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Lapikiston Oiva Päntäneeltä on 
ollut kiireinen mies. Milloin hän 
on ollut kaivinkoneen puikoissa 
maanrakennushommissa, milloin 
taas haitari sylissä soittamassa 
ihmisten iloksi.

Vanhemmat Eino Lapikisto 
s. 1905 ja Helmi o.s. Ala-
Opas s. 1903 tapasivat toisensa 
kesäjuhlissa Jalasjärvellä 
20-luvulla  Häät vietettiin 
Kurikan Oppaanmäellä, Helmin 
kotopaikalla 30-luvun tienoolla. 
Tila oli Kurikan suurimpia, lehmiä 
oli 40 ja hevosia 18.

Eino Lapikiston juuret 
juontavat Pomarkkuun, missä 
hän syntyi v. 1905. Perhe muutti 
Karijoelle ja osti Ison-Prosin 
tilasta puolet. Einon äiti kuoli 
lapsivuoteeseen. Isä Juho Kustaa 
Lapikisto osti Päntäneeltä Tuomas 
Rahkolalta tilan, joka koostui 
kahdesta palstasta. Toisen palstan 
hän myi aikanaan Eino-pojalleen. 
Isoisä meni v. 1925 naimisiin 
kylän kätilön Hilja Harjupata-
nan, myöh. Lapikiston kanssa.

Oivan isä Eino Lapikisto 
rakensi ostamalleen tilalle asuin- 
ja ulkorakennuksen, siellä kun ei 
aikaisemmin ollut kuin muuta-
ma lato. Kun asuminen tilalla 
oli mahdollista, Helmi-vaimo 
ja pariskunnan ensimmäinen 
lapsi Aulis s. 1931 muuttivat 
Päntäneelle.  Muutto hoitui Ala-
Keturin Vilhon kuorma-auton 
kyydissä. Vanhemmat viljelivät 
maata ja hoitivat karjaa. Peltoa oli 
20 ha ja metsää 100 ha.  Perheeseen 
syntyi kaikkiaan viisi lasta: Kolme 
tytärtä ja kaksi poikaa. Oiva syntyi 
vuonna 1936.

Talvisota oli alkamassa 
1939. Isä Eino oli saanut kutsun 
lähteä Helsinkiin ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin. Hänen 
tehtävänään oli kuljettaa kuorma-
autolla sotilaita rintamalle. 
Autohommat olivat tuttuja. Hän 
oli aikanaan ostanut Mäki-Keturin 
Tuomakselta T-Foorttin, joka 
vaihtui myöhemmin Chrysleriin. 
Tällä hän kyyditsi kyläläisiä niin 
kirkkoon kuin hääpaikkoihin, kun 
oli vielä poikamies.

Isälle tuli Helsinkiin viesti, 
jonka mukaan hänen oli lähdettävä 
Päntäneelle kiireellisesti. Siellä 
oli tapahtunut iso vahinko. Oli 
ollut kova syysmyrsky. Äiti oli 
ottanut noin kolmivuotiaan Oivan 
mukaansa karjakeittiöön. Hän 

sytytti pesään valkean ja kehotti 
poikaa jäämään lämpimään, 
kunnes äiti palaa kellarista. 
Tuonikäinen lapsi on utelias 
ja kiinnostunut kaikesta. Oiva 
näki, mihin äiti laittoi tikkuaskin. 
Hän otti askin ja raapaisi tikun 
heinäladossa. Heinät roihahtivat 
palamaan. Äiti kuuli kovan 
rätinän, vei pojan suojaan ja 
lähti sitten irrottamaan lehmiä 
kytkyistä. Onneksi tuuli kävi 
poispäin rakennuksista, joten 
vain navetta paloi.

Talvi oli tulossa ja karja 
piti saada lämpimään. Isä sai 
viikon vapaata, jotta hän ehtisi 
järjestää eläimet suojaan. Vieressä 
oli eräänlainen varastotila, 
johon tehtiin pitkistä oljista ja 
riu`uista seinät ja katto. Kaikki 
eläimet säilyivät talven yli, vaikka 
talvisotavuonna oli hirvittäviä 
pakkasia, jopa -40 astetta. Kerran 
sattui niin, että yksi sika syöksyi 
ulos olkiseinän läpi, mutta se 
tuli vähintään yhtä kovaa kyytiä 
takaisin lämpimään. Tuo tulipalo 
oli Oivalle raskas asia ja siitä nousi 
ankara syyllisyys.  Oivan mieli oli 
apea, kun äiti itki paljon. Hän suri 
sankarivainajia, tuntemattomiakin. 
Varmasti hän oli myös väsynyt 
suuresta vastuusta.

Talvisota loppui ja isä pääsi 
kotiin. Elämä asettui uomiinsa. 
Navettaratia uusittiin välirauhan 
aikana karjalaisten avulla.

Alkoi jatkosota. Isä oli pal-
kannut apuvoimia tilan töihin, 
muun muassa Aake Järvenpään 
ja myöhemmin Reino Rajalan. 
Siitä huolimatta perheessä jo-
kainen kynnelle kykenevä joutui 
tekemään töitä kipurajoille saakka. 
Oiva muistelee, kuinka hänen 
tehtävänään oli pumpata kuution 
vesilaari täyteen ja noutaa pahnoja 
riiheltä päivittäin. Siinäpä alkoi 
versota sisu ja yritteliäisyys, jotka 
ovat leimanneet hänen elämäänsä 
myöhemmin. Sota loppui. Isä 
palasi kotiin isänmaata täysin 
palvelleena 1944. Lapinsotaan 
hänen ei enää tarvinnut lähteä. 
Elämä muuttui paremmaksi. 
Lapikistossa jatkettiin tuparatia 
40-luvun loppupuolella. Suo-
messa oli tuolloin kiivas jälleen-
rakentamisen aika.

Koulu oli pakkopullaa: 
Vilkas poika ei löytänyt koulun 
tarjonnasta mitään mieluista. 
Virheitten korostaminen vei 

lopunkin innon. Oiva kertasi 
ensimmäisen luokan ja lopetti 
yläkoulun viimeisen luokan 
kesken. Häntä kiinnostivat 
oikeat työt. Lapikistoon oli näet 
ostettu traktori. Se vei voiton 
läksyjenluvuilta. Oiva tiesi, mitä 
halusi. Poliisi-Keturi kehotti häntä 
käymään koulunsa loppuun mutta 
hän kävi johtajaopettaja Aarne 
Seppäsen luona selvittämässä 
elämänvalintojaan ja ilmoitti, 
ettei enää aio tulla  kouluun. 
Hän katsoi oppineensa sen, mitä 
tarvitsi elämää varten. Eikä Oiva 
ollut ainoa, joka jätti koulun 
kesken.

Koulun yläluokilta juurtui 
tavaksi tupakinpoltto. Tuohon 
aikaan lähes kaikki aikuiset 
miehet polttelivat. Yläkoulun 
pojat, Oiva mukaan lukien, 
ottivat mallia ja vetelivät savuja 
posket lommollaan. Yksi oli aina 
vahdissa, ettei kukaan opettajis-
ta satu näkemään.

 Kotiin oli ostettu 1949 syksyllä 
traktori, Fordson petroli Majori. 
Aulis meni 1951 armeijaan, niinpä 
Oivalle tarjoutui mahdollisuus 
harjoitella traktorinkäyttöä. 
Hän teki ensin maatöitä kotona, 

Oiva Lapikisto - Mies, haitari ja kaivinkone

kunnes pikkuhiljaa ryhtyi ajamaan 
rahtia. Päntäneen kauppiaat 
tuottivat hänellä Aronkylän 
asemalta apulantaa, joka tuli 
irtona vaunuissa. Kuski säkitti 
apulannan 50 kilon säkkeihin 
ja toimitti ne kauppiaille. 
Tuomaskuona oli 100 kilon 
kangassäkeissä. Ne pyöriteltiin 
lavalle. Oivalla olivat usein 
apuna Rajalan pojat, jotka olivat 
käteviä työssään. Hän ajoi myös 
santaa hiekkamontulta kolmen JATKUU SIVULLA 3 

kuution kärryillä. Kärryissä oli 
käsikippi, jolla kuorma saatiin 
kätevästi puretuksi.

