PÄNTÄNEEN
SANOMAT
Julkaisija: Lions Club Päntäne

Joulukuu 2012

TOIVO OJANEN
Putupojasta puun käsittelyn ammattilaiseksi

Toivo ja Saimi 1950
Toivo Mattiias Ojanen
syntyi 22.2.1929 Päntäneen
Nirvankylässä ns. Harjupään
loukolla. Vanhemmat olivat
Eemil Matti ja Hilma Lyydia
os.
Hietikko
(kotoisin
Lylykylästä). Lapsia syntyi
yhteensä 9, ”joka rukihille”,
kuten Toivo sanoi. Toivo
oli sisarussarjassaan viides.
Sisaruksista kaksi kuoli
pienenä,
heistä
toinen
velipoika tapaturmaisesti vauvana, kun öljylamppu kaatui
hänen päälleen.
Toivo
joutui
jo
kansakoulun kolmas- tai
neljäsluokkalaisena sodan
alettua miesten töihin kodin
ulkopuolellekin. Kaikkien
kynnelle kykenevien piti
osallistua voimiensa mukaan
kotirintamatyöhön.
Kouluaikaansa muistellessaan Toivo kertoo puutöiden
olleen
hänelle
ehdoton
lempiaine.
Opettaja
oli
hänelle sanonutkin, että
puusepäksi hänen pitäisi
ryhtyä.
Kansakoulu
jäi
kuitenkin
kesken,
kun
miesten täytyi taas lähteä
sotaan. Rinta-Kyynyn ja
Kullaan isännät puhuivat
kouluviranomaisilta Toivolle
luvan jäädä pois koulusta,
koska koulupojatkin tarvittiin
maataloustöihin.
Hän oli
Rinta-Kyynyssä, Viitasessa
ja
muissakin
taloissa
äestyspoikana ja lannanajossa

ym. maataloustöissä. Sodan
alettua uudelleen Toivo meni
Kullaan sahalle nostelemaan
joesta ns.”juoppootukkeja”
ylös. Kevään myötä, kun
sahaustoiminta taas alkoi,
hän teki töitä ”putupoikana”
sahalla. Vuonna 1947 hän
joutui
vuodeksi
keuhkotautiparantolaan
mutta
onneksi siellä parani. Parantolasta
päästyään
hän
jatkoi maataloustöissä ja
nikkaroi mm. pirtinkaluston
ja
penkkisängyn,
kun
ei
kertomansa
mukaan
muutakaan oikein jaksanut.
Siitä
terveys
kuitenkin
koheni ja voimat palasivat.
Rinta-Kyynyn isäntä kuolinvuoteellaan pyysi, että Toivo
ottaisi vastuulleen kylvöjen
teon. Isännän kuoleman
jälkeen Toivo vastasi talon
maataloustöistä vuoteen -50,
jolloin hän meni armeijaan.
Toivo palveli Riihimäellä
tykistössä.
Toivo
löysi
tulevan
puolisonsa Saimin (os. Ketomäki) läheltä Nirvankylästä
ja heidät vihittiin heinäkuussa 1950. Nuoripari
asettui
asumaan
ensin
Toivon kotiin, jonne heille
laitettiin huoneet yläkertaan.
Toivo meni töihin taas
Kullaan sahalle armeijasta
palattuaan, nyt höyrykoneen
käyttäjäksi toiseen vuoroon.
Sahaustoiminta oli silloin
voimallista. Työtä tehtiin
vuoroissa: sahalla käsiteltiin
enimmillään 180 pölkkyä
päivässä. Höyrykone oli
käytössä Toivon muistaman
mukaan
kolme
vuotta.
Sitten saatiin vedettyä uudet
sähköjohdot ja sahakin alkoi
näin toimia sähkökäyttöisesti
vuonna 1954. Vesivoimaa
käytettiin tämänkin jälkeen
sahan yhteydessä olevan
jauhomyllyn pyörittämiseen.
Työväkeä
oli
sahalla
parhaimmillaan 13 miestä.
Kylmä ja vetoinen työmaa

koetteli monen miehen
terveyttä. Raamisahauksen
ohella sahalla aloitettiin
höyläystoiminta,
jonka
Toivo
otti
Mäensivun
Vennerin jälkeen hoitoonsa.
Toivo oli Kullaan sahalla
sahaustoiminnan lopettamiseen asti kahdeksankymmentä luvun loppupuolelle.
Sitten Toivo osti Kullaan
höylän ja jatkoi puun
käsittelyä omiin nimiinsä
tilallaan
Pahkalanperällä.
Puun käsittelyssä Toivo
kehittyi todelliseksi ammattimieheksi, höyläysjälki oli
”justihin”. Työn tulosta ei
tarvinnut korjailla. Toivo
höyläsi lautoja ja listoja
välillä vaativiinkin rakennusja entisöintikohteisiin ja otti
vastaan sellaisiakin töitä,
joita muut höylän omistajat
eivät osanneet tai pystyneet
tekemään. Terien tekeminen

laitettiin
emakkosikala
ja sen ohella pidettiin
lihakarjaa.
Lypsykarjasta
silloin luovuttiin. Maatakin
ostettiin ja raivattiin lisää.
Maatalon töitä Toivo ehti
tehdä lähinnä yösydännä.
Pahimpaan kiireaikaan, kun
sahalla tehtiin puutavaraa
Helsingin metrotyömaalle,
hän ehti käydä kotona vain
nukkumassa, joten kotityöt
jäivät entistä enemmän
emännän vastuulle. Heinäaikaankin Toivo pystytti
seiväskairalla aamulla seipäät
valmiiksi ja Saimi päivän
mittaan poikien kanssa
seivästi. Viisikymmenluvulla
perheeseen syntyi Matti
(-50) ja seitsemän vuotta
myöhemmin Markku. Poikien välissä syntyi myös
tyttövauva, joka vanhempien
suruksi menehtyi kahden
päivän ikäisenä. Pojista

Joulunaikaa 2004 Toivo, Eino ja Saimi
ja säätäminen vaati taitoa
ja silmää. Kullaan paappa
opetti Toivon karkaisemaan
pajassa terästä ja tekemään
höylänterät joka tarpeeseen.
Kotona
ansiotyöstään
palaavaa Toivoa odottivat
talon työt. 1955 Toivo
perheineen muutti Pahkalanperälle omaan taloon. Toivon
käydessä ansiossa Saimi hoiti
talous- ja karjatyöt. Aluksi
pidettiin vain lypsykarjaa.
Myöhemmin, kun sikojen
kasvatus tuli kannattavaksi,

Markku on jatkanut Toivon
ja Saimin jälkeen talonpitoa.
Nikkarointi on ollut
Toivolla
verissä
läpi
elämän. Samaan aikaan,
kun sahaustoiminta Kullaan
sahalla loppui, pariskunta
osti
Kullaalta
tontin
Päntäneentien varresta. Siihen Toivo rakensi ensin
luttimallisen rakennuksen,
jonka päässä oli asuinhuoneet.
Arvelivat sen heille riittävän,
kun kahdestaan asustelivat.
Rakentaminen oli kuitenkin

