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Jussi Kangas syntyi 17. 
elokuuta 1930 Kauhajoella 
Päntäneen kylässä. Äiti Lempi 
oli alun perin päntäneläinen 
ja isä Toivo Teuvalta. Jussi oli 
kahdeksanlapsisen perheen kol-
manneksi nuorin.  Lempi-äiti oli 
tyypillinen juureva pohjalaisen 
maatalon emäntä. Kuten muutkin 
naiset tuohon aikaan,hän oli työn 
orja, jonka ruokapöytä notkui aina 
ruokaa. Perheen hyvinvointi oli 
hänelle kunnia-asia. Lempin suuri 
intohimo oli puutarhanhoito ja 
puutarhasta löytyikin voipaperista 
valmistettu kasvihuone! Toivo oli 
vannoutunut hevosmies. Isännän 
tilalta löytyi myös lehmiä, kane-
ja sekä siihen aikaan hieman 
harvinaisempia kotieläimiä me-
hiläisiä. Kiireisimpään aikaan 
kesäisin tilalla apuna hääri 
ulkopuolista apua. Jussi oli 
kuten kuka tahansa poika, villi 
ja suuna päänä koko ajan. Jos 
joku ei uskaltanut jotain tehdä, 
niin tiedettiin, että Jussi kyllä 
uskalsi. 

Koulunkäynti oli Jussille aina 
helppoa ja koulussa menestyminen 
oli jo nuorena hänelle tärkeää. 
Kuten tuohon aikaan tapana 
oli, koulussa kuljettiin kesällä 
jalan tai pyörällä ja talvella 
hiihtäen. Kun siirryttiin kirkolle 
yhteiskouluun, matka taittui 
pyörällä. Kerran talviaikaan oli 
pyryttänyt niin paljon lunta, että 
Jussi myöhästyi koulusta puoli 
tuntia. Tämä oli tunnolliselle 
pojalle kova paikka sillä moista 
ei juuri tapahtunut. Opettaja tästä 
suutahti sen verran, että uhkasi 
laskea Jussin käytösnumeroa. 
Tuohon aikaanhan käytösnumero 
oli suuressa arvossa! Jussi myös 
murehti sitä, mitä Lempi-äiti 
mahtaa asiasta sanoa, kun isäkin 
oli sodassa ja huolta oli tarpeeksi. 
Käytösnumeron laskeminen 
kuitenkin peruuntui yhteiskoulun 
rehtorin kuultua, kuinka kauniisti 
herra Kangas lausui runoja 
ulkomuistista. Sanotaan jopa, 
että kyynel vierähti rehtorin 
poskelle. Kiitos tästä taitaa 
kuulua osaltaan Lempi-äidille 
koska hän lausui kotona runoja 
paljon ja nämä jäivät varsinkin 
Jussin mieleen.

Jo lapsena Jussi tiesi halua-
vansa jotain muuta kuin alkaa 
isänsä tapaan maanviljelijäksi. 
Eräs tapahtuma lapsuudesta 

lienee vaikuttanut paljon Jussin 
tulevaisuuden uranvalintaan. 
Tapahtuipa kerran kaverusten 
ollessa metsällä, että Jussin 
hyvä ystävä loukkasi pahasti 
itsensä, minkä seurauksena hän 
sairastui stafylokokkibakteerin 
aiheuttamaan kuumeiluun ja 
mätimiseen ja kuolema oli 
enemmän kuin lähellä. Jussi kui-
tenkin päätti pelastaa ystävänsä 
ja lääkkeitä varten kerättiin kyläl-
tä kolehti. Rahat saatiin kokoon 
ja jo seuraavana päivänä potilas 
oli entisensä.

Metsästyksen ja runojen 
lisäksi lapsuuden mielenkiinnon 

kohteisiin kuului puuhastelu 
mehiläisten kanssa. Eräänkin 
kerran parvi pääsi Jussilta karkuun 
ja hän lähti juosten perään. Ja 
kyllähän saikin juosta ennen kuin 
parvi pysähtyi ja laskeutui Raja-
Jussin savupiippuun Kauhajoen ja 
Karijoen rajalle! Jussi siinä sitten 
hetken mietti että milläs mokomat 
saadaan piipusta pois ja takaisin 
kotiin omaan pesään? Fiksuna 
nuorena miehenä hän laittoi 
tulen takkaan ja meni odottele-
maan piipun toiseen päähän 
säkin kanssa. Savumyrkytyksen 
uhatessa mehiläiset valitsivat 
paremmaksi vaihtoehdoksi 

säkin. Matka oli kävellen pitkä 
pienelle pojalle, joten Jussi liftasi 
itsensä Rintakannon linjurin 
kyytiin. Piippua polttava kuski 
uteli, mitä säkissä mahtoi olla ja 
kuultuaan pojan vakuuttelut siitä, 
että ampiaiset pysyvät säkissä, 
hän lupasi kyydin kotiin. Hetken 
kuluttua auton ikkunalla kuitenkin 
pörräsi kaksi siivekästä, minkä 
jälkeen Jussi jatkoi matkaansa 
jalan.

Lapsuus ja nuoruus kuluivat 
tuohon aikaan hyvin nuorelle 
pojalle normaalilla tavalla eli 
maatilalla kaikenlaisia raskaita 
töitä tehden ja vaatimattomasti 

Jussi Kangas - Päntäneen oma poika maailmalla

Jussin mökillä Ruovedellä 1966 Lempi, Toivo ja lapset. Jussi on kolmas vasemmalta

elellen mutta kuitenkin tietäen, 
että jotain muutakin maailmalla 
olisi hänelle tarjottavana. 

1950–luvun alussa ylioppilas 
Kangas sekä maanmittausta 
opiskelemaan tullut Heikki 
Mäki-Lohiluoma muuttivat Huvi-
lakadulle Rööperiin. Kaverukset 
asuivat erään helsinkiläisperheen 
luona alivuokralaisina. Jussi tu-
li opiskelemaan oppikouluun 
koska tiesi siellä olevan hyvät 
mahdollisuudet harjoitella voi-
mistelua. Myös yleisurheilu, kuten 
juoksu ja pituushyppy, olivat hä-
nen lajejaan. Telinevoimistelussa 
jopa maajoukkuepaikka oli 
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lähellä. 
Ajatus lääkärin ammattiin 

valmistumisesta oli jossain mielen 
sopukoissa koko ajan läsnä. Näin 
ollen Jussi osallistui Helsingin 
Yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan pääsykokeisiin. 
Kun tulokset julkistettiin, meni 
Jussi muiden hakijoiden tapaan 
katsomaan. Hän alkoi käymään 
opiskelupaikan saaneiden listaa 
läpi alhaalta ylöspäin ja kun omaa 
nimeä ei heti alkanut löytymään, 
lähti hän pikaistuksissaan pois. 
Samoissa pääsykokeissa ol-
lut Jussin tuntenut nuori tuli 
vastaan ja ihmetteli: ”Milläs 

sinä kolmanneksi parhaaksi 
pääsit!” Jälleen avautui yksi ovi 
lähemmäksi lääkärin ammattia.

Kandiaikanaan Kangas ha-
lusi oppia ameriikan kielen ja 
käytti vuoden sen opiskeluun 
sukulaistensa luona Minnesotan 
osavaltiossa Virginian kau-
pungissa. Siellä hän myös jatkoi 
rakasta harrastustaan met-
sästystä. 

Niin kuin jokaisen menes-
tyvän miehen takana, niin myös 
Kankaan takana oli nainen. 
Tulevan vaimonsa, myös 
terveydenhoitoalalla sairaan-
hoitajana työskentelevän Toinin 

hän tapasi Seinäjoella 1956. 
Pariskunta kihlautui Törnävän 
kotiseutumuseon vanhan myllyn 
portailla. Liitosta syntyi kolme 
lasta: Kaksi tyttöä ja yksi poika.

