesti
Jumalan
suunnitelman
lopullista
toteutumista: Jumala on
lopulta “kaikki kaikessa”
ja uusi taivas ja maa ovat
syntyneet.
Jouluevankeliumi
kutsuu
meitä löytämään elämämme
ainutkertaisen tarkoituksen.
Yhteys Jumalan rakkauteen
Jeesuksessa
synnyttää
meidät uudeksi ihmiseksi
ja tekee meistä kiitollisia
ihmisiä:
“Minun sieluni
ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, Vapahtajastani.”
Luukas 1:46-47
Rukoile joulun viettoon
hiljentyessäsi
sydämesi
avautumista Jumalan suurelle
rakkaudelle
Jeesuksessa
Kristuksessa!

Rauhallista joulua ja
siunauttua vuotta 2012
kaikille “päntälääsille”, kaikkiin kauhajokisiin koteihin
ja tämän lehden lukijoille!
Antti Ala-Opas
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Kaarlelanpuistossa tapahtuu
Kaarlelan
puistossa
on
kuluneena kesänä pidetty
muutama
kökkäpäivä.
Pääasiassa on talkoolaisille
riittänyt puuhaa alueelle
toimitetun laavun pystytyksessä. Ilkka Rahkola työsti
lankkuihin varaukset ja pätki
ne valmiiksi suunnitelman ja
piirrustusten perusteella.
Varsinainen
pystytys
aloitettiin tekemällä perustus, johon löydettiin
asianmukaiset
porakivet.
Lapiolla ja Saulin traktorin
avustuksella saatiin kivet
asennettua perustushiekalle.
Perustusten päälle olikin
nopea kasata laavun runko
pystyyn. Kovempi työ oli
kattorakenteiden
asennus.
Katemateriaaliksi laitettiin
huopa, joka sopii hyvin
maisemaan. Lattiaksi tehtiin
lankkulattia,
jossa
kelpaa
vaikka
yöpyä.
Laavun ympärille tasattiin
vielä
murskekerros.
Harri tuli kaivinkoneella
siistimään laavun edustalta
jokirantaa, mihin muodostui
loivarantainen uimapaikka
kyläläisten käyttöön. Samalla
laitettiin
kaivonrengas
nuotiopaikaksi.

Kevään aikana Päntäneen
koulun 3-4 luokkalaiset
ovat koonneet leijonien
lahjoittamista
värkeistä
pikkulinnun
pönttöjä.
Pönttöjä valmistui kuusi
kappaletta, joita 3-4 luokat
lahtivät viemään puistoon
kesän alkaessa 1.6. Matka
taittui
polkupyörillä.
Matkan johtajana toimi
luokanopettaja
Matti
Viinikka. Matti opetti lapsille
esim. kasvien tunnistamista
ja majavan syöntijälkiäkin
katseltiin
kierrettäessä
puiston luontopolku. Pöntöt
löysivät paikkansa puissa
eikä
kukaan
pudonnut
asennushommien
aikana.
Lapsilla oli mahdollisuus
kalastaa ja kahlata padon

tuntumassa. Uskaliaammat
jopa
kävivät
uimassa.
Onneksi kukaan ei saanut
jalkaansa pohjaan jääneitä
uistimia. Ainostaan yksi
liukastumisesta tullut haava
paikattiin.
Retkeen kuuluu luonnollisesti
myös
makkaranpaisto.
Pauli kypsensi makkarat
maistuviksi ja kyytipoijaksi
tarjottiin mehut. Oppilailta
tulleen palautteen mukaan
retki oli onnistunut.

Koululaiset saapuvat Viinikan Matin johdolla.

Toivottavasti
saamme
leijonien puolesta tarjota
oppilaille jotain vastaavaa
myös
tulevaisuudessa,
toivovat Pauli ja Jarkko.

Uskaliaimmat kokeilivat veden lämpötilaa.

Siivouskökän jälkeen oli rakennuskökän vuoro.

Uinnin jälkeen makkara maistuu.

Muista sääveikkaus !!
www.tommintalli.fi

Rahtisahausta jatkaen
KASVINSUOJELURUISKUTUKSET
Hinattavalla 21m kalustolla
Pasi Mäkelä

0400 269 216

Puunjalostus Mika Pihlaja & Päntäneen Saha
kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta
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Kesätapahtuma Puistossa
Viime
heinäkuussa
Kaarlelan puistossa pidettiin
kesätapahtuman
edellä
siivous- ja niittokökkä,
jossa puiston kentät ja polut
niitettiin siistiin kuntoon
vastaanottamaan
kävijät.
Tapahtuman
mainoksia
laitettiin kylälle näkyviin.

Heinäkuussa pidettiin siivouskökkä.