Toivosta mukavaa ja niin
nykyinen asuintalo valmistui
viisi vuotta myöhemmin.
Molemmat
rakennukset
nousivat
lähes
täysin
omin käsin, vain sähköja putkityöt sekä muuraus
teetettiin alan ammattilaisilla.
Kaikkialla
talossa
niin
sisällä
kuin
ulkonakin
näkyy taitava kädenjälki,
tarkkuus ja kauneuden taju.
Pariskunta on harrastanut
eläkepäivinään aktiivisesti
myös
puutarhaviljelystä.
Pihapiiri on kauniisti laitettu
ja hoidettu.
Alkuaikoina
viljeltiin
perunaa
ja
juurikasvejakin, mutta nyt
hyötyviljelystä on luovuttu.
Toivo on ollut apuna myös
poikien talonrakennuksella.
Hän kertoo saaneensa hyvää
palautetta työstään, kun eräs
tuttava kommentoi Toivon
tekemiä komeron ovia: ”kyllä
siitä näköö, että ne ittelle
teherähän”. Viimeinen urakka rakentamisen saralla
oli pojan vapaa-ajan talon
remontointi Paukonkylässä,
missä Toivo oli ahkerasti
apuna. Kun ei muuraria
työmaalle löytynyt, teki
Toivo itse muurin ja
savupiipunkin. Paikalle marjastusreissulla
osuneet
emännät vähän epäilivät,
että ” meinaakko sinä Toivo
ihan itte muuratakin”. Toivo
siihen vastasi, että ”en minä
meinaa, minä muuraan”.
Kun ikää on tullut,
pariskunnalle
on
arjen
vastuksiksi tullut monenlaista sairautta. Viimeiset
pari vuotta Toivo on ollut
puolisonsa omaishoitajana.
Vaikka Toivolla itselläänkin
on ollut sairautta ja selkä
on ajoittain reistaillut, on
sairaudesta selvitty ja viime
aikoina Toivo on saanut
elää aika terveenä. Mitä
nyt kuulo on heikentynyt,
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Presidentin palsta

On aika laittaa kulunut
vuosi taas pakettiin, niin
kuin tapana on ollut.
Keväällä kirjoittelin tälle
palstalle
ajatellen,
että
kauteni päätyttyä on hyvä
alkaa huilootauko Lionstoiminnasta. Tässä kuitenkin
taas ollaan ja viedään vielä
toinenkin kausi loppuun
mallikkaasti.
Sateisen syksyn jälkeen
on aika keskittyä tulevaan
talveen ja aktiviteetteihin.
Lehden teko on alkanut
lokakuulla ja mainoksia
on
kerätty
kiivaasti.
Perinteiseksi muodostunut
aktiviteettimme sääveikkaus
on myös tulossa joulukuussa.

Arpoja
myymme
1000
kpl Kauhajoen Kaupungin
alueella 2 € kappale ja
rahat käytämme alueemme
nuorisotyöhön.
Leijonat
ovat
olleet
muutenkin erittäin aktiivisia.
Pyöräilytapahtuma
järjestettiin karaoken kera
heinäkuussa.
Päntäneen
urheilukentällä on myös
tapahtunut: Ränsistyneet lasten leikkitelineet on purettu,
sähkökaapeli on vedetty
maan alle toiseen päähän
kenttää, puskat on revitty
irti maasta, tenniskenttä
on purettu ja ﬁksattu, maat
ja sorat on tasoiteltu ja
pukuhuone maalattu. Tämän
kaltaista työtä klubimme
tekee, ahertaa ilman palkkaa
ja pyyteettömästi. Hienoa
Leijona toimintaa!
Kuusenkolo-ryhmiksessä
myös on oltu kökässä mukana.
Kauhajoen kaupunki antoi
leikkitelineen, missä voi
kiipeillä, laskea mäkeä yms.

Aluksi kaivettiin maa pois ja
vietiin tien toiselle puolelle.
Tämän jälkeen ruvettiin
kasaamaan tätä kiipeily- ja
puuhastelutelinettä. Lopuksi
ajettiin sora ja nostetiin
teline paikoilleen. Kiitos
mukanaolleille!
Kiitokset
myös
kuusenkololaisille
sapuskasta ja kahveista!
Piirrustuskilpailu on ollut
käynnissä tänäkin syksynä.
Tämä kilpailu kantaa nimeä
Rauhanjulistekilpailu ja se
on tarkoitettu ala-asteen
”varttuneemmille” oppilaille.
Päntäneen ala-aste on jo
niittänyt satoa edellisvuosina
tässä mittelössä. Hurraa,
Päntäneen koulu!!!
Rauhallista Joulun odotusta Päntäneen Sanomien
parissa toivottavat
Presidentti Tapio Kohtala ja
Lady Virpi Kohtala

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

Rahtisahausta jatkaen
Puunjalostus Mika Pihlaja & Päntäneen Saha

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

Marjatta Viitikon muistolle
S. 1.1.951 - K. 4.10.2012
Torstaina 4.10.2012 saimme pysäyttävän uutisen
Marjatan kuolemasta lyhyen
sairauden murtamana vain
61-vuotiaana.
Marjatta tunnettiin ihmisläheisenä,
toimeliaana
ja auttavaisena ihmisenä
sekä työssään että vapaaaikanaan.
Monet
sotainvalidit
ja
vanhukset
jäivät kaipaamaan altista
auttajaa. Samoin Paukonja Käyränkylän ihmiset
Marjatan poismeno todella
pysäytti, olihan hän puolisonsa Markuksen kanssa

hyvin kiinteästi mukana
kylän elämässä. Marjatta
oli
aktiivinen toimija
Päntäneen Lions-ladyjen palv e l u t e h t ä v i s s ä ,
tuttu
näky
hiihtokilpailujen tai pyöräilytapahtumien kahvituksissa
yms. Kuitenkin päällimmäinen kuva Marjatasta jää
perheenäitinä, jolle läheiset,
puoliso, lapset ja lapsenlapset
ja kodin hoitaminen olivat
tärkeintä
maailmassa.
Viitikon kodissa näkyivät
ja kielenpäällä maistuivat
Marjatan kädentaidot.

Kaikki Marjatan tunteneet
ikävöimme häntä kovasti.
Toivomme Markukselle ja
koko perheelle voimia ja
Taivaallisen Isän lämmintä
siunausta surun ja kaipauksen
keskellä.

BeA kiinnitystekniikka
www.kiinnike-heinonen.fi
Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI

Lady Kaija

040 900 1457
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...JATKOA ETUSIVULTA
mutta siihenkin on avuksi
kuulokoje. Päivä kerrallaan
pariskunta yhdessä elelee.
Saimin sairauden myötä Toivo
on joutunut opettelemaan
kotitöitä. Leipääkin hän on
kokeillut leipoa ja opetellut
ruoanlaittoa perunakropsun
tekoa
myöten
puolison
ohjeiden mukaan. Pieniä
ompelutöitäkin
hän
on
joutunut opettelemaan. Hyvin tuntuvat taloustyötkin
sujuvan käsistään kätevältä
ja ennakkoluulottomasti asioihin suhtautuvalta mieheltä. Harrastuksenaan Toivo
soittelee joskus haitaria
omaksi ilokseen ja ”Saimin
harmiksi”, kuten hän asian
ilmaisee. Autolla Toivo vielä
ajelee päiväsaikaan lyhyitä,

tuttuja matkoja, että pääsee
asioita hoitamaan. Suurta
iloa pariskunnalle tuovat
perhe, pojat, neljä lastenlasta
ja
lapsenlapsenlapsiakin
on jo kaksi pientä poikaa.
Perheyhteys
on
vahva,
turvana ja apuna arjen
pyörittämisessä. Toivo seuraa
aktiivisesti maailmanmenoa
ja elämänkokemus antaa
vertailupohjaa nykymenon
arvioimiseen. Toivolla on
kuitenkin positiivinen elämänasenne
ja
leppoisa
huumori sävyttää mukavaa
jutustelua. Elämän motoksi
Toivo kiteyttää laulaja Kari
Tapion sanoin ”Elä ja nauti,
kun aikasi on”.

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Kaija ja Sauli Latva-Käyrä

“Tänään on teille
syntynyt vapahtaja.”
Ensimmäinen Joulu
Ensimmäisen
joulun
sanoma
on ihmeellinen:
Jumala syntyy ihmiseksi.
“Heidän siellä ollessaan
tuli Marian synnyttämisen
aika, ja hän synnytti pojan,
esikoisensa. Hän kapaloi
lapsen ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut
tilaa majapaikassa.” Taivas
avautui yöllä Betlehemin
kedolla paimenille. Herran
kirkkaus ympäröi paimenet
ja Herran enkeli sanoi
heille:”Älkää pelätkö! MInä
ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle.
Tänään
on
Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.”