Oivan vanhemmat olivat 
molemmat musikaalisia. Äiti soitti 
urkuharmonia ja isä haitaria. Oiva 
soitteli puoli vuotta urkuharmonia 
mutta hänestä tuntui, ettei hän 
pääse sen soitossa eteenpäin. 
Oli vaihdettava soitinta. Hän 
osti Rajamäen Veikolta Kouvolan 
Soitintehtaan Viipurilaisen vuonna 
-52. Yhdeltä istumalta hän oppi 
vetäisemään polkan.

 Hän harjoitteli soittamista puo-
li vuotta, kunnes tuli ensimmäinen 
keikka. Mäkirannan Aarnea oli 
pyydetty soittamaan Yli-Harjun 
häitä Uuroohin mutta pelimanni 
sairastui. Oivaa pyydettiin hänen 
tilalleen ja siitä lähti julkinen 
esiintyminen, jota on jatkunut 
lähes näihin päiviin saakka. Hän 
kulki aikoinaan paljon Päntäneen 
nuorisoseuran näytelmäryhmän 
mukana soittamassa iltamia. 
Kokonkyläisten esittäessä 
`Laivan kannella`-näytelmää 
Peräseinäjoella hän oli myös 
mukana ja monessa muussa 
paikassa.

Rinta-Antilan Toivo pyysi 

Oivaa Gupanella-yhtyeeseensä, 
jossa soittivat Lusan Veikko, 
Joki-Kyynyn Väinö ja Toivo, 
kolme haitaristia ja yksi rumpali. 
Solistina toimi Toivon vaimo 
Hillevi (o.s. Salonen). Oiva soitti 
yhtyeessä vuoden, kunnes hän 
perusti oman yhtyeen, Seminon. 
Siinä oli aluksi hänen lisäkseen 
Puskan Aimo rumpalina, kunnes 
siirtyi maidonajoon. Mäenpään 
Reijo hoiti solistin tehtävät. Hän 
eläytyi vahvasti lauluihin nykyajan 

malliin.  Lusan Veikko toimi 
rumpalina myöhemmin. Myös 
Aulis-veli oli toisinaan mukana 
kontrabassonsa kanssa.

Oiva soitti myös Kulmalan 
Maurin kanssa kahdestaan. 
Mauri soitti rumpuja ja Oiva 
haitaria. He soittivat Kristiinan 
ravintoloissa välisoittoja viiden 
vuoden ajan. Oiva kävi lisäksi 
yksinään soittamassa muuallakin 
kuin häissä. Esimerkiksi Onni 
klovnin kiertueella hän hoiti 
soittopuolen.

Sotaväki kutsui poikaansa 
1956.  Oiva palveli Kouvolassa 5. 
prikaatissa.  Hän sai komennuksen 
muun muassa Haminaan. 
Esteratsastuskisoissa hänen 
vastuulleen annettiin Suomen 
paras hevonen, sillä hänen 
taitonsa eläinten käsittelyssä oli 
huomattu.

Haitari seurasi mukana 
sotaväkeen. Kouvolassa järjes-
tettiin hevospoolotapahtuma. Siellä 
Oiva sai elämänsä suurimman 
yleisön: Koko prikaati kuunteli, 
kun hän päästeli väliajalla marssit 
ja muut kappaleet. Muutenkin 
soittotaidoista oli käytännön 
hyötyä. Kun muut sotamiehet 
jynssäsivät kasarmin käytäviä, 
hän soitteli haitaria käytävän 
päässä.  Seuraavan haitarin, 
Casotton Oiva osti Salovaaran 
Matilta  sotaväestä tultuaan, 
vanhan haitarin näppäimet kun 
olivat alkaneet klapajamahan 
eikä soitto enää kuulostanut 
kaiuttimista hyvältä. Vuonna 1960 
hän osti kolmannen haitarinsa 
Prunnilan Jormalta. Se oli Maestro 
ja sitä hän soittaa vieläkin omaksi 
ja vieraiden  iloksi.

Oiva oli kypsytellyt mielessään 
oman traktorin hankintaa ja hän 
toteuttikin aikeensa vuonna 
1965. Hän osti traktorin 
Pitkäsen Ristolta. Myöhemmin 
hän kaupootteli Luoma-Keturin 
Aarolta Superin. Hän oli omalla 
yrityksellä hakkeenajossa Meri-
karvialla.  Traktorin lisäksi oli 
myös tarvetta kaivinkoneelle. Siitä 
olisi hyötyä  kototilalla ja sillä 
voisi myös urakoida ulkopuolisille. 
Hän osti Vammas–kaivurin. Se 
painoi vain 8000 kiloa, joten se 
pysyi hyvin pinnalla. Hän kaivoi 
Kauhajoen kunnalle tienvieruojia 
kymmeniä kilometrejä. Metsäojia 

Syyskuu 1986 ja ensimmäinen kaivuri. Mukana miesten hommissa 
Tomi Luoma



Presidentin palsta

Tervehdys lehden lukijoille 
näin talven tuloa odotellessa, 
vaikka säätieteilijät ovatkin 
luvanneet leutoa alkutalvea. 
Kyllähän sitä valkeutta saisi 
tulla jo tähän harmauteen. Kesä on 
mennyt ja Lions toiminta on ollut 
osaksi kesälomilla ja nyt on aika 

ruveta toimimaan. Tutustutaan 
siis tuleviin tapahtumiin meidän 
osaltamme. Tätä joulukuun lehteä 
on ruvettu synnyttämään jo 
lokakuulla ja joitain asioita siihen 
jo ennemmin. Ja näinä hieman 
ns. hiljaisina aikoina on tärkeää 
muistaa kiittää lehden parissa 
työskenteleviä sekä mainostajia, 
jotka yhdessä mahdollistavat 
tämän ponnistuksen onnistumisen 
…KIITOS….  

Myös sääveikkaus on pyö-
rähtänyt käyntiin ja  arvaushan 
koskee jouluaaton säätä Päntäneen 
urheilukentän tietämissä aattona 
klo 14.00. Arpojen tuotto käytetään 
nuorisotyöhön ensisijaisesti 
omalle kylälle.

Talvelta odotetaan lunta, jotta 
saataisiin pidettyä nappulahiihdot 
Hiukkajärven metsästysmajalla. 
Viime vuonnahan jouduim-
me luovuttamaan lumitilanteen 
vuoksi, joten peukut pystyyn 
valkeasta talvesta. 

Ja jos kurkistellaan ensi 
kesälle, niin sinne on suunniteltu 
puistoonkin tapahtumia niin 
perinteisiä kuin uusia ideoita .

LC-Päntäneen puolesta 
toivotan teille Hyvää ja Rauhallista 
Joulua  sekä  Hyvää Uutta Vuotta 
2015!

Presidentti Harri Hautamäki
ja Lady Pirjo

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
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Liukuovet ja kaapistot mittatilaustyönä

Jouluaaton sääveikkausarpoja on saatavana 
Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä 1.-16.12.



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Jumala on meidän kanssamme
Olemme saaneet äskettäin 

ihmetellä ihmisen avaruuteen 
kohdistuvaa kiinnostusta. Rosetta-
luotain laskeutui tämän vuoden 
marraskuussa pyrstötähden eli 
komeetan pinnalle tutkimaan 
ja lähettämään maan päälle 
viestiä havainnoista.  Luotain 
kulki kymmenen vuoden aikana 
675 miljoonaa kilometriä 
auringosta mitattuna. Saamme 
tulevaisuudessa kuulla ja nähdä, 
miten tämän tutkimusmatkan 
tulokset kertovat elämän synnys-
tä kosmoksessa.

Samanlainen kiinnostus ja 
tutkiminen oli itämaan tietäjien 
työskentelyssä. He olivat oman 
aikansa arvostettuja tiedemiehiä. 
Betlehemin tähti oli heille erityinen 
taivaan merkki, jonka he liittivät 
Israelin hengelliseen sanomaan. 
Babyloniassa vuosisatoja eläneet 
israelilaiset olivat tehneet Israelin 
pyhät kirjoitukset heille tutuksi. 
Erityinen tähtitaivaan ilmiö, 
Betlehemin tähti, sai tietäjät 
liikkeelle kotimaastaan ja läh-
temään Israeliin katsomaan 
paikanpäälle tähtitaivaan sano-
man merkitystä. Johannes 
Kepler laski, että Jeesuksen 
syntymän aikaan tapahtui Ju-
piterin, Saturnuksen ja Marsin 
kohtaaminen, jollainen tapahtui 
myös Kepplerin elinaikana 1604. 
Tämän planeettojen kohtaamisen 
Babylonian astronomit tulkitsivat 

jumalalliseksi merkiksi, josta 
Israelin pyhät kirjoitukset 
todistivat.