Ennen erikoistumistaan ki-
rurgiksi Kangas työskenteli muun 
muassa Vetelin kunnanlääkä-
rin sijaisena ja Isojoella sekä 
Kurikassa kunnanlääkärin viras-
sa. Hänen vaatimattomuudestaan 
ja maanläheisyydestään kertoo 
paljon seuraava tarina Kurikan 
ajoilta: Erään kerran kunnanlääkä-
ri oli tekemässä pihatöitä shortsit 
jalassa, kun eräs äiti toi poikaansa 
lääkäriin. Pojalla oli ongenkoukku 
mennyt ihon läpi ja rouva kysyi 
mahtoiko lääkäri olla paikalla. 
Tähän Jussi, ettei taida olla 
mutta hän kyllä osaa ottaa 
ongenkoukun pois. Rouva epäili 
tokko uskaltaa antaa nuoren pojan 
hoitaa hommaa mutta kaikki me-
ni hyvin. Myöhemmin sama rouva 
tuli itse lääkäriin ja hämmästyi, 
kun samalla pojalla olikin nyt 
valkoinen takki ja hääräsi siellä 
vastaanoton puolella lääkärinä.

Vuonna 1963 Kangas muutti 
perheineen takaisin Helsinkiin 
erikoistuakseen kirurgiksi Mei-
lahden sairaalassa. Kankaat viet-
tivät normaalia perhe-elämää 
Etelä-Haagassa Ryytimaantiellä 
kerrostalossa. Vaimo Toini ei ol-
lut töissä, vaan hän oli pitkään 
lasten kanssa kotona. 

Juuret vetivät kuitenkin 
takaisin kohti Pohjanmaata. 
Helsingissä vietettyjen vuosien 
jälkeen vuonna 1968 Kangas 
sai ylilääkärin viran Seinäjoen 
keskussairaalasta. Omakotitalo 
Seinäjoelle rakennettiin samaan 
aikaan uuden sairaalan kanssa.  
Uuteen kotiin perhe muutti 
1973. Työ ylilääkärinä oli 
mielenkiintoista, vaihtelevaa 
ja ennen kaikkea vaativaa. 
Yksi mieleenpainuvimmista 
tapauksista lienee se kun 
Kangas oli tutustumassa tu-
levaan työpaikkaansa. Hyvin 
epävakaa potilas olisi halunnut 
”vapaakävelypotilaaksi”, mi-
hin ei kuitenkaan suostuttu 
henkilön taustan vuoksi. Potilas 
päätti kostaa asian puukottamalla 
sairaanhoitajaa. Vammat olivat 
hyvin vakavia, koska isku oli 



Presidentin palsta

Vuoden 2013 - 2014 koti-
mainen teemamme on palvelulla 
hyvinvointia. Paikallisella palve-
lulla ja yhteistyöllä tuemme 
nuoria, ikääntyneitä, vammaisia 
ja koko yhteiskuntaa.

Haastamme kaiken ikäiset 

mukaan hyvän tekemiseen. 
Hyvän tekeminen ja siihen 
liittyvä henkinen kasvu lisäävät 
myös omaa hyvinvointiamme. 
Kaikkeen hyvään tarvitaan 
melkein aina rahaa. Siksi mekin 
suoritamme näitä aktiviteetteja, 
esimerkiksi Päntäneen Sanomien 
julkaisuja ja jouluaaton sää-
veikkausarvontaa. Niistä me 
saamme vähän tuottoa ja voimme 
jakaa siitä mahdollisuuksiemme 
puitteissa hyviin kohteisiin.

Päntäneen Lions klubi toimii 
tulevan kevätkauden perinteisellä 
ohjelmalla: Järjestämme kevät-
talvella perinteiset nappulahiihdot 

(toivotaan että on lunta). Päntä-
neen Sanomat julkaistaan seu-
raavan kerran vapun tienoilla. 
Pidämme Kaarlelan puistoa 
kunnossa. Keväällä koululaiset 
saavat stipendit koulujen pää-
töstilaisuuksissa.

LC-Kauhajoki/Päntäne toivot-
taa lehtemme lukijoille hyvää 
joulun odotusta ja menestyksellistä 
uutta vuotta 2014. Lisäksi haluan 
kiittää lehtemme ilmoittajia, 
kirjoittajia ja toimikuntaa onnis-
tuneesta lehdestä.

Presidentti Ari Mäki-Uuro
ja Lady Tarja Mäki-Uuro

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 

Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltä

Edullisesti toimitusmyyntinä:
 - Rakennustarvikkeet
 - Lannoitteet ja siemenet
 - Neste polttoöljyt mys.
Välitysmyynti Halkola
Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090
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Jouluaaton sääveikkausarpoja on saatavana 
Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä.
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Jumala on meidän kanssamme
Kansat tervehtivät Jeesusta 

Itämaiden tähtien  tuntijat 
tunnistivat Jeesuksen syntyessä  
uuden tähtimuodostelman, 
Betlehemin tähden, johon liittyi 
tieto uuden kuninkaan syntymästä 
Israelissa. Jouluevankeliumin 
mukaan “tietäjät lähtivät matkaan, 
ja tähti, jonka he olivat nähneet 
nousevan taivaalle, kulki heidän 
edellään. Kun tähti tuli sen 
paikan yläpuolelle, missä lapsi 
oli, se pysähtyi siihen.”Matt.2:
9.  Betlehemissä tietäjät  kumar-
tuivat ja kunnioittivat  vasta-
syntynyttä  Jeesusta luvattuna 
uutena  kuninkaana. He toivat 
kallisarvoisia  lahjoja Jeesukselle 
Israelin ulkopuolisten  kansojen, 
“pakanakansojen”  edustajina.    

Luomakunta elää toivossa 
Betlehemin tähti yhdistää  

Jeesuksen  merkityksen kaikkialle 
luotuun todellisuuteen. “Kaikki on 
luotu hänen kauttaan ja häntä 
varten.”Kol.1:16.  Ihminen 
ja hänen elinympäristönsä 
on hauras. Luonnon ilmiöt, 
mullistukset ja poikkeukselliset 
ilmiöt ja koko ekosysteemin 
tulevaisuus herättävät nykyään 
kysymyksiä.”Kaiken luodun on 
täytynyt taipua katoavaisuuden 

alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, 
vaan hänen, joka sen on alistanut. 
Luomakunnalla on kuitenkin toivo, 
että myös se pääsee kerran pois 
katoavaisuuden orjuudesta, 
Jumalan lasten vapauteen ja 
kirkkauteen. Me tiedämme, että 
koko luomakunta yhä huokaa 
ja vaikeroi synnytystuskissa.” 
Room.8:20-22.  Kristus on kai-
ken luodun päämäärä. Koko 
luomakunnalla on Kristuksen 
yhteydessä ja kautta toivo, myös 
kutsumus  odottaa Kristuksen 
lopullista tulemista, viimeistä 
adventtia, jolloin Kristus asettaa  
kaiken luodun kohdalleen.  

Jumala on meidän kans-
samme  -  Immanuel 

Jouluevankeliumin sanomaa 
voi luonnehtia inhimillisestä 
näkökulmasta: Jumala tuli ihmisen 
elämään ainutkertaisella tavalla ja 
muutti  sen täydellisesti. Maria 
eli suuren tehtävänsä kanssa  
luottavaisesti ja sydämessään 
tutkistellen Jumalan tarkoitusta. 
“Jumalalle ei mikään ole 
mahdotonta.”  Köyhät paimenet 
olivat arjen ihmisiä, jotka tur-
vautuivat  Jumalan lupaukseen 
hyvästä paimenesta, joka  johtaa 
laumansa päivämatkat  uhrau-

RAUHALLISTA JOULUA

TOIVOTTAA

O.PELTOMÄKI 0400 806 606

...JATKOA ETUSIVULTA

Jussi, Mauri ja Maurin poika Raimo

tuvalla rakkaudellaan ja joka 
tuntee jokaisen lampaansa nimel-
tä ja jonka rakkauden hoivassa  
“pimeydessä vaeltava kansa”, 
syntiensä kanssa kamppaileva 
ja haavoittunut ihminen löytää 
elämän. 