Syntymäkirkko
Betlehemissä

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

Puistotie 40
61800 KAUHAJOKI

Raamatun joulukertomuksen alkuperäinen maisema
Betlehemissä ei ole enää
nähtävissä.
Matkaoppaat
Betlehemissä
osoittavat
Jeesuksen syntymäpaikaksi
luolaa,
josta
Justinos
Marttyyri (noin 150 j.Kr)
on maininnut ja jonka
päälle
Rooman
keisari
Konstantinuksen äiti Helena
rakennutti muistomerkiksi
basilikan
326 j.Kr. Sen
paikalle rakennettiin keisari
Justinianuksen aikana (527565 j.Kr) uusi, aikaisempaa
suurempi
kirkko, joka
on säilynyt tähän päivään
saakka. Jeesuksen syntymäpaikan merkkinä Syntymäkirkon kryptassa on suuri
hopeinen tähti.

“Maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa” Luuk.2:14
Synti,
pimeys
ja
kuolema ylittävät ihmisen
omat
voimavarat.
Ne

tuovat suurimmat kuormat elämäämme. Psalminkirjoittajan sanoin ihminen
huokailee:
“Minä
olen
köyhä ja avuton. Jumala
riennä avukseni” (Psalmi
70:6). Kristus on voittanut
ruumiissaan orjuuttavat vallat ja voimat ja avannut
pääsyn
meille
pääsyn
elämän tielle. “Tänään on
teille syntynyt Vapahtaja.”
Kärsivällisesti
odotamme
kaiken lopullista asettumista
kohdalleen, kunnes Jumala
on “kaikki kaikessa” ja uusi
taivas ja maa ovat syntyneet.
Jouluevankeliumi
kuuluttaa kaikkialla maailmassa
eläville ihmisille
ilosanomaa ja kutsuu jokaista
ihmisiä jättämään “tänään”
koko elämänsä
uskossa
ja
toivossa
Kristuksen
rakkauden hoivaan. 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!
Vapahtajasi
kanssa kulkien elämäsi
ainutkertainen
tarkoitus
löytyy ja tie uuteen päivään
avautuu!

Rauhallista joulua ja
siunattua vuotta 2013
kaikille “päntälääsille”, kaikkiin kauhajokisiin koteihin
ja tämän lehden lukijoille!
Antti Ala-Opas

RAUHALLISTA JOULUA
TOIVOTTAA
Olavi Peltomäki

0400 806 606

Sääveikkaus
LC Päntäne järjestää perinteisen jouluaaton sääveikkauksen. Arvaa, paljonko on
lämpötila ja lumenvahvuus
Päntäneen
urheilukentällä
jouluaattona klo 14. Voit

veikata 1...16.12. Kuponkeja
on saatavana leijonilla ja
päntäneläisissä
liikkeissä.
Parhaiten veikanneet palkitaan. Tuotto käytetään nuorison hyväksi.
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Kaarlelanpuistossa tapahtuu
Kaarlelanpuistossa
vietettiin perinteistä pyöräilyja
karaokeiltaa
20.7. Ilta oli sään suhteen
mitä parhain ja niinpä
paikalle saapui runsaasti
kaikenikäisiä
osallistujia.
Musiikista vastasivat Ilpo
ja Urpo. Riihestä kaikuikin
reipas karaokemusiikki. Oli
mukava tavata tuttuja ja
kyläläisiä ja kahvi ja makkarat
maistuivat. Illan päätteeksi
arvottiin osallistujien kesken
polkupyörä,
jonka
Onnellinen voittaja oli MäkiUuron Ari Uuronkylästä.
Onnittelut
voittajalle ja
kiitokset kaikille iltaan
osallistuneille.
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Syksyn tulva ei säästänyt puistoakaan. Esim. uusi laavu sai
tuntea luonnon voimat mutta pysyi paikallaan, kuten muutkin
rakennukset.

www.tommintalli.fi
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REIJO KUJA-KYYNY
Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Tervetuloa
Päntäneen konttorille

toivoo: Arja ja Kaija

Suupohjan Osuuspankki
PÄNTÄNE, puh. 020 166 6450
www.suupohjanosuuspankki.fi
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TMI MARKO PAKKANEN
Päntäneen ”omalla pojalla” Marko Pakkasella oli
kauan haaveena oma halli,
jossa vuonna 2002 perustettu
ﬁrma (Tmi Marko Pakkanen)
voisi
toimia
omissa
tiloissa. Niinpä aikojen
kuluessa kaupungilta tonttia
kysellessä tuli ajatus ostaa
se Päntäneeltä eli nykyiseltä
paikalta Päntäneentien varresta. Todettakoon, että tontti
on riittävä, koska Marko osti
koko teollisuustonttialueen,
noin 3 ha, itselleen kaupungilta. Tontti on todella
hyvässä paikassa ison tien
varressa.
Vuonna 2010 alkoivat
pohja-alaltaan vähän alle 500
neliön hallin rakennustyöt.
Hallissa on sisäkorkeutta noin
6 metriä ja siinä on huomioitu
siltanosturivalmius ja laajennusmahdollisuus. Hallissa
on maantienpuoleisessa päädyssä 2-kerroksiset konttori- yms. tilat. Lämmitysjärjestelmä on maalämpö.
Markon
toimenkuva

sisältää alkujaan rakennuspeltityöt. Myös aiemmat ko
kemukset
metallirakentamisesta ovat tuoneet tiloihin
merkittävästi alihankintatöitä
muille yrityksille. Yhteistyötä
on
harjoitettu
useammankin
yrityksen
kanssa rakennettaessa suurempia
kokonaisuuksia.
Myös komennus-asennukset
ja -korjaukset mm. Ruotsissa
ovat olleet osana työnkuvaa.
Rakennuspeltityöt sisältävät
kaikki
peltityöt
katoista, piipunhatuista, sadevesikouruista (ränneistä)
aina tikkoihin asti. Eli
voidaan sanoa, että kaikki,
mikä liittyy metalliin alalla
kuin alalla.
Haastattelua
tehtäessä
Markolla oli jo uusia tuulia
mielessä
ﬁrman
töihin
liittyen, joten voidaan todeta,
ettei siinä taida mies keretä
”laakereilla lepäilemään”.
HH

Isäntä itse

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

RRainoma
ainoma Oy
KUKKAKAUPPA HAUTAUSTOIMISTO HAUTAKIVIPALVELUT
PUUTARHAMYYMÄLÄ

Topeeka 50
61800 Kauhajoki
Puh. 06-231 1011

Vesa 0400-264590
Jukka 0400-261082
rainoma@co.inet.fi

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

KAUHAJOEN
KULJETUS OY
- Eri murskelajikkeet
- Sorat ja hiekat
- Vaakapalvelu
- Jätehuolto
- Arkiston tuhous
Puh. 06-247 1500
0400 261 411

Päntäneen Paikallistie 22
61980 PÄNTÄNE
Markku 0400 885 028
m.makiranta@suomi24.ﬁ

MERJAN
KOTILEIPOMO
KONDITORIA/
LEIPOMOTUOTTEET
AMMATTITAIDOLLA
RINTA-YRJÄNÄINEN 101
61800 KAUHAJOKI
PUH. 06 231 4657
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Kesän aktiviteetti urheilukentällä!
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Mikä rakennetaan, se
myös joskus puretaan!
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Noin 30 vuotta sitten
pystytti LC Päntäne Päntäneen urheilukentälle leikkipuiston,
joka
käytön
seurauksena ja ajan hampaan syömänä jouduttiin
vaarallisuutensa vuoksi purkamaan viime kesänä.
Samalla
sähköistettiin
huoltorakennus ja kunnostettiin rakennusta muutenkin
maalamalla
se.
Myös
huoltorakennuksen
vesikalusteet korjattiin ja
rikkoontuneet
ulkovuorilaudat
uusittiin,
minkä
jälkeen sekin maalattiin.