Valoilmiö tähtitaivaalla joh-
datti nämä itämaan tietäjät Jee-
suksen luo. Matteus kertoo: 
“Jerusalemiin tuli idästä 
tietäjiä. He kysyivät: Missä on 
se juutalaisten kuningas, joka nyt 
on syntynyt? Me näimme hänen 
tähtensä nousevan taivaalle ja 
tulimme osoittamaan hänelle 
kunnioitustamme. (Matt. 2:1-
2).”  Tähti, jonka he olivat nähneet 
nousevan  taivaalle, kulki heidän 
edellään. Kun tähti tuli sen paikan 
yläpuolelle, jossa lapsi oli, se 
pysähtyi siihen. “Tullessaan 
seimen luo, tietäjät kumarsivat 
lasta, avasivat arkkunsa ja an-
toivat Jeesukselle kalliita lahjoja: 
kultaa, suitsuketta ja mirhaa.” 
(Matteus 2: 9-11)

Itämaan tietäjät edustavat 
ja kuvaavat koko ihmiskuntaa 
matkalla Jeesuksen luokse. 
Uusi lehti historiassa avautuu, 
kun Israelin Jumala antautuu 
kaikkien ihmisten löydettäväksi. 
Kansallisuudesta ja uskonnosta 
riippumatta tie Jumalan luo on 
auki. Tietäjien tavoin ihminen 
löytää ihmeellisen yhteyden 
Jumalaan, kun hän seuraa 
saamaansa taivallista kutsua, 
lähtee liikkeelle ja löytää 
elävän Jumalan. Tietäjien tut-
kimusmatka päättyi siihen, 

...JATKOA ETUSIVULTA

että he alkoivat kiittää Jumalaa 
nähdessään Jeesuksen seimessä 
vastasyntyneenä lapsena. Sama 
lupaus on voimassa nykyisinkin: 
Etsivä löytää, kolkuttavalle 
avataan.

Mikä on elämämme tarkoitus? 
Tietämisen, tutkimisen ja inhi-
millisen kaipauksen päämäärä? 
Betlehemin seimen äärellä avau-
tuu elämän ihmeellinen tarkoitus, 
jonka Jumala itse on muotoillut. 
Maria kätki sydämeensä kaiken, 
mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli 
sitä. Itämaan tietäjien tutkimustyö 
ja viisaus laittoi heidät liikkeelle 
ja tutkimusmatka päättyi suureen 
löytöön hengellisellä lähteellä.

Sydämen ja mielen avautu-
minen on mahdollista tänäänkin. 
Elämämme on uskon antajan ja 
ylläpitäjän, Jeesuksen varassa. 
Liikkeelle lähteminen ja tiellä 
kulkeminen on tärkeää ja ai-
nutkertaista. Määränpäässä 
loistavat taivaalliset valot. Taivas 
ja maa julistavat ensimmäisen 
joulun tavoin Jumalan kunniaa: 
“Jumalan on kunnia korkeuksissa, 
maan päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa. “ (Luukas 
2: 13-14)

Siunattua joulua ja uutta 
vuotta 2015 kaikille päntälääsil-
le ja tämän lehden lukijoille

Antti Ala-Opas

www.veljeksetviitala.com

hän kaivoi kunnalle Lauhassa 40 
km. Valtiolla ja Tapiolla hän oli 
pari-kolme vuotta.

Oiva osti 80-luvulla toisen 
kaivurin, Vammas Kersantin. 
Sillä hän teki pellonraivauksia, 
kun isännät halusivat laajen-
taa tilojensa peltopinta-aloja. 
Koneita on tarvittu myös 
kotona: Kun myrsky kaatoi 70-
luvulla kotimetsistä kahdeksan 
hehtaaria, Oiva ajoi tuulenkaa-
toja kaivinkoneella savottavinssi 
perässä ja tukkikoura siihen 
asennettuna.

Oiva perusti koneyrityksen 
60-luvun loppupuolella. Se tarjosi 
niin maansiirto-, maanrakennus- 
kuin kunnallistekniikkapalveluja. 
Monet ovat ne päntäneläiset tilat, 
joilla Oivan työnjälki näkyy. 
Työurakoita on ollut myös kylän 
ulkopuolella.

Helmi-äiti kuoli vuonna 
1981, jonka jälkeen karja 
pantiin pois. Isä menehtyi 1986. 
Tila jäi perikunnalle ja veljekset 
Aulis ja Oiva jäivät hoitamaan 
sitä. He ostivat tilan yhteiseen 
omistukseen vuonna 1982. He 
perustivat maatalousyhtymän, 
jonka puitteissa he tarjosivat 
puinti- ja kuivaajapalveluja. 
1972 oli hankittu puimuri ja 
1984 rakennettiin 120 hehdon 
kuivaaja vaakoineen päivi-
neen. Kuivaajapalvelut olivat 
Auliksen vastuulla, Oiva teki 
koneurakointia.

Kun Aulis kuoli reirut kolme 
vuotta sitten, Oivasta tuli isäntä. 
Hän ei ollut koskaan ajatellut 
jäävänsä kototilalle isännäksi, 
mutta elämä tuo yllätyksiä. Pellot 
ovat nykyään vuokralla ja metsät 
ovat Oivan hallinnassa.

Oiva jäi eläkkeelle vuonna 
2000. Sisarussarjasta ovat elossa 
muut paitsi Aulis. Oivan terveys 
on reistaillut mutta sopivalla 
hoidolla ja lääkityksellä tilanne 
on saatu kuntoon. 80-luvun lopulla 
Oiva laittoi korkin kiinni ja lopetti 
tupakinpolton.

Oiva on tyytyväinen, kun on 
saanut elää värikkään elämän. 
Hän on aina nauttinut olla 
ihmisten joukossa. Elämässä on 
ollut monenlaisia haasteita, jotka 

ovat jännittäneet, mutta kun on 
lähtenyt avoimin mielin, niin on 
huomannut selviävänsä. Hän ei 
ole halunnut loukata ketään ja 
siitä on hyvä mieli.

Haitarinsoitto on tuonut 
mahdollisuuksia tutustua uusiin 
ihmisiin ja tuoda ihmisille 
iloa. Häitä on tullut soitetuksi 
Kankaanpäästä Ylistaroon asti. 
Soittaminen on ollut se kantava 
voima niin iloissa kuin suruissakin 
Se on kulkenut muiden hommien 
rinnalla koko ajan.

Onhan siinä ollut kiirettä, 
kun on viikolla urakoinut pitkää 
päivää ja viikonlopulla lähtenyt 
soittoreissulle. Mutta nyt ei 
tarvitse haikailla, mitä olisi 
aikanaan pitänyt tehdä, kun 
on vastannut elämän tuomiin 
haasteisiin. Tyytyväinen on 
mieli, mistä kertoo iloa ja 
elämänmyönteisyyttä huokuva 
olemus.

HYVÄÄ JOULUA 2014 !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

Oiva on perheellinen, mutta 
asuu veljen kuoltua yksin. Kun 
on yksinäistä, hän ottaa haitarin 
syliinsä ja mukavat muistot 
tulvahtavat mieleen musiikin 
kantamana. Huippuhetkiä oli, 
kun hän sai soittaa välisoitot 
Tapio Rautavaaran esiintyessä 
Päntäneen nuorisoseurantalolla. 
Rautavaara oli saanut hiljakkoin 
kultamitalinsa keihäänheitosta ja 
jousiammunnasta.

Vieläkin, marraskuussa 2014, 
sävelet löytyvät haitarista 
helposti

Arjen asiat pitävät myös 
vireessä. On huolehdittava 
jokapäiväisistä askareista ja 
taloremontti on  saatava pää-
tökseen. Oiva tietää, kuinka tärkeää 
on myös käydä juttelemassa 
ikätoverien luona muistelemassa 
yhteisiä aikoja elämän varrelta. 
On myös liikuttava joka päivä 
ettei jämähdä paikoilleen.