Evankeliumi kutsuu meitä 
luottavaisesti ottamaan vastaan 
Kristuksen ja hänen  rakkautensa. 
Pyhän kosketus on alussa “hento 
taimi”. Mutta pieni alku kasvaa 
suuremmaksi ja lopulta täyttää 
kaiken. Maria todistaa ajasta 
aikaan, että jouluevankeliumi 
on ihmisen uudeksi tekevä 
voima :  “Minun sieluni ylis-
tää Herran suuruutta, minun 
henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani.” Luukas 1:46-
47.   Rukoillaan yksin ja yhdessä 
sydänten avautumista  Jeesukselle, 
suurelle Vapahtajallemme. Hän 
antaa elämällemme  ainutkertaisen 
tarkoituksen ja arvon:  Tie elämään 
avautuu!   

Rauhallista  joulua ja siu-
nauttua vuotta 2014 kaikille 
“päntälääsille”  ja kaikille tämän 
lehden lukijoille! 

Antti Ala-Opas

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

Kuusistonraitti 55  61850 KAUHAJOKI AS
050 440 2250 www.kauhajoensormiset.net

www.veljeksetviitala.com
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Hyvää Joulua 2011  ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2012

  2013
 2014

osunut suoraan sydämeen. Paikalla 
ollut toinen sairaanhoitaja soitti 
saman tien Kankaalle ja kertoi 
millainen tapaus oli tulossa. 
Nuoren naisen pelastamiseksi 
käytiin kova taistelu. Sydän 
saatiin ”paikattua” ja kuin 
ihmeen kaupalla kaikki kääntyi 
hyväksi ja sairaanhoitajattaren 
henki pelastettiin. Tämä kyseinen 
tapaus oli Kankaan ensimmäinen 
sydänleikkaus.

Runot, mehiläiset ja metsästys 
ovat kuuluneet Jussi Kankaan 
elämään läpi vuosikymmenten. 
Metsästys alkoi pikkupoikana 
ritsalla ja kohteena olivat 
sekä pikkulinnut että oravat. 
Aikuisiällä tähtäimessä siintivät 
hieman isommat eläimet, kuten 
riistalinnut, hirvet ja hylkeet. 
Harrastustenkaan parissa ei aina 
vaarallisilta tapahtumilta vältyt-
ty. Eräs hengenvaarallinen tilanne 
koettiin kun hylkeenpyytäjät 
eksyivät toisistaan sankassa 
sumussa. Jussi putosi avantoon, 
minkä seurauksena hän jou-

tui riisumaan vaatteensa ja 
vääntämään ne kuiviksi. Syödäk-
seen hän sai muutaman päivän 
aikana sen verran kuin kiinni 
ottamastaan varpusesta riitti. 
Toini-vaimolla oli rankkaa kotona 
Helsingissä kolmen pienen lapsen 
kanssa, koska ei ollut tietoa onko 
mies edes hengissä. Vieläkin on 
ilmeisesti jossain pullo, missä 
on merenkurkun vettä muistona 
tuosta seikkailusta. 

Yhdeksi Kankaan lukemat-
tomista meriiteistä luetaan 
myös Talviolympiajoukkueen 
lääkärinä toimiminen. Pesti tiesi 
hyvin paljon matkustamista 
ja poissaoloa kotoa. Tuohon 
aikaan joukkueeseen kuuluivat 
muun muassa Juha Mieto, Eero 
Mäntyranta, Pertti Teurajärvi, 
Arto Koivisto, Helena Takalo 
sekä Hilkka Riihivuori. Kangas 
muistetaan myös yhtenä kuuluisan 
Jussi-tallin Jusseista.

Jäätyään vuosia sitten eläk-
keelle Seinäjoen keskussairaalan 
ylilääkärin virasta Kangas kuvai-
lee itseään seuraavin sanoin: ”Olen 

oloneuvos, jolle perhe merkitsee 
koko elämää. Jo lapsesta lähtien 
on tavoittelemiensa asioiden eteen 
tehtävä lujasti töitä. Kaikkeen 
täytyy suhtautua päättäväisesti 
eikä asioiden kanssa saa hosua. 
Niin kauan kuin on elämää, on 
myös toivoa.” 

Ylilääkäri Jussi Kangasta 
kuvaa hyvin myös seuraava 
Ilkan mielipidepalstalta 30.1.2013 
poimittu lause:

”Aikanaan ylilääkäri Jussi 
Kangas hoiti joukkoineen 1970-
luvulla vanhassa jokivarren 
sairaalassa suuren joukon vä-
keä hyvin vaatimattomasti ja 
vähäeleisesti. Kiitos kirkkaasta 
muistikuvasta tuolta ajalta”

Katja Mäntymäki

Mauri, Hilkka ja Jussi Hilkan synttäreillä 1999
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Kauhajoen Traktoriurheilijat

Kauhajoen Traktoriurheilijat 
rohmusivat palkintoja FTPA:
n palkintojenjakotilaisuudessa 
Jyväskylässä lokakuun lopussa.  
Mennyt kausi oli menestyksekäs 
KAHTU:lle, johon kuuluu tällä 
hetkellä 11 pulling-kuljettajaa. 
Tulevalle kaudelle on  tulossa 
lisää uusia kuljettajia ja traktoreita 
nykyisten lisäksi. Kilpailutahti on 
tiivis - koevetokisat keväällä ja 6 
osakilpailua kesän aikana

Kahtulaisten sijoitukset 
kaudelle 2013. Komista kotoisin 
olevan Ville Koivuniemen  kauden 
lopullinen sijoitus Farmi 2500 
kg:ssa  oli SM 3. Kauhajoen 
Hermanni Ruohomäki  sijoittui 
samassa luokassa viidenneksi. 
Uusi Super Sport 3600 kg ajettiin  
tänä vuonna Farmi 3500 kg:sten 
kanssa samassa yhteydessä.  Juha 
Vainionpää osallistui uuteen 
luokkaan, vaikka SM-arvoa ei 
kyseiselle luokalle tänä vuonna 
vielä annettu.  Simo Mäntykoski  
Isokoskelta ei osallistunut tänä 
vuonna  yhteenkään kilpailuun.  
Farmi 6000kg:ssa  ajava  Kau-
hajokinen Ossi Mannila palasi 
parin vuoden tauon jälkeen 
jälleen ykköspaikalle. Super Farmi 
3000kg:ssa ajava Mikko Poikselkä 
voitti viidennen peräkkäisen 
Suomen Mestaruuden kyseisessä 
sarjassa. Jukka Laitamäki voit-
ti kesän ehkä tiukimman luo-
kan Super Farmi 4500 kg:n.  

Samassa luokassa kilpaileva 
Heikki Takala Savonkylästä 
sijoittui kolmanneksi. Tommy 
Karlsson Jepualta sijoittui 
neljänneksi ja Mats Skoglund 
Vikbystä seitsemänneksi. Toni 
Harju Luopajärveltä sijoittui 
kuudenneksi Modified 3500 
kg:ssa. 

Suuren suosion saaneet 
ajettavien ruohonleikkureiden 
kisat järjestettiin toistamiseen 
menestyksekkäästi elokuun a-
lussa. Leikkureilla kilpailtiin 
kahdessa luokassa:  alle ja yli 
15 hp.  Pienemmille osallis-
tujille järjestettiin lasten polku-
traktorikisat. 

Voittajat: Alle 15 hp: 1. Pasi 
Tulensalo 2. Tuomas Yli-Heikkilä 
3. Raimo Uusi-Pantti. Yli 15 hp 
1. Antero Kallioniemi 2. Pasi 
Viitamäki 3. Pasi Tulensalo

Polkutraktorikisan voit-
tajat: Alle 4 v: 1. Tuomas Uusi-
Äijö 2. Helmi Rinta-Möykky 3. 
Bertta Pihlaja Alle 8 v: 1. Nico 
Väljä 2. Juuso Tumelius 3. Eetu 
Viitasaari

Nyt tulevalle talvelle 
Kahtulaiset valmistelevat jää-
ratakisoja. Päältäajettavilla ruo-
honleikkureilla ajettava kilpailu 
järjestetään 22.3. 2014  Relaa 
Racingin tontilla eli samalla 
pellolla, missä kilpailu on kesäisin 
pidetty. Nyt on  hyvää aikaa 
viritellä ne omat päältäajettavat 
ruohonleikkurit talvikisoihin, 
sillä palkinnot ovat  taas upeat. 
Kauhajokiset yritykset ovat 
hienosti lähteneet tukemaan 
näitä koko perheelle suunnattuja 
ilmaistapahtumia. Sääntöjä voi 
käydä tarkistamassa Kahtun 
kotisivuilta  www.kahtu.net .