KAUHAJOKI

SEINÄJOKI

Kenttätie 10
Vaasantie 11
61800 Kauhajoki 60100 Seinäjoki

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

Muista sääveikkaus !
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Lapsille, nuorisolle ja
aikuisille naisille.
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PUITAVA HERNE

• seoskasvustoihin valkuaistäydennykseksi
• puhdaskasvustoihin + niittorehuihin

Tutustu tuotteisiimme

www.merinomi.f i

Olavi 0500-365995
Mikko 0400-362 432

ROUTAPAISTI
1.5-2 kg hirvenpaistia
1.5 dl soijakastiketta
4 dl vettä
2 tl suolaa rosmariinia
5 valkosipulin kynttä
rouhittua mustapippuria

Kääri jäinen hirvenpaisti
sellaisenaan folioon: Ainakin pari kerrosta ja varo
ettei folio rikkoudu. Laita
sellaisenaan
reunallisessa
uunivuoassa uuniin, jonka

Korpikyläntie 272, Päntäne
Puh: 040 672 7000
lemmikkienlomakoti@gmail.com
lemmikkienlomakoti.ﬁ

Olkoon sydän paikallaan
täällä rakkaan
synnyinmaan,
syttyköön yhteinen
rakkauden kynttilä
ja valaiskoon meitä
pieniä lapsia
äiti maanhelmassa.
Järven laineet ja
kimmellys tuokoon
ilon ja onnen,
saapukoon viesti ystäville
yksinäiseltä ja pieneltä
lapselta

Toivo Hautaviita
lämpötila on 75-100 astetta.
Paisti saa olla uunissa 10-12
tuntia eli yön yli. Liha on
kypsää, kun sen sisälämpötila
on 75 astetta. Valmista
marinaadi sekoittamalla ainekset keskenään ( hienonna valkosipulin kynnet).
Voit myös korvata osan
vedestä folioon kertyneellä
paistinliemellä. Upota paisti
liemeen ja marinoi ainakin
3-4 tuntia, mieluummin
vuorokausi tai kaksi, jos
maltat odottaa. Muista kääntää välillä. Leikkaa poikkisyin ohuiksi viipaleiksi.
Sienikastike kruunaa makuelämyksen.
Kaija

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Päntäneen koulun
retki Piispalaan
Ensimmäinen päivä
Menomatka meni kivasti. Kun olimme perillä, veimme
ensin tavarat mökille. Lounaan jälkeen menimme
esteradalle ja jousiammuntaan. Sen jälkeen saimme mennä
uimaan ennen päivällistä. Illalla meille oli varattu mökki,
joka oli järven rannassa. Siinä mökissä oli kaksi saunaa,
toinen oli tytöille ja toinen pojille. Tyttöjen saunassa oli
tosi paljon muurahaisia, jotka tulivat seinän raosta. Me
uimme, olimme vesisotaa ja paistoimme lättyjä.
Toinen päivä
Aamulla menimme ensin aamiaiselle. Sen jälkeen meillä
oli temppurata ja temppuradan jälkeen meillä oli niin hiki,
että saimme mennä uimaan. Kun olimme tulleet uimasta,
menimme lounaalle. Lounaan jälkeen oli maastoseikkailu.
Meidät jaettiin ryhmiin, minun ryhmääni kuului Henri, Toni
ja Miro. Sen jälkeen kävimme taas uimassa. Uinnin jälkeen
menimme päivälliselle. Illallakin vielä uimme ja paistoimme
makkaraa.
Kolmas päivä
Kolmantena päivänä meillä oli luppo-päivä. Meillä
oli GEO etsintää. Suoritimme kaikkia kysymyksiä ja
tehtäviä. Etsimme niitä GPS-laitteella. Sitten meillä oli
myös ekokorun tekoa ja meitä opetettiin letittämään
neljällä. Iltapalaksi meillä oli makkaraa ja sämpylää.
Iltapalan jälkeen menimme diskoon. Me ensin ajateltiin
tyttöjen kanssa, että mentäisiin vain katsomaan, mutta
kaikki jäivätkin sinne tanssimaan. Siellä soitettiin
kaikkia hittikappaleita ja sai myös itse ehdotella. Disko
kesti vain puoli kymmeneen, vaikka olisi saanut kestää
myöhempäänkin. Sinä iltana hiljaisuus alkoi yhdeltätoista.
Sitä ennen kävimme jaloittelemassa tyttöjen kanssa. Ja
sitten menimme nukkumaan.
Viimeinen päivä
Aamulla menimme ensin aamupalalle. Sinä päivänä
teimme kankaanpainannassa paidat. Ensin kuvat kuivattiin
hiustenkuivaajalla ja niitä silitettiin vielä silitysraudalla,
että väri kestäisi pesua. Lounaan jälkeen lähdimme
Päntsyä kohti. Kotimatkakin sujui mukavasti. Se oli tosi
nasta reissu, se ei koskaan unohdu.

Julia Harju

Tiistaina kello 8.45 lähdimme koululta
linja-autolla matkaan kohti Kannonkoskea.
Pysähdyimme Shell huoltoasemalle. En ostanut
mitään, koska en saanut lompakkoani laukusta.
Kun olimme saapuneet Piispalaan, veimme
tavarat mökki kuutoseen. Sen jälkeen menimme
Piispantupaan syömään. Ruoka oli pahaa. Sen
jälkeen
suuntasimme
kokoushuoneeseen
keskustelemaan Piispalan mukavuuksista. Pian
menimme ampumaan jousipyssyllä maalitaulua ja
sieltä stuntradalle. Stuntradalla oli köysirata,
joka oli vaikea ja sattui käsiin. Sen lisäksi siellä
oli toisenlainen rata, jossa kilpailtiin. Me tietysti
hävisimme. Sen jälkeen menimme uimaan ja
paistamaan lättyjä ja juomaan mehua. Sieltä
menimme mökkiin pelaamaan pokeria ja sitten
nukkumaan.
Aamulla olimme aamupalalla ja menimme
sen jälkeen temppuradalle ja sieltä tekemään
tehtäviä metsään. Kuudelta oli sählyn vuoro.
Sen jälkeen menimme taas uimaan ja paistamaan
makkaraa. Sitten menimme nukkumaan. Aamulla
taas aamupalalle ja sieltä geo-etsintään. Sen
jälkeen
kierrätetyistä
tavaroista
tehtiin
kaikenlaista mukavaa. Minä tein kaulakorun ja
naamarin. Sieltä menimme rannalle uimaan ja sen
jälkeen keilaamaan. Olin kaikkein huonoin, koska
pallo meni aina vinoon. Sieltä menimme diskoon
eli pommisuojaan. Siellä soi hyvää musiikkia. Kun
menin mökkiin, en löytänytkään avaimia, joten
piti mennä takaisin kysymään Vikeltä missä
avaimet on. Kun löysin avaimet, pääsin mökkiin
lukemaan. Kun muut tulivat, pelasimme hetken
pokeria ja menimme sitten nukkumaan.
Aamulla menimme aamupalalle ja sitten
hetkeksi mökkiin. Pian menimme painamaan kuvia
paitoihin. Sen jälkeen menimme syömään kalaa
ja spagettia sekä lättyjä. Sen jälkeen lähdettiin
linja-autolla kotiin. Pysähdyimme kauppaan ja
minä ostin limsaa ja kinkkusämpylän. Sen takia
mahani oli loppumatkan kipeä. Pian saavuttiin
Päntäneen koululle, missä odotin hetken
vesisateessa äitiä. Sen jälkeen menimme äidin ja
veljeni kanssa kyläkauppa Maikkarille ostamaan
limsaa ja jäätelöä. Vaikka Piispalassa oli mukavaa,
kaikkein kivointa oli palata kotiin perheen luo.

Niko Marjakoski

Halloweenin adjektiivitarina
3. ja 4. luokan oppilaat ovat täydentäneet tekstiin adjektiivit.
Sateinen aamu valkeni
Päntäneen kylässä 2.11.
perjantaina. Kello näytti jo
puolta kymmentä ja koululle
alkoi kokoontua innostunutta
väkeä. Kammottava opettaja
toivotti tervetulleiksi kum-

PM-KUVA
Kuvaan häät, hautajaiset
yms. tilaisuudet ja tapahtumat
tyylikkäästi ja ammattitaidolla.