Vierivä kivi ei sammaloidu. 
Oiva on siitä loistoesimerkki. 
Haastattelun lopuksi maestro 
nostaa haitarin polvilleen ja antaa 
soittonäytteen: Tunnelma vaihtuu 
Varisevista lehdistä  Guapitaan 
ja Kielon jäähyväisistä  Valssiin 
menneiltä ajoilta.  Soitossa on 
vielä se jokin, mikä saa jalan 
polkemaan tahtia ja mielen 
kohoamaan korkeammille 
taajuuksille. Mestaripelimanni 
Urho Myllymäki sanoi aikoi-
naan, että hän tietää rytmistä, 
milloin Lapikisto on soittamassa 
häitä. Rytmi on edelleen säilynyt 
ja nuotit ovat pääkopassa. Kiitos 
maestro konsertista!

Oiva haluaa kiittää kaikkia 
niitä isäntiä, nuoria ja vanhoja, 
jotka ovat aikanaan tarjonneet 
hänelle töitä. Hän on suunnitellut 
kiittämistä jo pitkään, mutta ei ole 
ollut aikaa. Nyt on aikaa.

Haastattelun pohjalta koonnut
Heleena Kokko
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Asioota ja tapahtumia Keturin taloosta ja -kylästä

Kristiinan tien suurin silta on 
Päntälänjoen ylitte vievä Keturin 
silta. Siitä sitte alakaa Keturinkylä. 
Keturin ensimmäänen raivaaja on 
ollu Martti Heikimpoika (1578-
1595). Nuijasoran aikoohin 
se sai seuraajaksensa Lauri 
Pekampoijan s.1557, (1598-
1627). Keturin nimivastike on 
Ikaalisis, luultavasti non sieltä 
lähtöösin. 

Perustehellinen verouuristus 
pantihin toimehen 1608. Se 
pohojaantuu pitäjittään järies-
tettyhyn maatarkastuksehen ja 
verolleppanohon. Tällöön maa-
kiriahan merkittihin Päntälästä 
kuus 1⁄4 manttaalin talua, niihin 
kuuluu myös Keturin taloo.

Vuonna 1627 Keturin 
isä ja poika riitaantuu myö-
täjääslehemästä niin, jotta isä 
Lauri Pekampoika löi poikansa 
Matti Laurimpoijan puukoolla 
kuoliahaksi. Lauri sai teostansa 
kuolemantuomion, mutta se pää-
si karkuhun enneku rangaastus 
keriittihin panna täytäntöhön. 

Vanaha polokutie Päntälästä 
rannikolle ei enää täyttäny 
vaatimuksia. Varsinku ku Kris-
tiinankaupunki perustettihin, 
ruvettihin kauppamatkat suun-
taamahan sinne Vaasan sijasta. 
Varsinki Kristiinan porvarit 
toivoo uutta tietä - ku sen vain 
muut tekisivät! Vuonna 1657 
maaherra Graan määräs jotta 
ilimajokisten ja ennen muuta 
kauhajokisten oli tehtävä tie 
ajokuntohon. Samoon kuningas 
antoo 1660 päätöksen, johona se 
määräs Kauhajoen ja Kristiinan 
välisen tien rakennettavaksi. 
Asiaa käsiteltihin Ilimajoen 

Päntälä ja Keturinkylä 1771
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talavikäräjillä 1663. Isännät 
vastusti tien tekemistä. 

Kristiinan porvarit kääntyy 
taas hallittijan puolehen ja 
uusi määräys tuli 1664, jotta 
tie Kauhajoelta Kristiinaan 
oli rakennettava ensi tilas. 
Mitää ei kuitenkaa tapahtunu, 
ja kristiinalaaset kääntyy taas 
kuninkahan puolehen. Ku 
Kristiinan pormestari sitte 
Ilimajoen käräjillä 1671 esitti 
”kuninkaallisten komissaarien” 
tiukkasävyysen käskyn vuorelta 
1668 – aikaasempien käskyjen 
lisäksi – tien tekemisestä. Tietyöt 
sujuu hitahasti eikä tie ollu viä 
15 vuoren kuluttuakaa valamis. 
Talavikäräjillä helemikuus 
1686 vaarittihin tietä tehtäväksi 
valamihiksi. Tie piti olla 10 
kyynärää leviä ja niin tasaanen 
jotta se voirahan laillises 
tarkastukses hyväksyä. Valamis 
tie kuluki Kauhajoen kirkolta 
Päntälähän vanahaa kulukureit-
tiä ja ylitti joen Keturis. 

Ku Kristiinantie valamistuu 
jonkimmoisehen kulukukun-
tohon, niin matkustavaaset 
alakas käyttämähän Keturia 
pysähryspaikkanansa, vaikkei se 
viraallisesti ollukkaa kestikievari. 
Keturin isäntä valitti käräjillä 
jottei se saanu tariumastansa 
kestityksestä majataloolle kuu-
luvia vapauksia. Lautakunta 
puolestansa toristi, jotta 
kestikievari oli Päntäläs hyvin 
tarpehellinen, niimpä maaherra 
myönsi Keturille kestikievarin 
valtakirian. Kauhajoen kolomas 
kestikievari perustettihin Keturi-
hin 1684. Keturista oli Karijoen 
lähimpähän majataloohin 2 

peninkulumaa ja Knuuttilahan 
1 peninkuluma.

Isoonvihan aikana tilat 
oli jääny rappiolle. Keturi oli 
kans hyvin vaikias asemas ja 
vapaavuosien tarpehes. Keturin 
pellot oli isoonvihan aikana 
nurmettunu niin pahoon jotta ne 
piti lapiolla kääntää. Venälääset 
poltti 1714 lopulla Kauhajoelta 
kolome talua, joista yks oli Keturi. 
Keturin rakennuksista jäi jälielle 
vain riihi ja pari pientä aittaa.

Luottamusmiehistä oli tär-
kiämpiä veronkannos ja muis 
pikkumaksuus pitäjän asioota 
hoitavat yökuntamiehet. Vuonna 
1655 valittihin yökuntamies jo-
kaasehen Ilmajoen kylähän. 1679 
oli Ilmajoella 12 yökuntamiestä, 
niistä kaks oli Kauhajoelta, toinen 
oli Antti Yrjömpoika Keturi 
Päntälästä. Niiren ensimmääsiä 
tehtäviänsä oli kantaa omasta 
yökunnastansa 2 1⁄2 äyriä savulta 
pitäjänarkun ja sen kolomen lu-
kun hankintakustannuksihin. 

Karhuja on ennen pyyretty 
ajoverkoolla, loukuulla ja 
satimilla. Vuonna 1693 Antti 
Yrjömpoika Keturi ja Matti 
Jaakompoika Tarkka riitaantuu 
saalihiksi saarusta karhusta. 
Antti valitti jotta se omistaa puolet 
loukusta, Matti taas seliitti, jotta 
karhu on saatu sen virittämästä 
loukusta. Koska Antti oli kuitenki 
neuvvonu viritykses, oikeus 
määräs sille 1/3 saalihista. 

Jokikalastuksehen tarios 
Kyrönjoen larvajoet suhteellisen 
hyvät maharollisuuret. Kihila-
kunnanoikeuren päätöksellä 
Kauhajoes piti pitää avoonna 
”kuninkahan väylä”, jotta lohet 

voii nousta joen larvoolle asti. 
Joen poikki pyriittihin kuitenki 
alituusesti asettelehen pyyryksiä 
ja patoja, sempätähäre 1738 
määrättihin kolome kauhajokista 
ja kurikkalaasta valavomahan 
jotta väylä pysyys avoonna eikä 
patoja rakennetaasi. Kuitenki va-
lituksia ja käräjööntiä käytihin, 
1702 käräjilla Antti Yrjömpoika 
Keturi syytti Mikko Mikompoika 
Kyynyä ”kuninkahan väylän” 
sulukemisesta. Käräjööntien 
runsaus osoottaa sen, jotta lohi 
oli tulloonki arvosnansa. 

Keturin sillan koriauspäätös 
tehtihin 1902. Entisen puu-
sillan tilalle päätettihin 
rakentaa 1906-08 holovisilta 
kivestä, vaikka holovauksen 
tierettihin tulovan perinteesiä 
kivisiltoja kallihimmaksi. 
Siinä se Keturin kivisilta on 
viettäny satavuotisjuhulaansa 
kaikes hiliaasuures. Ainaki viis 
sukupolovia on sitä kulukenu, 
käyren, polokemapyörällä, 
hevoosella, traktorilla taikka 
autolla.