Tapahtumapäivänä puistoon
vietiin pöytiä ja penkkejä
sekä
pystytettiin
teltta
tarjottavien
suojaksi.
Tämä olikin tarpeen, sillä
helteinen kesäpäivä nostatti

ukkospilvet, jotka juuri
ennen aloitusta ulottuivat
puistoon saakka tuoden
reippaan
sadekuuron.
Jännityksellä
odotettiin,
että tuleekohan nyt ketään
paikalle. Musikantit olivat
tuoneet soittimet sekä niille
virtaa antavan aggrekaatin
paikalle ja availivat ääntään.
Kahvit laitettiin tulemaan ja
kosteaa grilliä sytyteltiin.
Panostukset eivät menneet
hukkaan,
sillä
pienellä
viiveellä väkeä alkoi saapua

paikalle ja ilta sujui rattoisasti
musiikista, hyvästä seurasta,
luonnosta sekä tarjottavista
nauttien.
Osa
paistoi
makkaransa itse nuotiolla.
Osa
kävi
kiertämässä
luontopolun ja tutustumassa
mm. rakenteilla olleeseen
laavuun. Illan päätteeksi
todettiin puiston tapahtuma
jälleen
onnnistuneeksi.
Seuraavana aamuna purettiin
teltta ja palautettiin puisto
normaalitilaan.
Asmo Luoma-Pukkila

LAADUKKAAT

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

TAKSIASEMA
0200 11 500
Ukonilman mentyä ohi kesätapahtumaan saapui runsaasti
väkeä

Joukkokuljetus Viitamäki saapuu katetulla kalustolla.
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TAKSI
Pauli Mäensivu
Päntäne
Puh. 0400 369 800
Rauhallista Joulua ja
onnellista uutta vuotta
2012 !

TAKSI
Simo salmenoksa
Puh. 0400 369 147
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Pienoisbussi 1+8 hlö, 2 pyörätuolipaikkaa, paarivarustus
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Turvallisuutta koulutielle

Perinteiseen tapaan LC Päntäne luovutti Päntäneen koulun ensimmäisen luokan oppilaille
pyöräilykypärät, viirejä ja pyörän valaisimia. Klubin edustajana oli lion Sauli Latva-Käyrä,
joka kertoi oppilaille pyöräilykokemuksistaan kesän aikana ja kypärän hyödyllisyydestä.

Rahtikylvöä ja energiapuun korjuuta
Tomi Hautamäki, puh. 0400 764 209

Ekaluokkalaisten liikenneajatuksia

Näillä lappusilla on ekaluokkalaisten ajatuksia Lions Clubin lahjoittamista kypäristä,
viireistä ja lampuista.
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“On turvallinen olo, kun
on kaikki turvavarusteet
päällä.” (Laura)

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134
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Rauhanjulistekilpailu

Rauhanjulistekilpailun voittaja Matilda Aaltonen jatkoon lähtenyt
piirrustus kädessään. Vas. Tapio Kohtala ja oik. Sari Granlund.

Minun lempiharrastukseni on Suomen kansallispeli,
pesäpallo. Olen harrastanut pesistä täydet viisi vuotta. Innostukseni lajiin syntyi, kun pappa antoi joululahjaksi pesäpallosetin. Siinä oli kaikki varusteet, paitsi
kypärä, jonka sain serkultani. Ensin lahjasta sanoin:
”Minä en tällaista pallopeliä pelaa!”. Kuitenkin minua
alkoi kiinnostaa ja seuraavana kesänä kävin pesiskoulussa. Syksyllä aloitin oikean pelaamisen. Olen saanut
monia kavereita ja onhan se hyvä että muualtakin kuin
koulusta on kavereita. Viime kesänä minulla ei ollut
hirveästi vapaata aikaa, kun olin kahdessa joukkueessa ja tuomarina. Omassa joukkueessani (E-tytöissä)
olin yleensä lukkarina. En ole koskaan pitänyt tästä
pelipaikasta, mutta kerranhan se kirpaisee. Toisessa
joukkueessa olin avustuspelaaja, koska joukkueessa
oli liian vähän pelaajia. Tässä joukkueessa oli minua
vanhempia pelaajia eli D-tyttöjä. Äiti sanoi, että oli
hyvä, kun minut pyydettiin joukkueeseen pelaamaan.
Se kuulemma helpottaisi yläasteelle menoa, kun siellä
on tuttuja. D-tytöissä olin kolmospolttaja ja kakkosvahti. D-tytöissä voitimme piirinmestaruuskultaa.
Tuomarina olin F-pojilla. Olin alkukesän kakkostuomarina, koska olin ensimmäistä kertaa tuomarina. Lisäksi
olin naperoleirillä tuomarina ja sieltä sain ympäri