Pasi Mäkelä 0400 269 216

Kaivinkone- ja
Maansiirtotyöt
+ Puunajoa
Järviluoma
0400 456 552

mittelevia noitia, hurjia
kummituksia, verenhimoisia
vampyyreja ja muita toinen
toistaan pelottavampia olioita. Vähitellen tämä suuri
lauma pääsi vauhtiin ja
Päntäneen koulun 3.-4.
luokan kauheat halloweenjuhlat pääsivät alkamaan.
Opettaja
oli
järjestänyt
kivoille lapsille hauskoja
tehtäviä. Halloween-ristikko,
värityskuvat ja liikuntaleikit
olivat mukavia. Päivän

jännittävin hetki oli, kun
opettaja luki oppilaiden
kirjoittamia
aavemaisia
kummitustarinoita
kynttilänvalossa.
Päivän
lopuksi lapset äänestivät
päivän parhaan pukeutujan.
Palkinnon voittajan ulkomuoto
oli
karmiva.
Mahtavan perjantaipäivän
kääntyessä loppua kohden
väsynyt juhlaväki lähti pikku
hiljaa kotia kohti rauhallisen
viikonlopun viettoon.

Tiistai-aamuna lähdimme Piispalaa kohti
koulun pihalta. Linja-automatka kesti noin
kaksi tuntia. Pysähdyimme matkalla kerran.
Kun pääsimme Piispalaan, meidän mökki oli
vielä varattu.
Sitten menimme syömään. Siellä ei ollut
kovin hyvää ruokaa.
Piispalassa oli hyvä, aurinkoinen sää joka
päivä. Torstaina satoi vähän.
Olimme uimassa joka päivä vähintään 2
kertaa. Rannalla oli hyppylaituri. Me hypimme
sieltä joka kerta. Siinä oli puolentoista, kahden
ja viiden metrin korkuinen ponnahduslauta.
Saimme
myös
ampua
jousipyssyllä.
Minä en ollut mikään paras ampuja, vaikka
jousiammunta oli helppoa. Sitten keräsimme
nuolet taulusta.
Piispalassa oli myös stunt-rata ulkona. Siinä
piti kiipeillä, tasapainoilla, hyppiä ja keskittyä.
Illalla me menimme saunaan ja uimaan.
Sauna oli hieno ja tilavaa. Siellä oli myös ledvalot. Vesi oli aika kylmää.
Seuraavana päivänä oli maastoseikkailu,
jossa piti kartan avulla etsiä ja suorittaa
esteitä. Esteitä oli kahdeksan. Jotkut olivat
vähän hankalia suorittaa.
Torstaina oli geoetsintää. Siinäkin oltiin
maastossa, mutta silloin etsittiin rasteja gps:
n avulla. Yhtä kaveriani pistivät ampiaiset.
Geoetsintä keskeytettiin ja me menimme
mökkeihimme.
Sen
jälkeen
teimme
koruja
kierrätysesineistä. Minä tein CD-kaulakorun.
Keskiviikkona rannalla jahtasimme Juhon
kanssa heinäsirkkaa. Se ei onnistunut. Sitten
hypimme
ponnahduslaudalta.
Myöhemmin
yritimme ottaa kaloja kiinni käsin. Sekään ei
onnistunut.
Torstai-iltana oli disco. Siellä oli musiikkia,
discovaloja ja tanssijoita. Kavereiden kanssa
me istuimme ensin penkillä, mutta sitten
menimme tanssimaan. Discossa oli kaikenlaista
hyvää musiikkia ja meillä oli hauskaa. Discossa
tuli hiki, varsinkin kun oli huppari. Disco kesti
kello kahdeksasta puoli kymmeneen.
Viimeisen päivän aamuna heräsin ja aloin
viikata liinavaatteita. Sitten yritin herättää
muita, mutta vain Miro heräsi. Sitten menimme
syömään aamiaista. Kun palasimme, aloimme
siivota mökkiä. Muut paitsi Eetu nukkuivat
vielä. Seuraavaksi meillä oli kankaanpainantaa.
Maalasimme T-paitoja eri väreillä. Sitten
värejä kuivattiin hiustenkuivaajalla. Sen
jälkeen niitä silitettiin kuumalla silitysraudalla,
ettei maali lähtisi pesussa. Minä maalasin
selkäpuolelle oman nimeni ja etupuolelle CDlevyn kuvan.
Sitten menimme päivälliselle. Päivällisen
jälkeen haimme tavaramme mökistä ja
lähdimme linja-autolla kotia kohti. Matkalla
pysähdyimme kerran. Matkalla satoi vähän
vettä. Muutaman tunnin jälkeen olimme taas
koululla. Meidän vanhemmat hakivat meidät
kotiin.

Toni Tarkanmäki

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134
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PÄNTÄNE KAUHAJOEN KULTTUURIMAISEMIEN KIRJASSA

K a u h a j o e n
kulttuurimaisemien kirja
ilmestyi viime lokakuun
lopussa. Teoksessa kuvataan
Kauhajoen kulttuurimaisemia
menneitten ja nykyisten
sukupolvien työn tuloksena. Kirjassa on 464 sivua,
joista noin puolet sisältää
tekstiä ja toinen puoli tekstiä
elävöittäviä valokuvia. Kuvat,
teksti, kartat ja piirrokset
kertovat monipuolisesti historiasta ja nykypäivästä.
Kauhajokea kuvataan monipuolisesti luonnon ja ihmisen
yhteistyön tuloksena. Päntäne on kirjassa esillä monipuolisesti.
Aloitteen kirjan tekemi-

sestä esitti eläkkeellä oleva
Tampereen Yliopiston aluetieteen
professori
Lauri Hautamäki, jonka syntymäkoti on Möykkykylässä.
Hautamäki
on
nyt
ilmestyneen kirjan toinen
pääkirjoittaja maisema-arkkitehti Marketta Nummijärven
kanssa.
Hautamäki
on
laatinut historiallisia juuria
ja Nummijärvi nykypäivän
maisemia koskevat ansiokkaat kuvaukset.
Kauhajoella varttuneena,
kotipitäjää
seuranneena
ja
sitä
monipuolisesti
tutkineena Hautamäki hahmottelee kirjassa laajoja
yhteiskunnallisia

Maatalouden tekniikkaa 2010-luvulla Päntäneellä,
taaempana oleva traktori levittää lietelantaa ja
edessä oleva äestää lannan peltoon.

kehityskulkuja ja Kauhajoen
erityispiireitä halki vuosisatojen nykypäivään saakka.
Täällä
varttuneena
hänellä on myös vahva
henkilökohtaisten muistojen
kosketuspinta, kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi:
”Koulutie suureen
maailmaan
Aivan koulumatkan alussa
kaksi ensimmäistä havumetsävaltaista kilometriä oli
yksitoikkoista
taivallusta.
Vuosien
mittaan
oppi
erottamaan
kiinnostavia
yksityiskohtia, ja maiseman
muuttumista vuodenaikojen
myötä.
Muistissa
ovat

loppukesän puolukat ja sienet
sekä syksyn edetessä myrskyt
ja sateet, syysaamun kirpeys
ja kuura ja ruskan värittämät
tienvarret. Luonnon vaipumisesta talvilepoon muistuvat
mieleen joutuisa matkanteko
potkukelkalla jääkelien aikaan, hyvät ja huonot
hiihtokelit, poskipäitä ja
korvannipukoita
purreet
pakkasaamut, lumituiskut ja
umpeen pyryttänyt tie sekä
oravan, jäniksen ja ketun
jäljet lumessa.
Muistoja kevään edistymisestä ovat kevätauringon
kirkkaus ja lumikiteiden
kimallus, kevättalviset metsätyöt, puiden kaato, ajo,
pinoaminen ja kuoriminen
raikkaine pihkantuoksuineen,
hankikanto, hevosenkakkaran
sekaiset loskakelit, kevätpuron solina, teeren pulputus
Mustikkanevalla,
tiaisten
viserrys, peipposen riemukas
liverrys ja käen kukunta.
Kissankäpälät,
kissankellot, päivänkakkarat
ja sinisiivet kuuluvat keskikesän muistoihin. Unohtaa
ei voi myöskään kautta
vuoden taustalla kuulunutta
havumetsän huminaa tuulisella säällä.
Tien varren paikoilla oli
omat nimensä ja tarinansa,
mutta Mustikkaojalla ja
Puukilan ahteella oli erityistä
hohtoa kummittelumaineensa
vuoksi.
Kilometripylväät