SUUPOHJAN ILMASTOINTI JA PELTI OY
Kenttätie 3
61800 KAUHAJOKI
Puh. (06) 231 3588
Fax. (06) 231 3585

Email: sip@kauhajoki.fi

Tuottajantie 43
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 414 8331
Fax. (06) 423 3604

http://www.kauhajoki.fi/~sip

Suomen mestari 2013 Koljatti 2 ja Jukka Laitamäki sarjassa 
Super Farmi 4500 kg 

KAUHAJOKI.	Topeeka	25.			
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KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50



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

Tikkuiitat ahkerana Päntäneellä
Ensi keväänä Neulekerho 

Tapion Tikkuiitat täyttää 4 
vuotta. Neulekerho on saanut 
nimensä Nevanpään Tapion 
mukaan, joka on antanut mah-
dollisuuden kokoontua joka 
kuukauden ensimmäisenä 
tiistai-iltana Lankatalossaan. 
Noin 20 naista ahkeroivat silloin 
kutimien kanssa. Ahkeroiminen 
ja osaamisen siirtäminen toiselle 
on tärkeää, mutta tärkeää on myös 
praataaminen. Neulekerho on 
ikärajaton, joten  kaikenikäiset 
ovat tervetulleita. 

 Tikkuiitoille hyvän jaka-
minen on tärkeää, niinpä he 
ovat toimintavuosiensa aikana 
toteuttaneet erilaisia hyvänte
keväisyyskampanjoita, kuten 
Kauhajoen vauvoille villasukkia, 
Viroon lapsille ja vanhuksille 
lämmintä ilon kera, syto-myssyjä 
syöpäpotilaille,  palvelukodeille 
säärystimiä ja sukkia jne.  Ovatpa 
kansainväliset toimittajatkin 

vetäneet jalkaansa Tikkuiitojen 
tekemät villasukat Milanon 
sisustusmessuilla viime keväänä. 
Sukat tilasi Iittala. 

Tikkuiitat pitivät ruoka-
messujen aikaan myyntinäyttelyn, 
jossa näytteillä oli kudotuista 
ja virkatuista paloista tehtyjä 
tuotteita. Neulekerhon jäsenet 
tekivät 2200 palaa, joista ideoitiin 

ja valmistettiin erilaisia tuotteita.  
Uusin yhteinen kampanja on tehdä 
sukkia Hope-yhdistykselle, joka 
välittää ne vähävaraisille lap-
sille ja nuorille.  Tikkuiitojen 
vetäjä Birgitta Saarenpää on 
ylpeä siitä innokkuudesta ja 
hyväntahtoisuudesta, jonka 
aistii neulekerhon kokoontu-
misiltoina. 
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HYVÄÄ JOULUA !

Kauppa-auton toiminta 
jatkuu Päntäneeltä

Senja ja Marko jatkavat 
myymäläauton toimintaa – reitit 
ovat samat kuin ennenkin. On 
hieno asia, että kauppapalvelut 
ovat syrjäkylillä edelleenkin 
saatavilla. Käyttäkäämme niitä.

Ajoreitit ja pysäkkien kel-
lonajat löydät helposti kotisivuilta  
www.kauppaduo.com .

Joulunpyhien johdosta on 
muutoksia aikatauluissa.  Esimer-
kiksi jouluaattona ajetaan puoleen 
päivään ja  25-30.12 huilataan. 

Sitten 31.12 lähtien ajetaan jälleen 
normaalisti. 

Varastolta löytyy Kurkku-
mestareitten säilykkeitä  sekä 
Korpela paperin Jellona Wc- ja 
talouspaperia tilauksesta. 

KauppaDuo toivottaa asiak-
kailleen Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta !

Kauppiaat tavoittaa:
Senja 041 5771518
Marko 044 9479799 Auto valmiina kierrokselle !

Kaivinkone- ja 
Maansiirtotyöt

+ Puunajoa
Järviluoma 

0400 456 552

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Ilkka Hannusaari on Senjan asiakkaana.



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

Liikunta unohtuu ruuhkavuosia eläviltä miehiltä

Pohjalainen mies kertoo 
vaivoistaan ainakin urologille 
rohkeasti. Vastaanotolla kuiten-
kin usein selviää, että vaivoista 
on vaiettu jo pitkään ennen 
tutkimuksiin hakeutumista. 
Osittain tämä johtunee sopeu-
tumisesta vuosien saatossa hil-
jalleen paheneviin vaivoihin 
ja lääkäriin otetaan yhteyttä 
vasta oireiden käytyä todella 
häiritseviksi. Apua vaivoihin 
olisi kuitenkin saatavissa jo 
paljon aiemmin, kertoo urolo-
gian erikoislääkäri Ilkka Paaso 
Kauhajoen Terveystalosta.

Äijämeininki näkyy vastaan-
otolla; kun mies viimein tulee 
lääkäriin, niin nainen on yleensä 
patistanut hänet liikkeelle. Usein 
naiset ovat jopa kiinnostuneempia 
ja paremmin perillä miestensä 
terveydentilasta tai huomaavat 
hälyttävät merkit aikaisemmin 
kuin miehet itse.

Arkirutiinien muuttuessa 
miehet usein unohtavat liikunnan 
harrastamisen. Suomalaisten 
fyysinen aktiivisuus ja kunto 
2010 -katsauksen mukaan sekä 

nuorten naisten että nuorten 
miesten liikunta-aktiivisuus 
heikkenee 24 ikävuoden jälkeen, 
mutta miehillä aktiivisuuden lasku 
on jyrkempää.

Lapset ja nuoret pojat 
harrastavat melko aktiivisesti 
liikuntaa, mutta perheen pe-
rustamisen ja kotielämän myötä 
miesten liikunta unohtuu ja kiloja 
kertyy helposti lisää, tiivistää 
työterveyshuollon erikoislääkäri 
Kirsi Tuominen Kauhajoen 
Terveystalosta.

 25–34 -vuotiaat naiset, joilla 
saattaa olla monia muitakin 
kiireitä, kuten pienet lapset ja 
työ, liikkuvat jopa enemmän 
kuin ikäisensä miehet. 

Tietysti poikkeuksiakin on, 
osa miehistä liikkuu ja huolehtii 
terveydestään hyvin. Kaiken 
kaikkiaan tupakointikin on 
suhteessa vähentynyt enemmän 
miehillä kuin naisilla, Tuominen 
kuvailee.
Terveystarkastus on keski-
ikäiselle miehelle tärkeä

 Tutkimuksen mukaan 
huono kunto kertoo enemmän 

ennenaikaisen kuoleman ja 
keskeisten kansansairauksien 
vaarasta kuin perinteiset terveyden 
riskitekijät. Liikunnan lisäämisen 
ohella olisi tärkeää, että miehet 
myös kävisivät säännöllisesti 
terveystarkastuksissa, etenkin 
kun toistaiseksi Suomessa ei 
järjestetä yleisiä seulontoja 
miesten sairauksiin, esimerkiksi 
eturauhassyöpään. 

Työikäiset miehet käyvät 
yleensä työterveystarkastuksissa. 
Näitä on kuitenkin harvoin, joten 
jos terveystarkastuksia tehtäisiin 
useammin erityisesti keski-
iässä, tulevaisuuden riskitekijät 
selviäisivät helpommin. Näitä 
ovat esimerkiksi sukurasitteina 
olevat sairaudet ja metabolisen 
oireyhtymän riskit, kertoo Kirsi 
Tuominen.
Moni pohjalainen saa 
leipänsä Terveystalosta

Terveystalo toimii laajasti 
myös Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan alueella, lääkä-
rikeskukset palvelevat ja hoitavat 
pohjalaisia muun muassa Vaasassa, 
Seinäjoella ja Kauhajoella. 