KALASTUS

SALIBANDY
Aloitin salibandyn 6 -vuotiaana. Ensin olin Mikan
harkoissa ja sitten olin Kirsi -opettajani harkoissa
koululla ja siitä alkoi intoni salibandyyn. Unelmani
oli olla hyvä maalivahti ja sitten aloin harjoittamaan
itseäni koulun harkoissa. Jälleen olin yhden vuoden
taas Mikan harjoituksissa, mutta ne loppuivat sen
takia, kun ei ollut tarpeeksi väkeä.
Minun paappani hitsasi minulle maalin ja maalasin
sen ja sitten voin harjoitella myös kotona. Nyt
olen käynyt 2 vuotta oikeissa harjoituksissa, jossa
harjoitellaan kuviota yhteispeliä ja rankkareita. Olen
tykännyt olla tosi paljon siellä ja viime vuonna meidän
luokka oli neljäs ja minä olin kapteeni ja saimme
hienon pokaalin. Tänä vuonna meni vähän huonommin,
olimme oman lohkomme kolmansia emmekä päässeet
jatkoon, kun hävisimme Aronkylälle maalierolla ja
Aronkylä pääsi jatkoon ja me tipuimme pois. Mutta
ei se haittaa, koska ensi vuonna voi mennä paremmin.
Sitten olin sählyleirillä Kuortaneella ja taas aloitin
harjoitukset. Kun olen 18-vuotias, niin pyrin SSV:n
miesten joukkueeseen ja jos en pääse, niin rupean
valmentamaan junnuja.
TEKIJÄ:Eetu Pyyluoma
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HARRASTUKSENI PESIS

• seoskasvu
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www.merinomi.f i

Harrastukseni

Tällä sivulla on oppilaiden kirjoituksia harrastuksistaan

T:Miro. Pihlaja
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HARRASTUKSENI
Golf on lempiharrastukseni koska se on
hauskaa ja vaatii keskittymistä. Golﬁn pelaamiseen pitää olla aikaa,
koska on vaikea oppia
säännöt ja lyöntityylit.
Golf kilpailuja on kaiken
ikäisille. Toinen harrastukseni on uinti. Kesällä
uin järvissä ja talvisin
uimahallissa.
Olen
pienestä asti käynyt
uimaharkoissa,
mutta
lopetin viime vuonna.
Golﬁssa pitää suorittaa
greencard pelatakseen
kentällä. Kentällä ollessa pitää katsoa, että
ei lyö palloa ketään päin.
Golfharkoissa voi käydä,
vaikkei ryhtyisi oikeaksi
pelaajaksi.
T:Aaron Yli-Hyövälti

BASSON SOITTO
Minä pidän bassonsoitosta. En tiedä mistä
sain idean, mutta bassonsoitto on hauskaa.
Kun ensimmäisen kerran soitin bassoa,
sormeni olivat kipeät. Nyt olen tottunut
siihen. Aloitin bassonsoiton syksyllä 2010.
Ensimmäisen kerran soitin bassoa Päntäneen
koulun bändikerhossa. Oman bassoni ostin
hetken sen jälkeen, kun aloitin bassonsoiton.
Enää en käy Päntäneen bändikerhossa, sillä
aion mennä Kauhajoen Panula-opistoon. Pidän
musiikista hyvin paljon ja suvussani on monta
muusikkoa. Esikuvani on Teräsbetonin solisti
Jarkko Ahola. Bassonsoiton lisäksi pidän
myös laulamisesta. Tosin en osaa laulaa paljon mitään muuta kun Teräsbetonia. Minulla
ei ole vielä omaa bassokirjaa mutta lainaan
sellaisen usein kirjastosta.
Toni Tarkanmäki
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Taivaanrannan Maalari Torvinen
Taivaanrannan maalausta ja muuta askartelua
Kuka on Taivaanrannan
Maalari?

Ta i v a a n r a n n a n m a a l a r i
Torvinen on alkuvuodesta
2011 perustettu yhden naisen
maalausliike.

Mitä tekee?
Yrityksen toimialana on
sisämaalaus ja tapetointi sekä
näyttävät erikoismaalaukset
lähes mihin pintaan vain,
pääasiassa
rakennuksiin
(seinät, katot, lattiat) ja
rakennusosiin
(esim.
ovet, pylväät jne..) sekä
huonekaluihin. Huonekaluja
myös kunnostan, erityisesti
pintakäsittelyt,
mutta
myös
puukorjaukset
onnistuvat.
Lisäksi
toteutan
käsinmaalattuja
uniikkeja
käyttöesineitä,
kuten
puisia
laatikoita
ja
kierrätysmateriaalista
valmistettuja
kelloja.
Huonekalut
ja
muut
“irtonaiset” kohteet toteutan
pajallani, vanhan meijerin
tiloissa Päntäneellä, muuten
toiminta-alueena on koko
Etelä-Pohjanmaa.
Jokaisen projektin kohdalla
homma hoidetaan niin hyvin
että “keheratahan sanua,
notta moon tämän teheny.”
Niitä projekteja toteutetaan
sitten yksityishenkilöille ja
yrityksille, uuteen, vanhaan,
suureen tai pieneen tilaan.

No minä, Torvisen Hanna
Päntäneeltä!! En suinkaan
alkuperäinen päntäläänen,
mutta kotoisin tuosta 13
kilometrin päästä, Karijoen
rajalta. Asustelen perheeni
kera Ollin oikoosen toisella
laidalla ,talossa, joka on
samalla suurin käyntikorttini.
Tupaa on omin käsin ja
voimin remontoitu, joskaan
en koko kunniaa voi
itselleni ottaa, kyllä siinä on
isännänkin kädet aktiivisesti
heiluneet (ja muutaman
muunkin), maalaukset voin
kuitenkin
liittää
omiin
ansioihini. Ahkeran Jaskaisännän lisäksi perheeseen
kuuluu myös lapset Inka,
Ali, Lenni ja Taika sekä
useampirotuinen
Paavikoira.