Päntäneen kylänraitti, vanha maantie, henkii yhä
1950-lukua, jolloin se oli lukuisine kauppoineen
kuin pienen pitäjän kirkonkylä.

kertoivat ilahduttavan viestin
matkan edistymisestä. Myös
pienet ylämäet, myötäleet
ja
mutkat
elävöittivät
taivalta, samoin tien varren
muutamat harmaat talot
ja peltotilkut, kylätieltä
erkanevat tienhaarat ja
polunpäät,
postilaatikot,
meijerikannutelineet ja puhelinpylväät kaksine lankoineen. Kilometri ennen
koulua, Rahkoolanmäen päältä, aukesi silmien eteen
”Päntälän lakia”, jossa
näkyi katseenvangitsijoina
komeita maalattuja taloja,
ehdottomana
ykkösenä
Osuuskauppa
mahtavine
makasiinirakennuksineen
ja kirkkaine pihavaloineen.
Tämä rohkaisi kulkijaa, ja
loppumatka sujui myötämäkeen ”kuin leikitellen”.
Joskus koko taival taittui
vaivattomasti tutun hevosmiehen
kyydissä
tai
kesäkelillä jopa kuormaautolla,
jos
Rahkoolan
Erkki tai Mäenpään Urholla
sattui olemaan ajoa samaan
suuntaan.”
Kuvaus jatkuu vielä
monin yksityiskohdin koululle saakka, mutta jättäkäämme
loppu kirjasta luettavaksi.
Heikki Taimi ja Jussi
Kleemola, kuvat Tuula ja
Markku Haapamäki

Hyvin suosittu Lankatalo jatkaa Päntäneen
erikoisliikkeiden perinnettä. Se on ostosmatkailun
kohde ja verkkokauppa toimii maanlaajuisesti.

Sääveikkausarpoja on saatavana leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä
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Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI
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Kiitos kaikille teille,
jotka toitte metalliromujanne
Päntäneen
Nuorisoseuran
keräyskonttiin! Tänä vuonna
konttiin tuotiin ehtaa tavaraa
ja keräys tuotti yli odotusten.
Sama meininki jatkukoon
ensi kesänä.
Tänä kesänä päätimme
pitkästä aikaa katsoa, josko
Päntäneeltä löytyisi vielä
kipinä jalkapalloa kohtaan.
Päntäneen
Urheilukenttä
olikin joka keskiviikkoilta
täynnä
puulaakijalkapalloilijoita ikähaitarilla 1060 vuotta. Mukavaa oli
ja
pieniä
haavereitakin
tietysti syntyi, kun aikuiset
lähtivät koittamaan taitojaan
”leikkimielellä”. Ensi kesänä
jatketaan varmasti pelejä
ja mahdollisesti jaetaan
porukkaa lapsiin ja aikuisiin.
Tänä vuonna saimme
jälleen mahdollisuuden olla
osana Messu Cupia kun
pelejä pelattiin Päntäneen
kentällä ja osa joukkueista
majoittui Päntäneen koululla.
Suuri kiitos kaikille valvojille
ja kioskin pitäjille.
Nuorisotilat
saatiin
lopulta valmiiksi ja otettiin
virallisesti
käyttöön
pe
21.9.2012. Paikalla oli illan
mittaan monen ikäistä kylän
kasvattia. Katja Luukaslammi
Kauhajoen Nuorisotoimesta
kävi
myös
katsomassa
uusia tiloja ja toi tullessaan
pienen muistamisen. Illan
aikana tarjolla oli kahvia,
mehua ja pipareita. Pelit
olivat aktiivisessa käytössä
ja perheen pienimmät saivat
nauttia satuhetkistä. Jatkossa
pyrimme pitämään illat
nuorisolle vähintään kerran
kuukaudessa, jolloin talo
on avoinna myös kaikille
kyläläisille.
Toivoisimme
myös nuorison vanhempien
ottavan osaa iltojen valvontaan. Tiedotamme illoista
koulun kautta, facebookissa
ja kylän ilmoitustauluilla. Ja
tietenkin seuran kotisivuilla
kun vain saisimme ne joskus
tälle vuosituhannelle…
Tämän syksyn Possutanssit
tanssittiin
Tuija
Mäensivun, Eveliina Uiton
ja
Arto
Kantoniemen
sekä
Hyvien
Herrojen
tahdittamana la 22.9.2012.
Valitettavasti kävijämäärä oli
todella niukka, lieneekö syy
yhteensattumissa?
Kesän pyöräilkampanjassa ”Lessua” seurasi jälleen
hurja
joukko
ﬁllareita.
Pyörälenkkejä tehtiin pitkin
seutua, jotkut pidempiä

jotkut lyhyempiä. SOPin
lahjoittama oranssi polkupyörä
arvottiin
syksyn
Possutansseissa. Pyörä meni
tänä vuonna varsinaiselle
aktiivipyöräilijälle,
sillä
arpa suosi Kokon Satua
Päntäneeltä. Lisäksi arvottiin pyöräilijöiden kesken
geelisatula,
joka
meni
oikeaan osoitteeseen KallioKyynyn
Saimille,
joka
kesän aikana kävi yli 90
kertaa Karijoella pyöräillen.
Onnittelut voittajille!
Syksyn aikana talolla
on
jälleen
monenlaista
toimintaa. 4H-kerho kokoontuu keskiviikkoisin, torstaisin 25.10. lähtien hikoillaan
puolitoistatuntinen
kuntopiirin merkeissä klo
18-19.30 ja sunnuntaisin
jumpataan klo 19.30-20.30.
Tulevia tapahtumia:
- la 3.11.2012 Perinteinen
Pyhäinpäivälounas
- ke 26.12. 2012
Tapanintanssit: Yötaivas
- la 19.1.2013
Karaoketanssit: Ilpo
Mäenpää
Olemme hakeneet ja
saaneet tukea Suupohjan
Kehittämisyhdistyksen
Vapari -hankkeen kautta
jääkaukalon
valaistuksen
uusimiseksi sekä seurantalon

pihamaan
perusteelliseen
kunnostukseen. Hankkeen
aloitusajankohta on heti
alkukeväästä, kun kelit
antavat myöden. Hanke
on
saatettava
loppuun
30.9.2013 mennessä, joten
toivomme, että kökkäväkeä
ehtisi omien kevättöidensä
ohella kuitenkin auttamaan
hankkeen toteutuksessa.Vaikka olemme tehneet aktiivisesti
töitä
seuran
kassan kartuttamiseksi ja
hankkeiden toteuttamiseksi,
niin kyläläisten apu tässä
kaikessa on todella tärkeää.
Tiedotamme lähemmin keväällä.
Seuralla on talon lisäksi
vuokrattavana kahvi- ja
ruokakalusto, pöytäryhmiä,
liinoja, kahvinkeitin ym.
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Piia Korpi-Kyynyyn 0407355859/iltaisin
Sateisin syysterveisin,
Piia Korpi-Kyyny ja Niina
Viitamäki

www.veljeksetviitala.com

Nuorisotilojen Pelihuone
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Tässä sitä taas ollaan.
Puoli vuotta menee aina yhtä
nopeasti ja pelko siitä, että
onko mitään kirjoitettavaa,
on aina suuri. Tuntuu ettei
koulun, työn ja perheen
keskellä millään ehdi talolle
niin paljon kuin haluaisi.
Koko kesä meni ilman
lomia työn merkeissä. Mutta
olen ottanut tämän hitaasti
kiiruhtamisen melko hyvin,
kun itseäni ajattelee. Olen
aina ollut kaikki mulle heti
nyt - tyyppi. Tämä projekti
on kasvattanut valtavasti,
nyt minulla on aikaa odottaa
saavuttaakseni
haluamani
päämäärän. Se, että tietää
mitä
haluaa,
helpottaa.
Nykymaailma on hirveän
hektinen ja juuri tällainen,
missä kaiken täytyy tapahtua
nopeasti, tehokkaasti ja
tietenkin tuottaa julmetusti
rahaa. Ja tämä pätee myös
nykyrakentamiseen, joka ei
kieltämättä kovin hääviltä
näytä. Itse aion tehdä
oman taloni kanssa juuri
päinvastoin kuin nykyään on
tapana: Käytän siihen paljon
aikaa ja mahdollisimman
”vähän” rahaa kuitenkaan
unohtamatta
rakentamisen laatua. Tässä ”rahattomuudessa”
on
sekin
hyöty, että esimerkiksi moni
vanha talo on liialla rahalla
pilattu. No toisaalta oma
etiikkani konservaattorina
estää ylirakentamisen vaikka
sitä rahaa olisikin. Niin, nyt
varmasti moni tuhahtaa ja
nauraa partaansa, ettei tule
onnistumaan. Itseasiassa eräs
herra oli tutulleni sanonut että
projektiini menee miljoona.