Kerttu Karhu

Noukittu Kauhajoen historiasta
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Jussi Korpela,Metallialan moniosaaja
Uuronkylässä Hukanluoman-

tien varressa toimii Korjauspalvelu 
Tmi Maasepäntyöt J. Korpela. 
Firma on perustettu vuoden 
2011 lopulla. Jussilla on pohjalla 
asentaja-koneistajakoulutus am-
mattikoulusta ja vielä kone-
asentajakoulutus maatalousoppi-
laitokselta. Hän oli J. Ala-Ikkelä 
OY:ssä metallialan töissä viisi 
vuotta. Hän on työskennellyt 
myös nevalla turvetöissä ja 
sielläkin hän aina korjasi koneet 
ja teki huoltotyöt. Kotitilan 

työt ovat myös perustana 
ammattitaidolle.

Vaikka firman pääpaikka on 
Uuronkylässä, 75% työajasta 
kuluu Jussin arvion mukaan 
asiakkaan luona maatiloilla, 
nevoilla ja missä milloinkin. 
Työhön sisältyy maatalous-, 
turve-, maanrakennus-, kiinteistö- 
ja metsätyökoneiden ja niiden 
osien huoltoa ja korjausta. Lisäksi 
osin myös niiden valmistusta 
sekä metallialan alihankintaa. 
Autossa kulkevat työkalut ja 

Seppä itse sorvin ääressä

Solo moottorisahat

hitsausvehkeet mukana. Varsinkin 
kesällä turvetyömaat työllistävät 
paljon. Työskentelyolosuhteet 
ovat usein hyvinkin haastavia; 
kone on korjattava siinä missä 
se rikkoutui säässä kuin säässä. 
Jussi on toiminut myös Avant 
pienkuormaajien ja työvälineiden  
sopimushuoltajana firman pe-
rustamisesta lähtien.

 Omassa firmassa toimiminen 
on Jussin mielestä mielekästä: 
Touhu on omassa vallassa ja saa 
olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Asiakkaat vaihtuvat ja tehtävä työ 
niiden mukana. Tulevaisuuden 
toiveissa on alihankintatyön 
jatkuvuus ja ennakoitavuus. 
Tasainen työn määrä helpottai-
si suunnittelemista. Jussilla 
tulevaisuudessa päätyö on kui-
tenkin  kotitilalle perustetussa 
maatalousyhtymässä, jossa Jussin 
ohella toimivat myös vanhemmat 
ja veli. 

K ja S Latva-Käyrä

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Hömö-tiiahaanen
Pieni hömö-tiiahaanen

pyytää Toivolta rakkautta.
Auta minua pientä ystävääsi,

anna ruokaa minulle.
Jalkani jäätyy, anna talia, rasvaa ja jyviä,

niin Toivo laulan sinulle uuden rakkauslaulun:
tii – tii – tii

Taivaan Isä rakastaa meitä pieniä.
25.10.2014 Toivo hautaviita
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Puskankylän suurkuivaamo 
Kuluneen vuoden aikana 

on Puskankylään rakennettu 
alueen isäntien muodostaman 
osuuskunnan omistama suur-
kuivaamo. Osakkaina on 11 
päätoimisia viljelijää noin 10 kilo-
metrin säteeltä. Hanke sai alkunsa, 
kun Pauli Yli-Hyövälti valittiin 
puheenjohtajaksi Puskankylän 
Maa- ja Kotitalousseuraan. Paulin 
tehtäväksi tuli selvittää uuden 
kuivaajan rakentamismahdolli-
suus vanhan kuivaamon jäätyä 
kapasiteetiltaan riittämättömäk-
si. Noin vuoden suunnittelu- 
ja selvitystyön jälkeen voitiin 
aloittaa rakentaminen.  ELY-
keskus määritti osakkaiden 
määrän. Halukkaita osakkaita oli-
si ollut enemmänkin mutta ELY-
keskuksen päätöksen mukaan osa 
karsiutui pois, koska maataloustulo 
oli liian pieni suhteessa muuhun 
toimintaan. Kuivaamorakennuk-
sen tontin omistaa osuuskunta ja 
myös vanha kuivaamo tontteineen 
on nyt osuuskunnan. 

Talkoilla tehty pohjatyö 
vaati valtavan maamassojen 
siirron läheiselle raivatulle 
pellolle. Kaapeleiden ja putkien 
asennuksen jälkeen pohjan täytön 
sepelillä hoiti KTK, Pauli kertoo. 
Perustukset tehtiin talkootyönä. 
Tarjousten perusteella valittiin 
Tornumin koneisto ja varastosii-
lot. Kustannussyistä siiloelementit 
kasattiin Yli-Hyövältin hallissa 
oman väen voimin talven aikana. 
Lämpölaitoksen kattilaksi valittiin 
Arska, jota pidettiin toimivimpa-
na lämmön kerääjänä polttimelta 
kuivaamoon.  Siihen liitettiin 
Biofiren Palokärki-poltin ja 
syöttölaitteet. Koska Kauhajoella 
on käytettävissä runsaasti 
kotimaista polttoainetta eli haketta 
ja turvetta, sitä haluttiin käyttää 
energian lähteenä. Myös kaikki 
viljan esipuhdistusroskat polte-
taan kattilassa. Se on etu, koska 
roskassa on paljon energiaa ja siinä 
palavat rikkaruohon siemenetkin. 
Nimellistehoa polttimesta saadaan 
runsas 700 kW. 

Kuivaajan varsinaiset raken-
nustyöt aloitettiin kevätkesällä. 
Tornumin puolesta tulivat omat 
rakentajat ja asentajat, jotka 
kokemuksella hoitivat var-
sinaisen rakennustyön. Kesän 
aikana Puskankylän maisemassa 
näkyi  nosturi puomeineen, jolla 
nostettiin paikalleen koneistoja, 
rakennuskomponentteja ja 
kattorakenteet. Kuivaamo val-
mistui juuri ja juuri puintiajan 
alkuun. Valmiin rakennuksen   
kokonaiskorkeus on 24 m. Kui-
vaamossa on kaksi 46 kuution 
kuivaussiiloa, joissa vilja myös  
jäähdytetään. Lisäksi käytössä 
on 132 kuution tuuletettavat 
siilot kuivausta odottavalle 
viljalle. Pyöreitä 500 kuution 
varastosiiloja on neljä kappaletta. 
Yhteensä siilotilaa on 2640 
kuutiota.  Kuivaamossa voidaan 
kuivattaa osakkaiden n. 1100 
hehtaarin viljasato ja lisäksi 
kuivataan myös muiden viljoja. 
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Tästä se lähtee nousemaan. Taustalla vanha ja yhä käytössä oleva 
Puskankylän kuivaaja.

SUUPOHJAN ILMASTOINTI JA PELTI 
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

Kuivaamolla toimii myös K-
maatalouden viljanvastaanotto. 
Viljan kosteus ja hehtolitrapaino 
määritetään kuivaamolle tuo-
taessa automaattisesti. Kaikki 
viljan kuivauksen vaiheet on 
automatisoitu.

Kuivaamon aikaansaaminen 
on vaatinut osakkailta 8000 
kökkätyötuntia ja lisäksi paljon 
konetyötä. Kuivaamoa hoitamaan 
palkattiin kaksi henkilöä. Mika 
Ranta on huolehtinut vanhasta 
kuivaamosta ja Jorma Lehtineva 
on pyörittänyt uutta laitosta. 
Yhteistyö osakkaiden kesken on 
ollut saumatonta ja porukka on 
hioutunut yhteen. Ensimmäisen 
syksyn käyttökokemukset ovat 
Paulin kertoman mukaan hyvät. 
Rohkea investointi ja satsaus 
tulevaisuuteen on hatunnoston 
arvoinen suoritus osuuskunnan 
jäseniltä.

Kaija ja Sauli L-K

Pauli Yli-Hyövälti valmiin laitoksen edessä. Osuuskunnan toimitus-
johtaja on tyytyväinen ensimmäisen syksyn kokemuksiin.

Katon paikoilleen nosto 
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Muisteluita koulukyydeistä Päntäneeltä

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

PUUKAUPPA MIELESSÄ ?
Käytämme vuodessa puuta noin 300 000 m3, josta

tuotamme 11 rekallista männyn ja kuusen sahatavaraa
vuoden jokaisena työpäivänä kahdella sahalinjalla.

Ota yhteyttä Harri Salomäki  040 844 7764  Kauhajoki
harri.salomaki@isojoensaha.fi

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.
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Seuraavassa pikkuisen faktaa 
ja lähinnä omakohtaista muistelua 
oppikoulun käynnistä Päntäneen 
suunnasta. Olen myös haastatellut 
aikaisemmin oppikoulua käyneitä 
serkkujani omien muistojeni 
tueksi.