Mistä oppii?
Kaiken
oppimisen
ensimmäinen edellytys on
tietenkin ääretön uteliaisuus
ja kova halu oppia uutta ja
kehittää vanhaa. Perusopit
päähäni istutettiin Ilmajoen
Käsija
Taideteollisuu
soppilaitoksessa,
josta
valmistuin vuonna 2003
artesaaniksi
restaurointija
erikoismaalauslinjalta.
Maalaustaidot
karttuivat
myös eri maalaus- ja
rakennusliikkeiden
palveluksessa.
Näillä
kertyneillä taidoilla pyöritän
nyt sitten omaa yritystä.
Mutta ei koskaan voi sanoa,
että osaisi ja tietäisi kaiken,
koska täytyy pitää ovet auki
uuden oppimiselle!

Onko järkee vai ei?!
Kuulemma
ei,
vaan
päivääkään en ole kuitenkaan
katunut, että otin ohjat omiin
käsiin, saanhan nyt itse
päättää kaikesta. Vaikka
on siinä oma vaivansakin,
kun
vastaavasti
joutuu
huolehtimaan myös itse
kaikesta, myös kantamaan
vastuun, jos joku menee
pieleen. Työpäiväni pituuden
voin myös itse päättää, mikä
onkin mukavaa nyt, kun
puolet lapsosista on vielä alle
kouluikäisiä, onhan elämää
työn ulkopuolellakin. Olen
jo tämän lyhyen taipaleeni
aikana tutustunut moniin
mielenkiintoisiin
ihmisiin
ja saamani palaute on ollut
pelkästään positiivista.
Taivaanrannan
Maalari
Torvinen
on
myös
Facebookissa ja kotisivut
löytyvät osoitteesta www.taivaanrannanmaalusta.fi
. Sieltä löytyvät myös
yhteystiedot!
Käykäähän
katsomassa!

Rauta- ja maatalouskauppapalvelut Päntäneeltä
Edullisesti toimitusmyyntinä:
- Rakennustarvikkeet
- Lannoitteet ja siemenet
- Neste polttoöljyt mys.

Välitysmyynti Halkola

Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171
Tekijä itse työnsä ääressä

/`]pp1V\S\HQH
=HSVPZHH<\[[H=\V[[H
.,5-$13,72-$,6b11g,17,
70b17<

+[HY\THU[`'WWPUL[Ä+6PRV[PL ( 7f5;f5,

KYLÄKAUPPA MAIKKARI

Katossa on kirjaimellisesti taivaanrannan maalausta.

Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

PÄNTÄNEEN
PUUSEPÄNLIIKE

Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

Puh. 040 536 5667
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P ä n t ä n e e n
Nuorisoseurantalolla
on
tapahtunut monenlaista sitten
edellisen jakelun.
Pääsiäislauantaita on vietetty
Noitarovion merkeissä 23.4.,
reilut parikymmentä ihmistä
on hionut tanssitaitojaan
Krekon Väinön opastuksella
ja kevätkauden viimeiset
tanssit tanssittiin Kallion
Timon tahtiin la 21.5.
Alkukesästä salin lattia
lakattiin juhlakuntoon kesän
juhlijoita varten ja johtokunta
sai nauttia kesästä ja kerätä
intoa syksyn haasteisiin!
Monet ovat varmasti lukeneet
paikallislehdistä Suupohjan
Kehittämisyhdistyksen
vetämästä
Remppa
–
hankkeesta, jonka yhteydessä
Päntäneen Nuorisoseurakin
on päässyt useasti lehtien
palstoille.
Tämän
tuen
avulla olemme pystyneet
toteuttamaan kovasti kaivatun
eteiskattoremontin ja samalla
saaneet uusittua eteistilan
ilmettä
sisäpuoleltakin.
Eteisremppaan
alettiin
elokuun alussa ja se saatiin
valmiiksi
juuri
ennen
perinteisiä
Possutansseja.
Eteisen ilmeen suhteen
päädyimme
hyvin
perinteiseen
pohjalaiseen
teemaan, jolla päätimmekin
sitten jatkossa toteuttaa myös
meihin liittyvän mainonnan.
Olettehan
huomanneet
jussikuviot ja punavalkoisen
värityksen?!
Hankkeen puitteissa riittää
kuitenkin vielä töitä ja
kaikki remonttiapu onkin