Mitä? Euroja, markkoja,
liiroja vai oravannahkoja?
Eniten harmittaa että hän
teki tämän arvion täysin
tuntematta minua tai tapaani
toimia. En ole tämän miehen
kanssa koskaan edes puhunut.
Kimmastuin tästä hiukan
(ehkä ei olisi tarvinnut mutta
aikansa kun kuuntelee niin..)
ja lähetin jopa sähköpostia
että millä perusteella hän
tällaisen
budjetin
osasi
laatia, ilman että on edes
käynyt talossa, keskustellut
kanssani saati ilman alan
kokemusta. Valitettavasti en
koskaan saanut vastausta.
Että terveisiä vain uudelle
kunnanvaltuutetulle tätä kautta. No joskus tuntuu että
varsinkin vanhemmat miehet
aliarvioivat minut täysin ja se
saa joskus raivon partaalle.
Näitä on kuultu, jopa
työpaikkani kassalla minulle
sanottiin,
että
tarvitsen
hirsiä kolme samanlaista
talollista että saan Kaarlelan
edes pystyyn. Niin tämä on
tätä ja näihin on saanut ja
saa edelleen tottua. Mutta
tällaiset asiat ovat lähinnä
itselle potkuja persuksiin ?
Kaakeliuuni on nyt sitten
purettu ja kaikki ylimääräinen
moska
kärrätty
tontille
täytteeksi. Sain tässäkin
asiassa mahtavasti apua,
se joka minua auttoi tietää
kyllä. En viitsi lähteä nimiä
mainitsemaan kirjoittaessani.
Olen kovasti murehtinut
myös lattialankkujen, ovien
ja ikkunoiden säilytystä, niitä
on PALJON ja nykyisessä
kodissa ei ole varastointimahdollisuutta. Tämäkin asia

ratkesi hiljattain. Suuri kiitos
tästä kyseiselle rouvalle.
Vastaavan mestarin löysin
myös. Hän on täysin sitä, mitä
olin ajatellutkin vastaavan
mestarin, tällaisessa ei niin
normaalissa rakennustavassa,
olevan. Eräs asia meni
hänen ansiostaan paremmin
kuin kuvittelin. En uskalla
vielä julkisesti asiaa sanoa,
jos tuleekin takapakkia.
Kyyninen minä nostaa aina
aika-ajoin rumaa päätään.
Asian ollessa 100 % varma
kerron sen.
LVI-kuvat ovat tulonpäällä
ja energialaskelmat ovat
laskettuna. Nyt koetetaan
löytää jostain joku rakonen,
että
voidaan
täyttää
rakennuslupahakemukset.
Niin.. tässä vastaus kysymykseen,
joka
lienee
mielessänne. Rakennuslupa.
Kyllä, sitä ei ole vieläkään.
En
enää
aio
missään vaiheessa asettaa
minkäänlaisia aikatavoitteita
millekään. Tämä asia on nyt
nähty ja todeksi, muttei ehkä
kuitenkaan hyväksi havaittu.
Annan
asioiden
mennä
omalla painollaan. Kerron
teille vain jo tapahtuneista
asioista ja jaan teille kuvia
Kaarlelan menneisyydestä.
Itseäni alkaa aina vain
harmittamaan kun ”lupaan”
perättömiä.
Myös eräs toinen asia
painaa
mieltäni.
Sain
sähköpostia ja toiveen että
kävisin Toijalassa vierailulla
herran luona, joka on
kiinnostunut
projektistani.
Hän liittyy omalta osaltaan
Kaarlelan historiaan. Koetan
järjestää asian jotenkin,
koska olen huomannut että
Kaarlelaan kytkeytyvät henkilöt ovat sydämellisiä, ihania
ja vilpittömän kiinnostuneita
projektistani. Sain kesällä
talolle
aivan
mahtavia
vieraita, sellaisten ihmisten
avulla
jaksan
mennä
eteenpäin vaikka useimmiten
tuntuu hankalalta.
Tässä kaikki tällä erää.

Puodin verannalla Kaarlelassa 1947

Hermanni Kokon satavuotispäiviltä 1966

Kaarlela elokuu 1978

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
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MUKAVAA JOULUNAIKAA !

Kauhajoen kaupunki
toivottaa
Hyvää Joulua
ja
Onnea Vuodelle 2013
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !
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Metsäsuunnitelma
tukena päätöksille
Metsänhoitoyhdistys
tekee
metsäsuunnitelmia
metsänomistajille
tarpeen
mukaan. Metsäsuunnitelma
on metsänomistajan päätösten
avuksi
tehtävä
käsikirja, johon kootaan tieto
puustosta, hoitotarpeista sekä
hakkuumahdollisuuksista.
Metsänomistajien
edunvalvojana
otamme
suunnitelman
laadinnassa
huomioon metsänomistajan
toiveet
ja
tavoitteet.
Metsäsuunnitelma käydään
luovutusvaiheessa yhdessä

läpi,
samalla
kerrataan
metsien tilanne sekä hoito- ja
hakkuutarpeet.
Aiemmin metsäsuunnitelmia tehtiin ns. aluesuunnitteluna kyläkunnittain.
Metsäkeskus hoiti suunnittelun ja sai käyttää
suunnitelmien
tekemiseen
valtion
tukea
kerätessään samalla metsävaratietoa. Tämän vuoden
alussa Metsäkeskuksen jako
julkisen puolen ja liiketoiminnan
palveluihin
toteutui. Julkisen puolen

Suunnittele leimikkosi valmiiksi.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Maria Niemelä

puh. 020 413 6104

Päntäne, Uuro, Kokonkylä

Esa Kuoppala

puh. 020 413 6102

tehtävänä
on
mm.
metsävaratiedon
keruu,
joka toteutetaan pääosin
laserkeilausaineistoon
perustuen sisätyönä. Perinteinen metsäsuunnittelu on
liiketoimintapuolen työlaji
eikä siihen ole saatavissa
enää
valtion
tukea.
Muutoksen
seurauksena
metsänhoitoyhdistykset ovat
metsäsuunnitelman teossa
hinnaltaan kilpailukykyisiä.
Metsäsuunnitelman sisältö
Metsänhoitoyhdistykset
tekevät metsäsuunnitelman
omilla Silvadatan ohjelmistoilla.
Taustamateriaalina
ovat
kartat,
ilmakuvat
ja
mahdollisesti
vanha
metsäsuunnitelma.
Pystymme
hyödyntämään
myös laserkeilausaineistolla
kerättyä
metsävaratietoa,
kunhan sitä alueeltamme
tulee tarjolle. Tila kierretään
maastossa
systemaattisesti läpi, mitataan
puustotunnuksia ja maapohjatietoja sekä mietitään
toimenpide-ehdotukset
kuvioittain. Tietojen tallennuksen
ja
tarkistusten
jälkeen
metsäsuunnitelma
on valmis tulostettavaksi.