Suomenkielistä oppikoulua 
ruvettiin Olli A. Laurilan 
koostamaa Kauhajoen Yhteis-
lyseon historiikkiä lainaten 
puuhaamaan Suupohjaan 1900-
luvun alkupuolella. Kauha-
jokelaisten käsityksen mukaan 
sen paikan olisi tullut olla 
Kauhajoella, mutta lopulliseksi  
sijoituspaikaksi kuitenkin tuli 
Kristiinankaupunki, jonne kou-
lu sijoitettiin vuonna 1906. Sen 
ensimmäisistä oppilaista oli 
42% Kauhajoelta. Kauhajoelle 
oma oppikoulu saatiin vuonna 
1928 eli aikaa kului runsas pari 
vuosikymmentä.

Päntäneeltä käytiin oppikoulua 
sekä Kristiinassa että Kauha-
joella. Kauhajoen yhteislyseossa 
oli kolmen ensimmäisen 
toimintavuoden aikana vain 
yksi oppilas Päntäneeltä, kun 
taas vuosina 1963-69 Päntäneeltä 
oli jo 74 oppilasta eli 9% 
kokonaismäärästä. Esimerkiksi 
serkkuni Irja Frösen, joka 
meni oppikouluun v. 1934 sekä 
Alli Frösen  (v. 1937) kävivät 
oppikoulua Kauhajoella. Irjan 
luokassa olivat Päntäneeltä 
ainakin Kastehelmi Kangas ja 
Irma Hirvonen.

Noihin aikoihin mitään 
vakituista yleistä liikennettä ei 
Päntäneeltä ollut tai jos oli, kuten 
jo sotien jälkeen oli, aikataulut 
eivät olleet koulunkäyntiin 

Kaivinkonetyöt
sekä Puunajoa

Järviluoma 
0400 456 552

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Urho Möykyn punainen Fordson pakettiauto, Mäenpään Urho kuskina.
Kuvan henkilöt vasemmalta lukien: Marja-Leena Luoma-Nirva, Soilikki Tuuri, Tuula  Mäki-Rahkola, 
Urho Mäenpää (takana, kuski), Kaija Saarela, Tuulikki Saarela,  Juha Virtanen (Paarlahti), 
Unto Latva-Käyrä, Marja-Leena Yrjänäinen, Jouni Virtanen (Paarlahti), Salme Rintaniemi ???, 
Pirjo Leskinen, Orvokki Hautamäki, Alli Keto- Keturi?, Markku Virtanen (Paarlahti), Juhani Tuuri, 
Reijo Kujanpää, Tuomo Tuuri.

sopivia. Näin lähes ainoaksi 
mahdollisuudeksi jäi hankkia 
kirkolta kortteeri. Kouluahan oli 
kuutena päivänä viikossa, viikko 
oli pitkä. V. Keto-Seppälä perusti 
linjan Seinäjoki-Kauhajoki-Teuva 
vuonna 1935 rehtori Pyhälän 
aloitteesta, mutta tämä linja ei 
antanut helpotusta Päntäneen 
suuntaan.

Kun aloitin oppikoulun 
vuonna 1954, oli yhteystilanne 
kirkolle edelleen sellainen, 
että joukko vanhempiamme 
alkoi etsiä ratkaisua kotoa 
tapahtuvan koulunkäynnin 
mahdollistamiseksi. Lopulta 
löytyi ratkaisu. Urho Möykyllä 
oli taksioikeudet ja hänen 
kanssaan päästiin sopimukseen 
koulukuljetuksesta.

Muistan, että aluksi kuljimme 
kuukauden tai pari Pobedalla, 
jota ajoi Pentti Möykky. Melko 
pian Urho hankki pakettiauton, 
joka oli muistaakseni Ford-
merkkinen. Siihen rakennettiin 
pituussuuntaiset penkit ja 
pakoputki käännettiin tulemaan 
peräosassa sisäkautta niin, että 
saatiin sisään lämpöä talvikelillä. 
Taidettiin siihen tehdä pari 
ikkunaakin. Sillä kuljettiin vuoden 
verran pääasiassa Urho Mäenpään 
kuskaamana.

Seuraavaksi ajopeliksi löytyi 
IFA Granit pakettiauto, joka oli 
kooltaan huomattavasti suurempi. 
Ensimmäiset koulumatkat sillä 
tuntuivat aika juhlallisilta. 
Koululaisten määrä Päntäneeltä 
kasvoi vuosi vuodelta ja lopulta 
Möykyn Urho osti käytetyn linja-
auton, merkiltään Opel, jos oikein 
muistan. Mäenpään Urho sai linja-

autokortin ja hän jatkoi kuskina. 
Myös Metsä-Pentilän Toivolla 
oli linja-autokortti ja hänkin oli 
joskus ajamassa. Auto oli tallissa 
Ollilan oikoosella nykyisellä 
Hautamäen Taimin tontilla. 
Muistan kuinka joskus auton 
alla piti pitää nuotiota, että sen 
sai talvipakkasella käyntiin.

1957-58 vaiheilla Päntäneeltä 
alkoi oppikoululaisia olla jo niin 
paljon, että Keto-Seppälä alkoi olla 
kiinnostunut koulukuljetuksista 
ja niinpä se toteutuikin, aluksi 
Keto-Seppälän Aronkylän 
varikolta käsin, kuljettajana 
Holma (etunimeä en muista), 
ja myöhemmin normaalina 
linjaliikenteenä aikataulut kou-
lulaisten tarpeisiin sovitettuna. 
Se tuli myöskin edullisemmaksi 
oppilaiden vanhemmille, jotka 
kyydit joutuivat maksamaan. 
Yleensä yhtenä päivänä viikossa 
koulu alkoi tuntia myöhemmin 
kuin tavallisesti. Silloin ajoimme 
kouluun polkupyörällä, jos oli 
tarpeeksi lämmin eikä ollut 

sadepäivä. Se oli kyllä ihan hyvä 
kuntolenkki.

Eräänä esimerkkinä sil-
loisesta elämänmenosta muistan 
tapauksen, kun jo Keto-Seppälän 
linjaliikenteen aikana mentiin 
kouluun ja Heittolan kohdassa 
pysäytettiin ottamaan kyytiin 
koululaisia. No, kuski oli jo 
lähdössä, kun joku huomasi, 
että sillan toisella puolella liki 
kilometrin päässä oli tumma 
hahmo valkoista lunta vasten 
tulossa melkoista vauhtia. 
Arveltiin, että linja-autoon hänellä 
oli tavoite ja kuski odotti rauhassa 
varmaan 4-5 minuuttia. Kun isäntä 
sitten viimein nousi hohuuttaen 
sisälle ja sanoi kuolemattomat 
sanat ”Justihin kerkesin!”, herätti 
se yleistä hilpeyttä. Aika ei silloin 
ollut niin kortilla.

Siihen aikaan kuskitkin tulivat 
tutuiksi ja monesti kysyivät, mitä 
oli sattunut, jos joku puuttui 
joukosta. Oikein sydäntä lämmit-
ti, kun olin linja-autoasemalla 
jo 90-luvulla hakemassa jotain 

pakettia Vaasan suunnasta ja sen 
antoi kuskiveteraani Lasse Kallio-
Könnö, joka sanoi muistavansa 
minut kouluajoilta samoin kuin 
sisareni Lean, joka paketin lähetti. 
Lasse oli tosi suosittu kuljettaja. 
Vuonna 1960 sain ajokortin ja 
lukion viimeisen vuoden kuljin 
koulua kapealla Mossella Latva-
Käyrän Unton, Rannan Raimon 
ja Pekarilan Antin kanssa.

Niistä ajoista on koulunkäynti 
muuttunut aika tavalla, kuljetukset 
pelaavat, eväitä ei tarvitse ottaa 
mukaan, lukukausimaksuja ei 
ole, kelirikko ei enää vaivaa 
Päntäneentiellä ja muutenkin 
maailma on muuttunut. Enim-
mäkseen on menty hyvään 
suuntaan. Läksyjä joutunee 
kuitenkin vieläkin lukemaan.