sitten tarpeen kun yläkerran
ns.
talkkarinasunto
r e m o n t o i d a a n
nuorisokäyttöön.
Heti
tilojen valmistuttua alkaa
talolla pyöriä kuukausittain
kyläillat, jolloin yläkerta
pyhitetään nuorisolle ja
talolle voi kaikki tulla
vapaasti viettämään iltaa.
Toivottavasti
saamme
erityisesti
nuorison
innostumaan
yhteisestä
ajanvietosta
valvotussa
ympäristössä!
Syksyllä talo on ollut erittäin
aktiivisessa
käytössä.
Perinteiset
Possutanssit
pidettiin la 17.9. ihailtavassa
väenpaljoudessa. Väkeä riitti
valomerkkiin asti ja kaikilla
tuntui olevan mukavaa. La
22.10. pidetyt karaoketanssit
vetivät myös ihan mukavasti
ihmisiä. Karaokea vetäneellä
Mäenpään
Ilpolla
riitti
laulajia ja tanssilattiallekin
löytyi käyttöä. Tämän syksyn
tansseissa on talolla voinut
janoaan sammuttaa myös
oluin ja siiderein, sillä talolle
on loppukesästä hankittu Coikeudet.
Pyhäinpäivälounasta
seurantalolla
nautittiin
la 5.11. Uusittu menu
houkutteli runsaasti syöjiä
paikalle. Lastenriehaa talolla
vietettiin la 12.11., jolloin
kaikenikäisille
lapsille
järjestettiin touhua. Päivän
aikana oli tarjolla poniajelua,
kasvomaalausta, ongintaa,
aarteenetsintää, askartelua
ja kaikkea muuta mukavaa.
Kanttiinista sai ostaa vohluja
ja muuta naposteltavaa. La

19.11. talolla tanssahdeltiin
jälleen. Tällöin Kallion Timo
tanssitti omien sanojensa
mukaan
”kotoisassa
ympäristössä” kun taustanaan
oli Neon – teatterilaisten
hieno näyttämö. Tämän
vuoden viimeiset tanssit
tanssahdellaankin
sitten
Tapaninpäivänä
26.12.
Pohojanmaan Pelimiehien
tahtiin.
Neon –teatteri aloitti syksyn
näytelmäharjoitukset
talolla syyskuun lopulla
ja harjoittelunsa tulosta
pääsemme
seuraamaan
talven näytöksissä. He ovat
rakentaneet
näyttämölle
valtavan hienot puitteet
ja emme voi muuta kuin
malttamattomina odottaa mitä
tuleman pitää! Tervetuloa
talolle seuraamaan näytöksiä
joulukuulla, sekä helmikuun
kahtena
ensimmäisenä
viikonloppuna.

Pyhäinpäivälounas 5.11.2011

Alkuvuoden tapahtumiakin
kannattaa
jo
merkitä
kalenteriin.
Talolla
mm:
28.1.2012
The
Aikarauta
(pop-rock),
18.2.2012 Luostari Eino
yhtyeineen ja 24.3.2012
Yönkiitäjät
Päntäneen seudun kylätiedote
on jaettu kaikkiin Päntäneen
talouksiin
viikolla
43.
Vuokrausasioissa yms. ota
yhteyttä Piia Korpi-Kyynyyn
040 735 5859 iltaisin /
piia.kk73@gmail.com

www.veljeksetviitala.com

Syksyisin terveisin, Niina
Viitamäki (sihteeri)

Sääveikkausarpoja on saatavana Leijonilta Joulukuun alusta lähtien
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“Oma talo
korkealla mäellä,
seinät vahvasta hirrestä.
Näköala huumaava
yli viljapeltojen
Kaukana siintää
silta kivinen
Vihdoinkin
olen tullut
kotiin.”
Vanha talo, onko se pelkkä
rakennus vai voiko sillä olla
joku suurempi ja syvempi
merkitys? Onko sellaisen
remontointi pelkkää turhaa
rahanmenoa,
itkua
ja
hammasten kiristystä, tuleva
avioero? Näitä kysymyksiä
olen viimeaikoina miettinyt,
joutunut
vakuuttelemaan
itselleni olevani oikeassa
ja etten tee tätä mitä teen
muiden
kiusaksi
enkä
varsinkaan muiden mieliksi.
Vanha talo on toisille vain
kasa
rakennusmateriaalia,
työtä ja jälleenmyyntiarvoa,
jopa oma työ lasketaan ja
hinnoitellaan. Suurin osa
ihmisistä
kuuluu
tähän
ryhmään. Mutta me, me
jotka olemme hurahtaneet
vetoisiin nurkkiin, nariseviin
oviin ja lattialankkuihin,
epämääräisiin
ääniin
ullakolla, me emme laske
tunteja
emmekä
hintaa
omalle työllemme. Teemme
tätä rakkaudesta vanhoihin
taloihin ja niiden omaa
luokkaansa olevaan henkeen.
Hullua tai ei, itse joka kerta
tervehdin ääneen taloa;
rakastan sen jokaista vahvaa
hirttä, vinoa nurkkaa ja ajan
pysähtymistä kun astun