Hangaskylä, Harja, Aronkylä, Ikkeläjärvi

Markku Salmirinne

puh. 020 413 6103

Hyyppä, Nummijärvi

TAKSI

Valmis, kansiossa oleva
metsäsuunnitelma jakaantuu
neljään eri osioon: metsän
nykyinen tila ja puumäärä,
hakkuusuositukset,
metsänhoitotyöt ja kuviokartta kuviotietoineen. Hakkuille ja hoitotöille on
suunnitelmassa
vuosiväli
milloin niiden tekemiselle
olisi optimiajankohta. Metsäsuunnitelma
tehdään
10
vuodeksi
eteenpäin
ja
suunnitelmasta
selviää
myös
euroina
mahdolliset hakkuutulot ja
hoitomenot laatimishetken
keskimääräisen hintatason
mukaan.

versiona. SilvaNetti verkkometsäsuunnitelmalla
voi
mm. selata kuviokohtaisia
tietoja ja yhteenvetotietoja,
tulostaa erilaisia teemakarttoja, suunnitella hakkuita
ja hoitotöitä. SilvaNetti palveluun kuuluu myös
metsäsuunnitelman
ylläpitopalvelu.
Myös
perinteisen, paperilla olevan
metsäsuunnitelman
ylläpidosta
voidaan
sopia.
Puustoa kasvatetaan kerran
vuodessa kasvumallien mukaisesti ja tehdyt toimenpiteet
(hakkuut, hoitotyö) päivitetään ajan tasalle.

Verkkometsäsuunnitelma
Metsäsuunnitelman
voi tilata myös sähköisenä

SilvaNetti verkkometsäsuunnitelmaan voi käydä tutustumassa
osoitteessa www.mhy.ﬁ/mhy/suunnittelu .

Markku Rinta-Halkola

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

Metsäkeskuksen
Metsäpalvelut on
puolueeton, asiantunteva ja luotettava
yhteistyökumppani
kaikissa metsäasioissasi.
Palvelujamme ovat mm:
• Metsäsuunnittelu ja metsän arviointi
• Suometsien kunnostus ja -hoitopalvelut
• Metsä- ja yksityisteiden kunnostustyöt
• Tiekuntien hallintopalvelut
Nyt saatavilla edullista tuhkalannoitusta
suometsille. Kysy tarjous toimihenkilöiltämme.
Rajoitettu määrä. Ota heti yhteyttä!
Järvinen Harri
050 314 0458
Leppiniemi Pasi 050 314 0522
Maaninka Kaarlo 050 314 0498
Myllyniemi Jussi 050 314 0429
Pouttu Juha
050 314 0443
Pyyluoma Jarkko 050 314 0505
sähköposti: etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Puh. 0400 799 710

TAKSIASEMA
0200 11 500
-Varaudu Jouluun ajoissa:
Meiltä löydät lahjat koko perheelle

TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu
Päntäne

Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA 2013 !

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

TAKSI
Jari Ahtiainen

metsäpalvelut

www.metsakeskus.fi/metsapalvelut

KAUHAJOKI

Puh: 0400 266 215

-Ostetaan kultaa ja hopeaa
koko ajan, kysy meiltä
ennenkuin myyt muille
-Myös korujen korjaukset
ja kaiverrustyöt nopeasti
Tervetuloa !

Puistotie 40 (Ykköskulma)
Kauhajoki puh. 050 536 4005
www.hopeaferit.ﬁ

Satu Kokko voitti pyörän
Kesän
tiistaipyöräilyt
pyöräiltiin nyt kolmannen
kerran. Aloitimme Vapun
päivänä ja kesän aikana
tehtiin kaikkiaan 18 yhteistä
pyörälenkkiä. Pikku hiljaa
kyläläiset ovat ottaneet
tapahtuman omakseen ja
meidän ”vanhojen” lisäksi
mukaan
saatiin
uusia
innokkaita pyöräilijöitä.
Keväällä kirjoitin Lionslehteen,
että
ennen
pyöräilykauden aloittamista
tarkistakaa pyörien kunto.
Tämä kehotus sattui omaan
nilkkaan, sillä Jokimaan
suunnassa pyöräillessämme
pyöräni takarengas rikkoontui
ja toisen kerran, kun
ajelimme Hyypän suunnassa.
Kesän
aikana
meidän
pyörillemme sattui kaikkiaan
kolme rengasrikkoa ja yhden
pyörän kampiakseli murtui.
Yksin pyöräillessä olisi tullut

hätä käteen, mutta porukassa
yhteishenki oli mielettömän
hyvä, joten yhdessä sekä
työkalujen avulla selvisimme
kaikista kommelluksista.
Teimme pyörälenkkejä,
joiden pituus vaihteli 20
kilometristä 40 kilometriin.
Kahtena edellisenä kesänä
olimme jo suunnitelleet
tekevämme kolmen järven
kierroksen ja nyt sen
toteutimme.
Ajoimme
ensin Karhujärvelle, sieltä
Kaivojärvelle, sitten ohitimme Aikalanjärven kunnes
olimme
Hiukkajärvellä.
Koko lenkille kertyi matkaa
38
kilometriä.
Eipähän
heti uskoisi, että meillä on
lähialueella näinkin monta
järveä.
Eräänä tiistaina pyöräilimme Hämes-Havuseen
kuuntelemaan kotikylän ﬂikkaa Tuija Mäensivua ja

melkein kotikylän poikaa
Arto Kantoniemeä sekä
mestaripelimanni Eveliina
Uittoa. Oli muuten tosi
hieno konsertti ja upeita
tulkintoja. Hyypässä ajellessamme kävimme toisessa
kulttuurikohteessa Hyypän
helmessä. Sinne oli meidän
kylästä siirretty aitta ja
jälkeenpäin saimme tietää,
jotta se oli Rinnen tilalta.
Kulttuuriksi voi kutsua myös
sitä reissua, kun kävimme
Leppimaassa, jonne Pyhän
Yrjön ristinritari, tarkkaampuja, Matti Asp oli vuonna
1877 perustanut Leppimaan
torpan. Edellä mainitut tiedot
löytyivät torpan paikalle
pystytetystä muistokivestä.
Viimeisenä tiistaipyöräilyiltana päätimme tehdä
syyskuun viimeisenä päivänä ruskaretken Katikan
kanjoniin.
Taukopaikaksi

olimme
jo
varanneet
Kirvenhovin Loman mökin.
Pettymykseksemme ruskaretki jäi toteutumatta runsaan
sateen vuoksi. Tämä retki jäi
nyt takataskuun odottamaan
ensi syksyä.
Päntäneen
Nuorisoseuralla 22.9. järjestelyissä
possutansseissa suoritettiin
kaikkien
tiistailenkeille
osallistuneiden kesken arvonta, jossa voittona oli
Suupohjan
Osuuspankin
lahjoittama kotimainen 7vaihteinen Tähti –merkkinen
polkupyörä. Pyörätarjouksen
pankille oli neuvotellut
Pekka Halkola Välitysmyynti
Halkolasta. Kiitos Suupohjan
Osuuspankille
ja
Välitysmyynti Halkolalle.
Polkupyörän voitti Satu
Kokko. Satu kertoi pyöräilevänsä noin 5000 kilometriä
vuodessa ja kuluttaneensa
jo monta pyörää korjauskelvottomaksi. Voidaan todeta, että pyörä meni oikeaan
osoitteeseen. Pyöräkorjaamo

Leppä lahjoitti puolestaan
geelisatulansuojuksen, jonka
sai omakseen Saimi KallioKyyny.
Tapaamisiin taas ensi
kesänä, jolloin teemme
jälleen mielenkiintoisia pyörälenkkejä
Marja-Leena Ala-Kyyny

Kaija Haapamäki, Satu
Kokko, Saimi Kallio-Kyyny
ja voittopyörä

LAADUKKAAT

TEBOIL

www.ﬁnkomec.com

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

- Terveyspalvelut
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset
Kuusistonraitti 55
050 440 2250

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net

KAUHAJOKI

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ
KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN
PUHTAHASTI POHOJALAANEN

Rauhallista Joulua ja
onnellista uutta vuotta 2013
lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !
Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä, Urpo Korpela, Oiva
Koskela, Harri Hautamäki ja Tapio Nevanpää
Sähköposti: lehti.lcpantane@gmail.com

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