Tuomo Tuuri

Lähteet:  
Kauhajoen yhteislyseo 1928-1975, 
Olli A. Laurila
Irja Asukas, Loviisa Seppänen



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Päntäneen Sanomien sarja 
muille maille muuttaneista 
kyläläisistä Alkaa. Kirjoittaja-
na on Eila Matsui o.s. Luoma, 
joka on asunut Japanissa yli 
40 vuotta. 

Muistot kauneimmat jäi 
kotimaahan. Niitä koskaan en 
unhoittaa voi. 

Synnyin Päntäneen Ketu-
rinkylässä vuonna 1944 Rauha 
ja Otto Luoman perheeseen. 
Olin neljänneksi vanhin kuudes-
ta lapsesta. 

Kaikesta oli puutetta, paitsi 
ajasta ja hyvästä tahdosta, niitä 
jaettiin läheisten ja naapurien 
kesken. Työntäyteisillä ihmi-
sillä oli aina aikaa toisilleen, 
aikaa keskusteluhetkeen ja 
kahvikupposeen, vaikka sen 
keittäminen vaatikin puuhellan 
lämmittämisen. Joskus piti jopa 
vesi ja puut hakea sisään ennen 
kuin päästiin keittopuuhiin. 

Peltotyöt tehtiin talkoovoimin 
naapureiden ja sukulaisten kanssa. 
Meillä oli pieni maatila ja karjaa, 
joten saimme suurimman osan 
ruokatarvikkeista omalta tilalta. 

Lapsuuteni oli onnellinen ja 
nuo lapsuuden kultaiset muistot 
vain paranevat vuosien saatossa. 
Melkeinpä voisin kirjan kirjoittaa 
lastenlapsilleni, joita on kuusi. 
Kertoisin kotimaasta ja ajasta, 
jolloin maailma oli vielä kaunis 
ja turvallinen elää. Ja niin erilainen 
kuin nykylapsilla, varsinkin täällä 
maapallon toisella puolen. 

Olin aika itsepäinen jo lapsena. 
Muistan kuinka äiti vihastui 
jostain ihan tosissaan. Pahoitin 
siitä mieleni niin, että päätin 
lähteä pois kotoa… Oli kesäloma. 
Kävelin setäni luokse ja pyysin, 
että saisin jäädä. Sain luvan ja 
sen kesän vietin serkkutyttöjeni 
Sallin ja Heleenan kanssa, he 
olivat minua nuorempia.

Toinen itsepäinen temppu 
oli laulukilpailut Kirkonkylässä. 
Halusin osallistua, mutta opettajani 
hyväksyi vain yhden oppilaan 
ja antoi hänelle yksityisesti 
laulutunteja. Kuuntelin salaa ja 
harmittelin. Sitten sain ajatuksen, 
että jos ei koulun kautta pääse, 
niin ilmoittaudun itse.

En unohda opettajan ilmettä, 
kun kävelin esiintymislaval-

Juuret Päntäneellä, koti Japanissa

Eila Matsui onnittelukukkien ympäröimänä 70-vuotispäivänään

Talonäyttelyssä Tokiossa 

le. Sijoituin toiseksi. Se oli 
ensimmäinen kerta, kun sain 
huomata, ettei voittoja noin 
vain tule, vaikka olisi hyvät 
luulot osaamisesta.

Eikä elämä aina mene niin 
kuin toivoisi. Isäni sokeutui ja 
taloudellinen tilanteemme oli 
heikko. Halusin opiskelemaan 
mutta niistä haaveista jouduin 
luopumaan alkuunsa. Se oli paha 
paikka itsetunnolleni. Tunsin itseni 
toisen luokan kansalaiseksi ja joku 
sen jopa ilmaisikin. Halusin jättää 
koko kotiseudun ja 17-vuotiaana 
lähdinkin serkkuni kanssa 
Helsinkiin töitä etsimään.

Ehdin olla yhdeksän vuotta 
työelämässä, lähinnä naisten 
vaatetusliikkeissä. Sitten ta-
pasin japanilaisen puolisoni 
Josin. Japanin kulttuuriin olin 
saanut kosketuksen jo lapsena, 
kun voitin syömäpuikot jostain 
kilpailusta. Niitä sitten ihmeteltiin. 
Tiedonhaluisena muistin näyttää 
ne jokaiselle vierailijalle ky-
syäkseni kuinka niillä syödään. 
Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen 
pääsin käyttämään niitä.

Seurustelimme puoli vuotta. 
Kihlauksen jälkeen muutimme 
Tanskaan, Kööpenhaminaan. 
Mieheni oli asunut siellä ja koki 
ulkomaalaisena sen Suomea 

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

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

ystävällisemmäksi. Tanskan 
ajasta ja ihmisistä jäi paljon 
hyviä muistoja. Asuimme siellä 
kaksi ja puoli vuotta. Sinä aikana 
syntyi Keni-poikamme.

Syksyllä 1972 muutimme 
Japaniin, mieheni kotikaupunkiin 
Osakaan.  Siellä syntyi Susanna-
tyttäremme.

Mieheni ehti asua Euroopas-
sa neljä, viisi vuotta. Hän 
koki vaikeaksi työskennellä 
japanilaisissa firmoissa.  Työ-
paikka vaihtui kahden vuoden 
aikana 12 kertaa. Oli pakko 
perustaa oma firma. Jouduin 
ja pääsin kokeilemaan taitojani 
japanilaisessa työelämässä.

40 vuotta olemme pyörittäneet 
tätä tuontifirmaamme vaihtelevalla 
menestyksellä. Viimeiset 24 vuotta 
olemme tuottaneet hirsitaloja ja 
mökkejä Suomesta, kiireisimpinä 
aikoina jopa 70 taloa vuodessa. Sitä 
ennen tuotimme merkkitavaroita 
Ranskasta ja Italiasta, joskus myös 
Amerikasta.

Elämäni Japanissa on ollut 
kiireinen mutta antoisa ja paljon 
on pitänyt oppia uusia asioita. 
Alku oli vaikea kielen takia. Keni 
sairasteli paljon pienenä. Lääkärit 
eivät osanneet englantia, joten olin 
kuin lapsi asioilla. Kun menin 
vastaanotolle lapsen ja kirjeen 
kanssa, sain palatessani lääkkeet 
ja lapun ohjeiksi. Oli pakko oppia 
kieli, ja kun oli pakko, opin sen 
yllättävän nopeasti.

Japani on kaunis ja 
luonnonrikas maa, yltäkylläi-
syyteen asti. Meri antaa ympäri 
vuoden kaikkinaisia mereneläviä, 
samoin maa, paikoin kolmekin 
satoa vuodessa. Aina on saatavilla 
mitä moninaisimpia tuoreita 
vihanneksia ja hedelmiä.

Asumme Kioton maaseudulla, 
tietysti suomalaisessa hirsitalossa. 
Kiireisimmän ajan elämästämme 
asuimme Osakassa ja toimisto 
oli keskustassa. Työn muoto 
on muuttunut. Asiat hoidetaan 
netin kautta ja sitä kautta tulevat 

useimmat asiakkaatkin.
Kaikkien suurkaupunkien ja 

ruuhkavuosien jälkeen on ihanaa 
asua maalla. Rakastan luontoa, 
siellä mieli rauhoittuu ja kaikki 
turhuus katoaa.

Juureni ovat kuitenkin vahvasti 
siellä Päntäneen kotikunnailla, 
siellä synnyin ja kasvoin. Ja 
siellä on paikka, johon kaipaan, 
kun on paha mieli tai ikävä. 
Muistojen siivillä teen matkan 
juurilleni ja ammennan voimaa 
sieltä jatkaakseni matkaa. Sieluni 
silmillä näen kylän metsän ja koko 
lakeuden ja sen kaiken kattavan 
suuren taivaan. 

Isältäni perintönä sain mallin 
mihin turvata, kun omat voimat 
eivät riitä. Isällä oli vahva usko, 
sitä ei sokeuskaan horjuttanut. 
Äidin iloisuus ja ahkeruus näyttivät 
suunnan ahkeruuteen. Olen ylpeä 
juuristani ja lapsuudestani siellä, 
missä perusturva antoi vahvan 
perustan elämälleni.

Olen vieraillut työni puolesta 
Suomessa ja Päntäneellä vuosittain. 
Odotan innolla seuraavaa mat-
kaa ja tapaamista sukulaisten 
kanssa. Sisarusparvestamme jäi 
Päntäneelle vanhin veljeni Alpo 
perheineen.

18-vuotiaana neitokaisena



Päntäneen Nuorisoseuran 
kesäkausi oli hyvin liikunta-
painotteinen. 