taloon sisään ja hengitän
syvään.
Pimeä
päivä,
ahdistus, huoli ja murhe
muuttuu
varmuudeksi:
tämä on sitä mitä olen aina
halunnut ja haaveillut kun
istun portailla katsellen
ympärilleni ja sanon ääneen
”tämä talo on minun, minä
olen tämä talo”.
Vanha talo omaa hengen.
Juuri siihen moni ihastuukin.
Talon henki voi olla sekä
näkyvää että näkymätöntä.
Perinteisiä,
taidokkaita
työtapoja,
tarkkaan
harkittuja
ja
valittuja
materiaaleja. Se voi olla
kahdesta
kolmeensataan
vuotta historiaa, jo sataan
vuoteen mahtuu paljon
ihmiskohtaloita ja tarinoita,
syntymää ja kuolemaa, iloja
ja suruja. Myös moni tarina
jää kuulematta, ne jäävät
ainoastaan
hirsiseinien
salaisuuksiksi.
Vanha talo on toisille pelkkä
haave ja siihen he tyytyvät.
Heidän lisäksi on meitä,
jotka eivät tyydy pelkkään
haaveiluun. Aluksi jossain
kuuluu pieni epävarma ääni

”tämä on sitä mitä todella
haluan.” Ja mitä enemmän
vanhan talosi kanssa vietät
aikaa, sitä kovemmaksi ja
vahvemmaksi tuo pieni ääni
muuttuu. Lopulta huudat
kilpaa äänen kanssa: TÄMÄ
ON SITÄ MITÄ HALUAN!
Vanha
talo
opastaa
omistajaansa.
Se
neuvoo
hyväksymään
epätäydellisyydet.
Talo
kertoo, ettei kaiken tarvitse
olla täydellistä ja viimeisen
päälle,
yritäpä
löytää
vanhasta talosta suorassa
oleva kohta! Se opettaa
kärsivällisyyttä, muistuttaa
ettei kaiken tarvitse tapahtua
heti, nyt, samantien. Vanha
talo ilmoittaa omistajalleen
koska olisi hyvä aika vetää
villasukat jalkaan.
Vanha talo ei ole aina
kuitenkaan niin ihana ja
mukava. Aina ei jaksa olla
innostunut
talostaan
ja
rempallaan olevista asioista.
Sekä talo että ihminen
tarvitsee
hengähdystauon
löytääkseen taas toisensa.
Talo ja sen omistaja ovat
kuin vanha aviopari, joskus

MUKAVAA JOULUN AIKAA !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI

MERJAN
KOTILEIPOMO
KONDITORIA/
LEIPOMOTUOTTEET
AMMATTITAIDOLLA
RINTA-YRJÄNÄINEN 101
61800 KAUHAJOKI
PUH. 06-231 4657

“Isopoika ja Anna, Vihu ja Fritz, ? ja Mauri”
täytyy vain ottaa etäisyyttä.
Itse tunnustan nyt yhden
asian;
kuuluisa
kuppi
täyttyi loppukesällä. Eräänä
lauantaina en vain enää
jaksanut, vaikeuksia tuntui
sillä hetkellä olevan liikaa.
Istahdin kynnykselle ja
pillahdin itkuun. Olin valmis
antamaan periksi. Tätä kesti
kaksi minuuttia kunnes
pohojalaanen paskamaanen

KAUHAJOKI

luonne nosti jostain ruman
päänsä. Nousin ylös ja
sanoin notta PERKELE,
jos ei muuten niin sitte aiva
piruuttansa ja aiva muiren
kiusaksi. Ja pyysin vanhalta
taloltani anteeksi että edes
ajattelin tuollaista tuon
kahden minuutin ajan.

SEINÄJOKI

Kenttätie 10
Vaasantie 11
61800 Kauhajoki 60100 Seinäjoki

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-
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Metsäkeskus palvelee

Tule katsomaan joululahjavinkkejä:
Myös edulliset Q&Q -kellot

Metsänparannusesimies, tie- ja ojitusasiat
Kaarlo Maaninka 050 3140 498
Kenttäesimies, tien perusparannussuunnitelmat
ja toteutustyöt sekä tiekuntapalvelut
Pasi Leppiniemi 050 3140 522
Kenttäesimies, kunnostusojitushankkeiden
suunnittelu ja toteutus sekä
luonnonhoitotöiden toteutustyöt
Jarkko Pyyluoma 050 3140 505

Muutoksia metsänhoitoyhdistys Lakeudessa
Ostetaan kultaa ja leimattua
hopeaa koko ajan. Käy meillä
ennenkuin myyt muualle

Tervetuloa !

Yhteismetsäasiat
Ari Niemelä
050 3140 433
Metsäsuunnitelmien- ja tila-arvioiden teko
Petri Tuomisto
050 3140 454
Ympäristötuki hakemusten teko ja
luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja
toteutustyöt
Pentti Mäkelä
050 3140 432
Viranomaisasiat
Erkki Metsäranta 050 3140 399

Metsänomistajat

Topeeka 37, 61800 KAUHAJOKI
P. 050 5364 005 www.hopea-ferit.ﬁ
Avoinna jouluk. ma-pe 10-17
la 10-16
su 12-16