Työllistämme ison joukon 
suomalaisia tällä alueella. Ter-
veystalon valtakunnallinen 
asiakaspalvelukeskus toimii 
Kristiinankaupungissa ja moni 
meistä on Kauhajoelta kotoisin. 
Meillä on 70 Terveystalon pal-
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veluvalikoiman asiantuntijaa 
vastaamassa asiakkailta puhe-
limitse, sähköpostitse sekä 
chat-kanavan kautta tulleisiin 
yhteydenottoihin, kertoo asiakas-
palvelukeskuksen päällikkö 
Maarit Rosenberg.

Asiakaspalvelukeskus 
tukee lisäksi Terveystalon 
työterveysmyyntiä kutsumalla 
asiakasyritysten henkilöstöä 
työterveystarkastuksiin. Toinen 
erityisosaamisalue on kor-
vauskäsittelypalvelu, jota tuo-
tetaan yhteistyössä vakuu-
tusyhtiöiden kanssa.

Ajanvaraus verkkosivujen 
kautta on suosittua. Sen 
vuoksi kehitämme sähköisiä 
asiakaspalvelukanaviamme 
jatkuvasti. Lähes puolet 
ajanvarauksista tehdäänkin 
verkossa.   Puhelinajanvaraus 
numerossa 030 6000 toki 
palvelee enemmän neuvoja 
vaativissa ajanvarauksissa. Pu-
helimitse palvelemme suomen 
lisäksi ruotsiksi ja englanniksi, 
Rosenberg kertoo.

Terveystaloon voi varata 
ajan ajasta ja paikasta riip-
pumatta myös verkossa osoit-
teessa www.terveystalo.com 
tai älypuhelimen mobiilisovel-
luksella.

Terveystalo on Suomen suurin 
terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa 

monipuolisia terveys-, työterveys-, 
sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 
lähes 150 toimipaikassa eri puolilla 
Suomea. Terveystalon asiakkaita 
ovat yksityishenkilöt, yritykset 
ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä 
julkinen sektori. Terveystalo 
työllistää valtakunnallisesti 
lähes 6 500 terveydenhuollon 
ammattilaista. Vuonna 2012 
Terveystalo investoi suomalaisten 
terveyspalvelujen kehittämiseen 
yli 27 miljoonaa euroa. 

www.terveystalo.com

Suomalaismies huolehtii perheestään ja omai-
suudestaan, muttei edelleenkään ymmärrä pitää 
itsestään riittävää huolta. Omaan terveyteen liittyvistä 
asioista hän ei juurikaan halua kertoa eikä hakeudu 
mielellään lääkäriin. Perheen perustamisen myötä 
miehen liikuntaharrastukset usein jäävät.

Liikunnan lisäksi miehen kan-
nattaa ottaa rutiiniksi säännölliset 
terveystarkastukset. Lääkärille 
tullaan usein vasta puolison 
patistamana. Kuva:Terveystalo

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

Ketun syksy
Olipa kerran kaunis syyspäivä. Kello oli puoli kaksitoista ja koulussa oli juuri ollut ruokailu. Yht´äkkiä taivas musteni ja koulun ylle tuli salamoiva ja musta myrskypilvi. Pilvestä laskeutui joukko, joka ratsasti liekehtivillä aavehevosilla.Aaveet katsoivat ympärilleen, mutta lähtivät pian, koska eivät nähneet ketään jonka olisivat muuttaneet aaveeksi heidän mukaansa.

Meri Panttila 4.lk

Retki
Eräänä syksyisenä aamuna eräs Marie-

niminen tyttö huokaisi tyytyväisenä. Hän 
puhui tyytyväisenä puhelimeen kaverinsa 
Ilonan kanssa. -Tavataan sitte siä puistos, 
Ilona sanoi ja lopetti puhelun.

Marie pakkasi retkitavaransa ja lähti 
pyörällä kohti puistoa. Pian Ilona ja Marie 
lähtivät kohti syksyistä metsää. Marie 
purki tavaroita ja Ilona kokosi telttaa. 
Pain kaikki oli valmista ja Ilona ja Marie 
puhelivat kaikesta, kunnes he näkivät 
jotain kirkasta valoa. Siellä oli virvatuli. 
Tytöt katselivat sitä ihmeissään ja pian 
tuli ilta. Tytöt söivät leipää ja mehua. He 
valvoivat vielä hetken ja lämmittelivät 
nuotion äärellä. Pian Ilona sanoi: - Katso! 
Marie katsoi ihastellen taivaalla olevia 
vihreitä revontulia. Aikansa katsottuaan 
tytöt menivät nukkumaan. Aamulla tytöt 
pakkasivat kamppeensa ja lähtivät 
tyytyväisinä kotiaan kohti.

Minna Leppiniemi 4.lk

Syksyn aaveet
Olipa kerran kaunis syyspäivä. Kello oli puoli kaksitoista ja koulussa oli juuri ollut ruokailu. Yht´äkkiä taivas musteni ja koulun ylle tuli salamoiva ja musta myrskypilvi. Pilvestä laskeutui joukko, joka ratsasti liekehtivillä aavehevosilla.Aaveet katsoivat ympärilleen, mutta lähtivät pian, koska eivät nähneet ketään jonka olisivat muuttaneet aaveeksi heidän mukaansa.

Tuomas Rahkola 4.lkKYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

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

Päntäneen koulun oppilaiden tarinoita

Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
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Lähdimme aamulla koululta kohti Karijoen Iso-Kakkorin vuorta. Mukana 
olivat kaikki koulun oppilaat ja opettajat. Linja-automatka sujui hyvin. 
Saavuimme Kakkorin metsästysmajalle ja otimme mukaan opaskirjat 
ja kamerat ja kiikarit ja lähdimme iloisin ja vähän jännittynein mielin 
kohti vuoren huippua.

Tutkimme ympäristön kasveja , marjoja  sekä ruskan värjäämiä metsiä 
ja kaatuneita puita.  Monet syksyiset sienet olivat myös mielenkiintoisia 
kuvauskohteita. 

Kun pääsimme Kakkorinvuoren huipulle, sieltä avautui lumoava, 
mahtava näkymä. Paljon ruskan värittämiä metsiä ja peltoja ja jopa 
pikkuinen järvi. Kakkorinvuorelta on menneinä aikoina louhittu 
porakiviä rakennusten perustuksiin. Se on ollut entisaikaan myös 
nuorten tapaamispaikka.

Iloiset Kakkorinvuoren valloittajat vuoren huipulla. Paljon erilaisia asioita opittiin päivän aikana ja kaikilla 
oli mukava retkipäivä. Maisemat olivat kaikkien mielestä hienot ja vuorella oli kiva kiipeillä ja katsella 
mielenkiintoisia paikkoja ja maisemia. Moni retkeläisistä oli ihmeissään, että näin lähellä omaa koulua 
on todellai hieno luontokohde. Suosittelemme kaikille luontoretkeä Iso-Kakkoriin! Terveisin Päntäneen 
koulun oppilaat ja henkilökunta.

Päntäneen koulun luontoretki  
Iso-Kakkoriin syyskuussa 2013
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Kleopatra

SUORAAN

MAAHANTUOJALTA

 PUITAVA HERNE
- Myös rehuherneet
- Seoskasvustoihin valkuaistäydennykseksi
- Puhdaskasvustoihin + niittorehuihin
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TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Ilkka Hannusaaren perustama 
IH Pienkone- ja Vaunuhuolto 
toimii Välitysmyynti Halkolan 
pihapiirissä entisessä Osuuskaupan 
huoltohallissa osoitteessa Päntä-
neen paikallistie 9, missä on hyvät 
tilat huoltaa ja korjaa kaikenlaiset 
pienkoneet. Kuntoon saatetaan 
merkistä riippumatta mm. 
puutarhassa, tiellä, vesillä ja 
metsässä käytettävät moottorilla 
toimivat  vempaimet.

 Ajoneuvoja ja perävaunuja 
varten löytyy nosturi, joten niiden 
tutkiminen altapäin käy sujuvasti. 
Ilkalla on luvat ja laitteet myös 
nestekaasulaitteiden huoltoihin 
mm. asuntovaunuissa.