Energianeuvonta
Juha Viirimäki
050 3140 464
Puuyritysneuvonta
Yrjö Ylkänen
050 3140 465

www.metsakeskus.ﬁ/epm

Metsänhoitoyhdistys Lakeuden uutena toiminnanjohtajana on
marraskuun alussa aloittanut Mti, FM Jyrki Ilves. Joillekin
metsänomistajille Ilves saattaa olla tuttu entuudestaan
metsänomistajille
järjestettyjen
koulutusten
kautta.
Toiminnanjohtajan paikka tuli auki, kun mhy Lakeutta
vuoden 2004 alusta lähtien johtanut Timo Hongisto siirtyi
EPM Metsän toimitusjohtajaksi elokuussa. Samaisen
puunostajan palveluksessa aloitti lokakuun alussa Parviaisen
Jussi, joka aiemmin työskenteli Teuvalla metsäneuvojana.
Metsänhoitoyhdistys Lakeuden henkilöstö vahvistuu yhdellä
ensi vuoden alusta lähtien, siihen asti lähinnä Teuvalla
jatketaan tilapäisjärjestelyin.

Tuttu palvelu, uusi logo
Kuluneen vuoden aikana olet saattanut nähdä jossain vaikkapa Farmari Maatalousnäyttelyn metsäosastolla - tutun
logon, mutta uudella tekstillä. Uudella Metsänomistajatmarkkinointinimellä halutaan kertoa selkeämmin, kenen asialla
ollaan. Olemme olemassa metsänomistajien omasta tahdosta ja
heitä varten. Metsänomistajat-nimeä on koekäytetty eli pilotoitu
tänä vuonna. Hankkeen takana on koko metsänomistajien
organisaatio, eli metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajien
liitot ja MTK. Viralliset nimet eivät ole muuttuneet, mutta
julkisuudessa on esiinnytty Metsänomistajat–nimikkeen
alla. Vuoden vaihduttua logon käyttö yleistyy, tutut palvelut
säilyvät muutoksesta huolimatta.

Muista taimikonhoitokampanja

Päntäneen 4H-kerho toimii
Päntäneen 4H-kerho jatkoi
toimintaansa jälleen syksyllä
10.8.2011. Kerhossa oli
ensimmäisellä kerralla 27
lasta. Joka kerta on ollut noin
20 kerholaista, joista suurin
osa on 1-4 luokkalaisia.
Kerhossamme on sekä poikia
että tyttöjä. Ja vilskettä ja
ääntä riittää!

Vielä
ehdit
osallistua
metsänhoitoyhdistyksen
taimikonhoitokampanjaan,
jossa
pääset
osalliseksi
raivaussahan arvontaan. Kampanja-aika on 1.8. - 31.12.2011,
joten vielä ehdit ilmoittaa alueesi metsäneuvojalle tekemästäsi
taimikon varhaisperkauksesta, teettää KEMERA -kelpoisesta
taimikonhoidosta tukihakemukset tai tilata taimikonhoidon
yhdistyksen kautta.
Maria Niemelä, metsäneuvoja
Mhy Lakeus

Olemme
esim.
tehneet
kerhopuun ja kerhokassit,
leikkineet
piilosta
ja
kokkailleet
riisikakkuja.
Lapset ovat pitäneet eniten
leikeistä ja kokkailuista.
Kerhonohjaajat Eveliina ja
Salla ovat itse suunnitelleet
kerho-ohjelman,
joka
sai
kehuja
Kauhajoen
4H-yhdistys
ry:n
toiminnanjohtajalta
Anne
Ylihärsilältä.
Päntäneen
kerho-ohjelmaa
käytetään
myös muissa Kauhajoen 4Hkerhoissa.

Suunnittele leimikkosi valmiiksi.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Maria Niemelä

puh. 020 413 6104

Päntäne, uuro, kokonkylä

Esa Kuoppala

puh. 020 413 6102

Hangaskylä, Harja, Aronkylä, Ikkeläjärvi

Kerhoa
pidetään
keskiviikkoisin klo 18-19.30
Päntäneen nuorisoseuralla.
Sitä on remontoitu syksyn
aikana, mutta olemme silti
pitäneet siellä kerhoa joka
viikko. Uudet kerholaiset
ovat aina tervetulleita!
Iloisin
kerhoterveisin
Eveliina Pyyluoma ja Salla
Rosenberg

Markku Salmirinne

puh. 020 413 6103

Hyyppä, Nummijärvi

Metsänhoitoyhdistys Lakeus
Hyypäntie 9, 61800 KAUHAJOKI, puh. 020 413 6100

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

Tiista-illat meni pyöräillen...
Toukokuun
3.
päivänä
se taas alkoi eli Päntälän
tiistaipyöräilyt, joita kesän
aikana tehtiin kaikkiaan
18. Tiistai-iltaisin klo 19
kokoonnuimme Päntäneen
nuorisoseuran pihaan ja siinä
sitten yhdessä suunniteltiin,
jotta
mihin
suuntaan
lähdetään. Mäenpään Matti
toimi useimmiten meidän
oppaanamme, koska hän
tunsi nämä lähiseutujen
kylätiet
ja
nähtävyydet
hyvin.
Tiistaipyöräilyissä
oli myös paljon sellaisia
osanottajia, jotka pyöräilivät
lyhyempiä lenkkejä yksin tai
parin kanssa.
Tosi
mielenkiintoisia
lenkkejä teimme, mutta
jotkut niistä jäivät jonkin
erikoisuuden vuoksi mieliin
paremmin,
kuin
toiset
lenkit. Seuraavaksi muutama
esimerkki
tekemistämme
pyöräilylenkeistä.
Eräänä
tiistai-iltana
pyöräilimme
Kyrönkorventien
varteen,
jossa nousimme pyörän

selästä
ja
kävimme
tutustumassa Ympyriäismäen
mahtavaan kivilohkareiseen
mäkeen,
jollaista
ei
yhtäkkiä kuvittelisi näkevän
näillä lakeuksilla. Tällä
lenkillä melkein eksyimme
turvetyömaan
tiestössä,
mutta lopulta selviydyimme
sieltä ja tulimme tutulle
tielle lähelle Keturinkylää.
Toinen mieleen painunut
kerta oli, kun pyöräilimme
seurakunnan ylläpitämälle
Paholuoman laavulle, joka
sijaitsee
Pohjoislauhan
ja
Kauhajärvenkylän
välimaastossa. Menomatkalla
Lumikankaantien varressa
kävimme halaamassa paria
tosi isoa kuusta, joilla
on ikää yli 200 vuotta.
Paluumatkalla taas kävimme
lähellä
Susikallionmaata
katsomassa Venhonluolaa.
Tarinan
mukaan
siellä
on joku Satakuntalainen
isokokoinen
toimittaja
yöpynyt tekemillään retkillä.
Eräänä tiistaina pyöräilimme
Karijoen
Kitriikunkylän

kautta Iso-Kakkurin vuorelle.
Siellä taas oli ennen muinoin
venäläiset sotilaat pitäneet
leiriä, jota korkean sijainnin
vuoksi oli ollut helppo
vartioida.
Iso-Kakkurin
vuorelta
pyöräilimme
kotiin Luovankylän kautta.
Tässä muutama esimerkki
meidän
tiistailenkeistä.
Kaikkien mukana olleiden
mielestä meillä oli erittäin
antoisa ja mielenkiintoinen
pyöräilykesä.
V i i m e i s e n ä
tiistaipyöräilyiltana
päätimme
vielä
tehdä
ruskaretken Lauhanvuorelle
25. syyskuuta ja toki
pyöräillen. Ko. sunnuntaina
oli hieno kuulas syysaamu,
kun klo 10 lähdimme
pyöräilemään
kohti
Lauhanvuorta. Ensimmäinen
taukopaikka oli Suupohjan
Ladun
ylläpitämä
Hukanluoman
kämppä.
Sieltä jatkoimme UuroKauhajärvitietä noin neljä
kilometriä,
kunnes
tuli

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta 2012!

kansallispuiston
merkki.
Tästä lähdimme nousemaan
kohti
Lauhanvuorta.
Lauhanvuorella
pidimme
nuotiopaikalla tauon ja
nautimme
eväitämme.
Nuotiopaikalla oli jo kolme
marjastajaa
nauttimassa
eväitään. He kertoivat meille,
kuinka Honkajoella eräältä
lammastilalta sudet olivat
tappaneet yli 30 lammasta.
He kertoivat myös karhuista,
jotta niitä on paljon täällä
lauhankin kuusikoissa. En
tiedä, jotta oliko karhuja
lähellä,
mutta
ainakin
puolukkaa oli runsaasti,
koska marjastajilla oli sangot
täynnä. Kävimme vielä
Lauhanvuoren näkötornissa
ja sen jälkeen lähdimme
pyöräilemään kohti Isojokea.
Koska halusimme ajella
pikku kyläteiden kautta, niin
suuntasimme Leppikylään ja
sieltä edelleen Komulanperän
kautta Uuronkylään. Sitten
olikin jo taas tutut maisemat
ja matkaa jäljellä enää 15
kilometriä. Kotona olimme
klo 16.30 ja matkaa oli
kertynyt 70 kilometriä.
Päntäneen Nuorisoseuralla

17.9.
järjestelyissä
possutansseissa suoritettiin
kaikkien
tiistailenkeille
osallistuneiden
kesken
arvonta, jossa voittona oli
Suupohjan
Osuuspankin
lahjoittama
polkupyörä.
Pyörätarjouksen
pankille
oli
neuvotellut
Pekka
Halkola
Välitysmyynti
Halkolasta.
Kiitos
Suupohjan Osuuspankille ja
Välitysmyynti
Halkolalle.
Polkupyörän voitti Niina
Viitamäki.
Marja-Leena Ala-Kyyny

Matti etsimässä uusia reittejä
tuleville ajeluille

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090

w w w. t o p e e k a n k a l u s t e . f i

Kauhajoen kaupunki

www.mmautohuolto.com

Sisustuspalvelu Tara
Tarja Rahkola
040 5268 705
www.sisustuspalvelutara.ﬁ

NOTARIAATTIPALVELUT
ILKKA TERVONEN
-julkinen kaupanvahvistaja
puh. 040-5465753
ilkka.tervonen@co.inet.fi