Remonttia tehdään siis hyvin 
monenlaisiin laitteisiin, joten 
kannattaa käydä kysymässä apua 
omalta kylältä !

Kaikki huolletaan, mikä 
ovesta mahtuu sisälle

Yrityksellä on hyvät korjaustilat Välitysmyynti Halkolan 
pihapiirissä.

Kaikki pienkoneet ja vähän suuremmatkin laitetaan kuntoon

Jouluaaton sääveikkausarpoja on saatavana 
Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä.

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki

HYVÄÄ JOULUA !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

Katsastustie 8  Puh. (06) 236 0120
61800 KAUHAJOKI Fax. (06) 236 0121



Kevät aloitettiin perinteisesti 
metallinkeräyksellä. Nuoriso-
seuran pihassa olevaan ke-
räyslavaan sai touko-kesäkuun 
ajan tuoda metalliromua, jota 
kertyi tänäkin vuonna ihan 
mukavasti. Kiitos kaikille ke-
räykseen osallistuneille. 

Toukokuun lopulla päästiin 
aloittamaan Päntäneen kentällä 
myös puulaakijalkapallo, johon 
tänä kesänä osallistui entistäkin 
isompi ja moninaisempi joukko. 
Myös lapset pelasivat kentällä aina 
kesätorstaisin. Ruokamessujen 
aikaan pelattaviin messucupeihin 
osallistuimme tänäkin vuonna 
pitäen kanttiinia Päntäneen 
kentällä, sekä valvomalla Pän-
täneen koululla majoitusta.

Kesän ja syksyn aikana 
toteutettiin Päntäneen NS:n 
pihassa laaja piharemppa, jonka 
myötä vedet saatiin ohjattua 
pois pihasta ja takapiha koki 
totaalisen muodon muutoksen. 
Takapihalle saatiin lisää parkki-
tilaa ja ympäristöstä tuli kaikin 
puolin viihtyisämpi sekä helppo-

hoitoisempi. Vapeke – hankkeella 
uusittiin myös kaukalon valaistus 
täydellisesti. Kaukalon ympäristö 
raivattiin ja kaukalon yllä 
roikkuneet valot korvattiin pyl-
väisiin asennetuilla valaisimilla. 
Tervetuloa ”avajaisiin” jää-
kaukalolle su 5.1.2014 koko 
perheen luisteluriehaan! 

Perinteiset possutanssit 
muutettiin tänä vuonna possu-
karaokeksi, jotka pidettiin syys-
kuussa. Kävijöitä oli perinteeksi 
tullut puolen sataa. Tarjolla oli 
tauotonta karaokelaulua aina 
kahteen saakka yöllä sekä lihaisaa 
pyttipannua. Illan aikana arvottiin 
myös kesän pyöräilykampanjaan 
osallistuneiden kesken polku-
pyörä.

Marraskuinen Pyhäinpäivä-
lounas oli nykyisen johtokunnan 
aikana yleisömäärältään en-
nätys rikkoen 300 syöjän rajan. 
Voinemme siis jatkaa tätä 
lounasperinnettä tulevaisuu-
dessakin ?

Heti koulujen alettua alkoivat 
talolla kuukausittain pidettävät 
nuoriso/kyläillat. Nuorisoa 
on käynyt mukavasti ja osa 
vanhemmistakin on jäänyt iltaa 

Tykkää Päntäneen NS 
ry:stä facebookissa ja 

tiedät, mitä talolla tapahtuu
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Varma kesän merkki on 
tiistai-iltaisin seurantalon pihaan 
kokoontuva joukkio pyöräilijöitä, 
jotka polkivat kesän mittaan pitkin 
Päntänettä ja sen lähiympäristöä. 
Kesän tiistaipyöräilyt pyöräiltiin 
jo neljännen kerran. Aloitimme 
toukokuun alussa ja kesän 
aikana pyöräiltiin 17 tiistaina. 
Osa pyöräilijöistä teki 20-25 
kilometrin lenkkejä ympäri 
Päntäneen laajaa kylää ja käytiin 
vähän naapurikylien ja pitäjienkin 
puolella. Oli myös pyöräilijöitä, 
jotka tekivät vähän lyhyempiä 

pyörälenkkejä.  Vielä syyskuun 
puolella tehtiin pyöräilykauden 
päätöslenkki Hiukkajärvelle, missä 
nautimme talon antimista.

Syyskuun possukaraokessa 
arvottiin kaikkien tiistaipyö-
räilyihin osallistuneiden kesken 
Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
ja Pyöräkorjaamo Lepän lah-
joittama polkupyörä sekä To-
peekan Kalusteen lahjoittama 
rahi. Kummatkin voitot menivät 
Sirkka Kankaanpäälle. Onnea 
Sirkka.

Vapeke-hankkeella saatiin piha uuteen uskoon.

viettämään kahvittelun merkeissä. 
Tämän vuoden viimeinen ilta on 
ke 11.12. klo 18-21. Ensi vuonna 
aloitetaan taas ke 15.1.2014.

Talolla on ollut muutenkin 
mukavasti toimintaa koko 
syksyn. Kylän “Nuoret miehet” 
kysyivät syksyllä voisivatko 
käyttää yläkerran punttisalia. 
Niinpä he siivosivat sen ja 
toivat sinne omia välineitään. Nyt 
syksyn aikana on rautaa noussut 
2-3 kertaa viikossa. Talolla on 
käynyt iltaisin myös sulkapallon 
pelaajia ja keskiviikkoisin pyörii 
seurakunnan tanssikerho.

Syyskuusta lähtien Neon-
teatteri on harjoitellut viikon-
loppuisin näytelmäänsä. Pyhäin 
päivälounaan jälkeen talo 
muuttui teatteriksi eikä sen 
vuoksi muuta isompaa toimintaa 
voidakaan järjestää yhtä aikaa. 
Päntäneen nuorisoseura vastaa 
väliaikakahvituksesta, joten tal-
koolaisia on pitänyt löytää niin 
kahvitteluun kuin lipunmyyntiin 
jokaiseen 13 esitysiltaan.

Tämä vuosi päätetään su 
15.12. klo 12–15 pidettäviin jou-
lumarkkinoihin. Lapset saavat 
tonttupassilla leipoa, askarrella ja 

kasvomaalauksen. Tavanomainen 
onginta on muuttunut ajankoh-
taan sopivammin pilkkimiseksi. 
Joulumuorin puodista voi 
ostaa riisipuuroa ja kiisseliä 
sekä torttukahvit. Joulupukki 
vierailee tänäkin vuonna pariin 
otteeseen lapsia tervehtimässä 
siinä puoli yhden ja kahden 
jälkeen. Myyntipöytiä voi 

Syyskuun puolessa välissä 
aloitimme Nuorisoseuran yllä-
pitämänä kuntopiirin. Kuntopiiri 
on vetänyt mukavasti kyläläi-
siä niin naisia kuin miehiäkin 
mukaan ja mukaan mahtuu 
edelleen. Kuntopiiri on ollut 
keskiviikkoiltaisin ja tämän 
syksyn viimeinen kerta on 
27. marraskuuta. Kevätkausi 
aloitetaan 8. tammikuuta. Terve-
tuloa mukaan! 

Sirkka Kankaanpää 
voitti polokupyörän

Tiistaipyöräilijät suunnittelemassa päivän reittiä

Kuntopiiriä koululla

Sinikka ja Jarmo polkemassa ilmapyörää.

Aluksi ja lopuksi Marja-Leena 
suosittelee verryttelyä

Piiri kiertää ja joka rastilla tehdään minuutin ajan eri liikettä.

varata numerosta 040 8249295, 
5 €/pöytä. Tervetuloa!

Nuorisoseura Kiittää Pän-
täneen Lions Clubia työpanoksesta 
ja rahallisesta uhrauksesta 
seurantalon ilmastoinnin kor-
jaamisessa. Turvasitte näin 
toiminnan jatkamisen!

PNS



Teen nyt jälleen hieman 
erilaisen puolivuosiraportin. 
Paljon kaikenlaista myllerrystä 
on tapahtunut kesän ja syksyn 
aikana. Voisi jopa sanoa että 
elämäni raskaimmat kuukaudet. 
Ja toivon koko sydämestäni niiden 
olevan takanapäin. Tällä hetkellä 
asiat sujuvat jo hyvin ja solmut 
ovat auenneet mutta töitä vielä 
on. Tämä matalapaine elämässä 
vaikutti myös rakentamiseen ja 
unelmani eteenpäin viemiseen. 
Jotain sen saralla on tapahtunut 
mutta viime kuukausina on ollut 
tärkeintä saada henkinen ja 
fyysinen minä tasapainoon. Sitä 
myöten saisin jälleen energiani 
takaisin ja löytäisin  voimaa jatkaa 
pakerrusta haaveeni eteenpäin 
viemisessä. 

Tällä kertaa laitan tähän 
liitteeksi erään kirjeen, jonka 
sain alkusyksystä, jolloin asiat 
olivat pahimmillaan. Itkuhan 
siinä tuli kirjettä lukiessani. 
Kirjeen kirjoittajan nimeä en 

mainitse mutta on ihan pakko 
jakaa kanssanne tämä niin ihana 
ja kannustava viesti. Kiitos hänelle 
tästä – koetan päästä vierailulle 
luoksesi jossain vaiheessa. 
Seuraavassa siis otteita saamastani 
kirjeestä:

”Minä sulle yritän sanua 
sellaasta juttua kun Saara ru-
kooli itkusilimis, aina melekeen 
vuositolokulla jotta tämä taloo 
säilyys, jotta sitä ei poltettaasi 
eikä hukattaasi kun siinä on 
paljo muistoja ja monen ihmisen 
muistoja.

Ja sitte mun on ollu sy-
rämmelläni se jotta voi ie, kun 
sä saisit sen homman teheryksi, 
kun se Saara hauras kääntyys, 
se olis niin onnellinen. Mun tuli 
surkoni sitä niin monta kertaa 
kun mä ajattelin, kun moni 
sanoo jotta kylläny Kaarlela 
häviää ja häviää kun Saaraki on 
menny sieltä pois ja muuttanu. 
Mutta nyt mullon sellaanen 
aiva niinkun paino mielesnäni 

Kaarlela 1930-luvun alkupuolella. Sillalla ovat mahdollisesti leikki-
mässä Mauri kokko, veljet Erkki ja Olavi , Saara Hirvonen, Irma 
Hirvonen ja palvelusväen lapsia.

jotta kun se ny onnistuus ja 
toivottavasti se onnistuu kun 
sillä sillälailla touhaat jotta ei 
oo kiirusta ollenkaa. 10 vuoteen 
ei oo minkäänmoista kiirusta 
muuta kuin aika vain. Aika on 
vain olemas.

Jotta millähän kun sais noi-
rutuksi sulle oikeen sellaasta 
pohtivoimaa kun tämä elämä on 
sellaasta että kukaa ei mukahansa 
mitää saa. Mutta ne jää ne muistot, 
mitä ihminen touhaa, niin ne jää 
elämähän. Mutta maallinen tavara, 
mettät ja mettätilit, ne häipyy. Ei 
niitä saa mukahansa.

Mutta tästäki jää mahtava 
muisto Katjalle, jotta se teki sen 
ja on sitte joskus historiankirijoos-
ki varmasti. En tiä, mitä sä ny 
meinaat tästä puheesta, mutta 
näin minä nyt sitte toivoosin sulle 
hyvää yritystä ja sitte sellaasta 
inspriraatiota silloon tällöön. 
Saatei se inspiraatiokaa aina 
toimi: se toimii joskus lujaa ja 
joskus hiliaa. Mutta kyllä maar 
se sentähä sitte sulla toimii kun 
vain jaksat yrittää.”

Saara siellä jossain: Lupaan 
sydämeni pohjasta pelastaa 
Kaarlelan. Voin vain kuvitella 
kuinka tärkeä talo sinulle oli koska 
se on minullekin sanomattoman 
tärkeä. Joidenkin mielestä liiankin 
mutta en hae enkä tarvitse tähän 
ymmärrystä keneltäkään. Luvata 
en voi koska mutta luvata voin 
että varmasti.

Kiitos taas kaikille! Kuullaan 
taas keväällä. Erkki ja Mauri kokko sekä Saara Hirvonen 1930
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Puistotie 40
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KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu
     - Jätehuolto
     - Arkiston tuhous
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Uudistuva metsälaki antaa metsänomistajalle vapauksia
Eduskunnan käsittelyssä 

oleva esitys uudeksi metsälaiksi 
on astumassa voimaan vuoden 
2014 alussa. Uusi laki lisää 
metsänomistajan päätösvaltaa 
omissa metsissään. Muutos 
aiempiin metsälakeihin on suuri, 
sillä niissä metsiä on tarkasteltu 
enemmän yhteiskunnan kuin 
metsänomistajien etujen kannal-
ta. Uusi laki lähtee siitä, että se 
mahdollistaa metsänomistaji-
en omien tavoitteiden toteut-
tamisen.

Suurimpina muutoksina 
nykyiseen lakiin ovat uudis-
tuskypsyysrajojen poistuminen ja 
jatkuvan kasvatuksen salliminen. 
Ei jatkuva kasvatus nykyisinkään 
varsinaisesti kiellettyä ole ollut, 
mutta laki ei ole ottanut siihen 
mitään kantaa. Käytännössä 
jatkuvaa kasvatusta on pysty-
nyt harjoittamaan soveltamalla 
nykyisiä harvennushakkuiden 
pykäliä. Nyt pelisäännöt ovat 
kuitenkin selkiintymässä.

Jatkossa metsänomistaja 
saa siis täysin vapaasti päättää, 
milloin metsänsä uudistaa. Ny-
kyisin avohakkuun on saanut 
tehdä, jos metsä on tarpeeksi 
vanhaa tai puuston läpimitta 
on ylittänyt säädetyt rajat. Uusi 
lakikaan ei poista metsänomistajan 
velvollisuutta huolehtia metsän 
uudistamisesta avohakkuun 
jälkeen. Uudistamisen voi 

tehdä luontaisesti, kylvämällä 
tai istuttamalla, kuten tähänkin 
asti.

Jatkuvan kasvatuksen tavoit-
teena on pitää metsä jatkuvasti 
peitteisenä ja antaa sen uusiutua 
ilman avohakkuita. Parhaiten 
menetelmän on todettu soveltuvan 
keskiravinteisille kuusen kas-
vupaikoille. Kuusi uudistuu 
luontaisesti mäntyä ja koivua 
paremmin varjostavan puuston 
alle. Hakkuissa poistetaan suuret, 
tukkipuun mitat saavuttaneet 
rungot ja harvennetaan nuorempaa 
puustoa. Hakkuut täytyy tehdä 
tarpeeksi voimakkaina, jotta 
pienemmille puille riittää tar-
peeksi tilaa ja valoa kasvaa. 
Jatkuvan kasvatuksen metsä ei 
ole mikään synkkä ikimetsä, 
vaan normaalia harvennushakat-
tua metsää valoisampi. Rehevän 
kasvupaikan liiallinen valoisuus 
voi aiheuttaa heinittymistä 
ja estää luontaisten taimien 
syntymistä. Sopiva hakkuun 
voimakkuus vaatiikin tekijältä 
hyvää pelisilmää. Hakkuut 
kannattaa toteuttaa noin 10-20 
vuoden välein siten, että kerralla 
on riittävästi poistettavaa puuta. 
Omatoiminen hankintahakkaaja 
voi toki halutessaan käydä 
hakkuulla useamminkin ja poistaa 
vähemmän puita kerralla. Osana 
jatkuvaa kasvatusta voi harrastaa 
myös pienaukkojen tekoa. Siinä 

pienehköjen aukkojen annetaan 
taimettua luontaisesti reunapui-
den siemenistä.

Metsänhoitoyhdistys Lakeus 
teetti opinnäytetyönä ky-
selytutkimuksen selvittääkseen 
alueensa metsänomistajien suh-
tautumista uuteen metsälakiin 
ja sen tuomiin muutoksiin. 
Kyselyyn vastasi vajaat sata 

metsänomistajaa. Vastaajista 
noin 80 % oli tietoisia metsälain 
uudistamisen käynnissä olemi-
sesta ja kaksi kolmesta oli 
jonkin verran tietoisia myös sen 
sisällöstä. Uudistuskypsyysra-
jojen poistuminen ei näyttäisi 
suurimmalla osalla vaikutta-
van metsien uudistamisaikaan. 
Vain pari metsänomistajaa 

aikoi hyödyntää mahdollisuutta 
aikaistaa päätehakkuita kaikilla 
metsikkökuvioillaan ja 14 % 
osalla kuvioita. Sen sijaan 
peräti 60 % vastaajista ei aikonut 
hakata aukkoja nykykäytän-
töä nuorempiin metsiin. Loput 
eivät osanneet sanoa kantaansa. 
Jatkuvan kasvatuksen salliminen 
näyttäisi sen sijaan muuttavan 
metsien käsittelyä suuremman 
joukon metsissä. Vain neljännes 
suhtautui jatkuvaan kasvatukseen 
kielteisesti tai ei osannut sanoa 
kantaansa. Puolet vastaajista 
aikoi kokeilla jatkuvaa kasvatusta 
osalla metsikkökuvioitaan ja peräti 
neljännes metsänomistajista 
kaikissa metsissään.

Opinnäytetyön tuloksia on 
tarkoitus hyödyntää metsän-
hoitoyhdistyksen palveluiden 
kehittämisessä asiakkaiden tar-
peita ja odotuksia vastaaviksi. 
Uuden metsälain mahdollisuu-
det lisäävät todennäköisesti met-
säammattilaisten neuvontatyötä. 
Myös puunkorjuuta tekevien 
koneenkuljettajien koulutuksesta 
ja opastuksesta huolehtiminen on 
tärkeää, jotta esimerkiksi jatkuvan 
kasvatuksen hakkuun loppu-
tuloksena on metsänomistajan 
omien tavoitteiden mukainen 
metsikkö.

Jussi Parviainen
MHY Lakeus
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010 239 6600

Muista sääveikkaus !



TAKSIASEMA
0200 11 500

TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 2014 !

TAKSI
Markku Rinta-Halkola

Puh. 0400 799 710

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Käyränkylä sijoittuu kartalla 
Päntäneen keskustasta katsoen n. 
kaksi kilometriä etelään pääosin 
Isojoentien länsipuolelle. Ky-
lään kuljetaan Käyrän-Puskan 
yksityistietä joko Käyränkyläntien 
tai Käyränhaaran kautta. Pän-
täneenjoki  mutkittelee kylän 
halki ja vähän etelämpänä kylän 
keskellä luikertaa kirkasvetinen 
Pajuluoma. Pysyvää asutusta 
on 30 taloutta ja loma-asuntoja 
noin 10. Käyränkylän kyljessä 
Isojoen tien varressa sijaitseva 
Paukonkylä asukkaineen kuuluu 
toiminnallisesti Käyränkylään. 
Paukonkylässä asuttuja taloja 
on 6 ja lisäksi loma-asuntoja.

Kylässä toimii aktiivisesti 
1965 perustettu Käyräkylän 
maa- ja kotitalousseura. Toiminta 
on vielä kohtalaisen vireää. 
Seuralla on maatalouskoneita, 
joita jäsenet voivat vuokrata, sekä 
kylän keskellä yhteinen jätepiste. 
Talvikuukausina järjestetään tu-
pailtoja noin kerran kuukaudessa. 
Tupailloissa keskustellaan kylän 
yhteisistä asioista ja tavataan 
nykyisiä ja entisiä kyläläisiä ja 
pelataan bingoa. Yhdessä käydään 
kesäteatterissa sekä järjeste-tään 
erilaisia tapahtumia kesällä ja 
talvella, esim. pikkujoulu myy-
jäisineen ja ”kuuhullut”-ilta 
ym.

Päntäneen kylät esittelyssä:

Käyränkylä ja Paukonkylä
Lypsykarjaa on kylässä vielä 

kahdella tilalla. Pellon käyttö 
painottuu heinään, viljoihin sekä 
rypsiin.  Tilojen viljat kuivataan 
omalla kylällä. Koneurakoin-
tia löytyy niin kesällä kuin 
talvellakin. Metsätalous näkyy 
kylässä vuosittain eri suuruisina 
tukkikasoina ja maiseman avar-
tumisena. Kylässä on myös 
kenttäsirkkeli, hirsihöylä, puu-
seppiä, metallialan osaajia ja taksi. 
Monessa taloudessa toimeentulo 
hankitaan ainakin osittain oman 
kylän ulkopuolelta.

Käyränkylän metsäalueet 
on vuokrattu Päntäneen metsäs-
tysseuralle, joten alueella nähdään 
usein metsästyksen harrastajia. 
Kylän asukkaat vanhenevat ja 

suurena toiveena onkin saada 
kylään lisää nuoria perheitä. 
Kylässä on hyvä yhteishenki ja 
turvallista asua.

Kaija ja Sauli Latva-Käyrä

Bingoa pelataan hartaana vankkumattoman hiljaisuuden vallitessa.

Bingon pyörittäjänä on järjes-
tävän talon isäntä.

TAKSI
Simo salmenoksa
Puh. 0400 369 147
Pienoisbussi 1+8 hlö, 2 pyörä-

tuolipaikkaa, paarivarustus

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Rauhallista Joulua ja
onnellista uutta vuotta 2014

lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Tapio Nevanpää, Raimo Kangas, Esa Ala-
Kyyny, Sauli Latva-Käyrä ja Urpo Korpela, 

Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com

Paino: iPrint, Seinäjoki

Vironperän juhlakakku
3 dl maitoa
3 dl sokeria
4,5 dl vehnäjauhoja
2 tl soodaa
2 tl kanelia
1 tl neilikkaa
1 tl inkivääriä
1,5 dl voisulaa
1 dl omenasosetta

Sekoita kaikki ainekset 
monitoimikoneessa tai rivakasti 
vatkaten. Kumoa taikina voi-
deltuun vuokaan ja paista 175 
asteisessa uunissa runsas tunti.

Uosukaisen kakku
2 munaa
400 g (n. 5 dl ) fariinisok.
1 tl kanelia
1 tl neilikkaa
2 tl kardemummaa
100 g voita
2 dl kermaviiliä
300 g ( n 4,5 dl ) vehnäjauh.
1,5 tl soodaa
1 dl rusinoita tai kuivattuja
   hedelmiä paloiteltuna.

Voitele vuoka ja jauhota se 
mantelirouheella tai- lastuilla. 
Sulata voi. Vatkaa munat ja 
sokeri kevyesti ja lisää voisula. 
Yhdistä seokseen kermaviili ja 
jauhot, johon mausteet ja soo-
da on sekoitettu ja jauhotetut 
rusinat. Älä vaivaa taikinaa 
liikaa. Paista kakkua 175 asteessa 
50-60 min. Anna jäähtyä ennen 
kumoamista.

Kakkua  Jouluksi

Etelä-pohjalaisia sananparsia v. 1938
Varooksi vain, sanoo Aakoo, kun 
Moransa lapaa hieroo.

Kyllä meillä villat piisaa, sanoo 
Kallun Kustaa, kun lampahia 
varaasti.

Menöö niin, jotta karva sääristä 
katkee.

Ei ennen rakkauresta mitään  tiätty 
ja toimhen yhtä kaikki tulthin.

Älä mee akka kauas, taittahan 
pian syörä, sanoo Pelto Vilhelmi 
Hautajaasis

Mitäs silimistä, kun vain on nenä, 
joka tuulen halakaasoo.

Hätäkös isän oli äireen ottaa mutta 
toista se on mun, jonka pitää ottaa 
verivierahan.

Viimeen vierhän, sanoo van-
hapiika, kun susi vei.

Silloon on köyhä iloonen, kun on 
vatta siloonen.

Sieltä moon, johnon porstuvan 
ovi pihallen päin.

Son erestä kengäs ja takaa 
rauras.

Hoikat niinkuin Sepän Salttu-
vainaan reiret köyhänä vuanna.

Son pikkuuhna kiikusta pu-
rotettu