Päntäneen pyöräilykampanja 
alkoi 1.5. ja päättyi 31.8. 
Pyöräilyvihkoon kertyi kaikkiaan 
1004 suoritusta. Jokainen 
suorituskerta osallistui Suupohjan 
Osuuspankin ja Pyöräkorjaamo 
Lepän lahjoittaman Tunturi Jopo -
merkkisen polkupyörän arvontaan. 
Arvonta suoritettiin perinteisesti 
syksyn possutansseissa la 20.9. ja 
onnettaren nostamassa lapussa luki 

Päntäneen NS ry on 
myös Facebookissa !

PÄNTÄNEEN SANOMAT

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki

”Muutin takaisin Kauhajoelle 
seitsemän vuoden musiikin opiskelun 
jälkeen. Aloitin personal trainer -
opinnot Kauhajoen evankelisessa 
opistossa elokuussa ja sopivasti 
minua kysyttiin vetämään jumppaa 
Päntäneelle. Mikäs sen parempaa, 
kuin päästä heti harjoittamaan sitä 
mitä opiskelee ja johon on tällä 
hetkellä suuri intohimo.”

Koti kuntoon pienellä budjetilla!
Pintakäsittelemme vanhat keittiönovet, komeronovet, väliovet, ruokaryhmät, lipastot, 

sängyt, yöpöydät ym.  Petsauksen/lakkauksen ja maalauksen jälkeen 
kalusteet ovat taas kuin uudet!

Kalustemaalaus Osmo Oy
- Puusepäntie 2, 61800 Kauhajoki - Puh. 231 4468, 040 541 4727

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi

Jyrki Kykkänen. Onnea Jyrkille! 
Ensi kesänä jälleen pyöräillään 
entistä innokkaampina.

Puulaakijalkapallo veti väkeä 
päntäneen kentälle edelliskesien 
tapaan. Ei haitanneet sateet eikä 
helteet, kun parikymmenpäinen 
lauma temmelsi pallon perässä. 
Meitä löytyi kentältä sitten laidasta 
laitaan niin iältään, taidoiltaan 
kuin kunnoltaankin. Ja kivaa 
oli! Pelit jatkuivat aina syyskuun 
puoleenväliin saakka.

Kesäkuussa järjestettiin reissu 

Powerparkiin. Kelit suosivat ja 
linja-auto oli täynnä kaikenikäistä 
hurjapäätä. 

Nuortenillat jäivät kesätauolle 
toukokuun puolessa välissä. 
Iltoja oli väkimäärästä päätellen 
odotettu koko kesä, sillä syksyn 
nuortenilloissa on nuorta väkeä 
ollut enemmän kuin koskaan. 
Mahtavaa! Sinne vielä joukkoon 
muutkin kyläläiset rupattelemaan 
kahvikupin äärelle, niin unelma 
reheriistä kyläilloista olisi 
saavutettu.

Jumppaillat 
jatkuvat 

maanantaisin 
koululla Eveliina 
Uiton vetäminä
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Ikkeläjärven Koneurakointi Ky
Minna Lakso
0400-183894

Raimo Lakso
0400-268617

Arvaa jouluaaton sää ja voita! Arpoja saatavilla 
Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä 1.-16.12.



LC Päntäneen tilastoista näemme jouluaaton lämpötilan ja lumen 
paksuuden muutamilta vuosilta. Kylmiä ja runsaslumisia talvia on 
ollut pitkin matkaa, kuten myös lämpimiä ja lumettomia.

PÄNTÄNEEN SANOMAT

LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

2014

010 239 6600

NOTARIAATTIPALVELUT 
ILKKA TERVONEN 
-julkinen kaupanvahvistaja 
puh. 040-5465753 
ilkka.tervonen@co.inet.fi 
 
 
koko 1 x 30 
 
 
 
laskutusosoite  
Notariaattipalvelut 
Ilkka Tervonen 
Ollin oikoonen 2 K 
61980  PÄNTÄNE 

Osoite: Topeeka 25

Vuosi Lumen paksuus mm Lämpötila °C
1996 216 -12,4
1999 275 +2,2
2000 4 -2,4
2002 244 -13,6
2003 46 -1,5
2004 100 -5,0
2005 190 -0,3
2006 0 +1,1
2007 0 +0,9
2008 55 -3,5
2009 146 -5,4
2010 210 -28,2
2011 0 +0,3
2012 236 -11,2
2013 0 +1,8

Sääveikkaustilastoa

Laura Haapamäen digitaalista taidetta 

Puskankylästä lähtöisin olevan 
Laura Haapamäen digitaalisesti 
tuotettuja maalauksia oli keskustan 
kirjastossa näytillä lokakuussa.

Teokset on tehty kokonaan 
tietokoneella ja niissä on kai-
kissa taustalla jokin tarina. 
Suurimpien kuvien tekemiseen 
on mennyt aikaa useita kymme-
niä tunteja. Kuvissa näkyy 
Lauran kiinnostus historiaan ja 
niissä onkin vaikutteita 18. ja 19. 
vuosisadan vaihteen suomalaises-
ta taiteesta. Joissain kuvissa on 

myös goottihenkeä.
Lukion jälkeen Laura opiske-

li graafista suunnittelua ensin 
vuoden Kauhajoen evankelisella 
opistolla ja jatkoi sitten Lapin 
yliopistolla Rovaniemellä. 
Opinnot Rovaniemellä ovat nyt 
lopputyövaiheessa. 

Opintojen ohessa Laura on 
ehtinyt tehdä graafisen suun-
nittelijan töitä monipuolisesti 
koti- ja ulkomaille. Nykyään 
töitä tehdään oman yrityksen 
nimissä.

Näyttelyn avajaisissa oli runsaasti väkeä. Lisää teoksia osoitteessa www.laurahaapamaki.com

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

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



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Hannu Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI       Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi

Kauhajoen Ovituotanto Oy
www.kauhajoenovituotanto.net

      0400-567 108
    06-233 8001

Kalliotie 1, 61800 KAUHAJOKI
Strömbergintie 2, 61800 KAUHAJOKI (käyntios.)

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI 
T MÄNTY

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

Hyvää Joulua 2011  ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2012

  2014
 2015

Kauhajoen kaupunki 
toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 

2015

        -  Pääpiirrustukset
        -  Rakennesuunnitelu
        -  Energiatodistukset
        -  Maa-ainesluvat
   Jo 34 v kokemuksella palvelua rakentajille
   www.makitalooy.fi / Mikko 0400-362 432
   Puskanperäntie 388, 61980 PÄNTÄNE

Päntäneläisten kassakaappi
Vapaasti kerrottu tarina siitä, 

miten päntäneläiset saivat oman 
kassakaappinsa takaisin ja miten 
se on sen jälkeen kyläläisten 
“maksuvälineenä” toiminut.

Pentti Frösenin kertomaa:
”Olin Seinäjoella postin 

huutokaupassa, jossa myytiin 
postin käytöstä poistettua 
välineistöä. Huutokaupassa 
oli myös myytävänä kaksi 
KASSAKAAPPIA, joista vasa-
ramies ilmoitti toisen olevan 
Teuvalta ja toisen Päntäneeltä. 
Päntäneläinen kassakaappi oli 
alkujaan ollut Johannes Leppäsen 
käyttämä ja se oli siirtynyt häneltä 
jotenkin postille ja edelleen sen 
huutokauppaan. Huutokaupassa 
oli mukana muitakin huutajia, 
joita kaapit kiinnostivat. Sovin 
kuitenkin jonkun huutajan kanssa, 
että minä huudan päntäneläistä 
kaappia ja tämä toinen saa 
teuvalaisen. Tarkoitus oli saada 
kaappi takaisin omalle kylälle, 
koska olinhan samalta kylältä 
kuin Leppänen ja tiesin myös, 
mitä Leppänen Päntäneellä on 
aikaan saanut ja mikä merkitys 
kaapilla on kyläläisille ollut 
esimerkiksi perustettaessa 
Päntäneen Osuuskassaa, sillä 
olihan kassakaappi jo silloin 
tarpeen, vaikka päntäneläiset 
ovat tunnettua rehellistä väkeä. 

Kaappi oli hallussani joi-
tain vuosia ja koska se vaati 
pinnaltaan ehostusta, ei se 
silloin löytänyt meiltä sopivaa 
paikkaa. Silloin Mäensivun Pentti 
teki Päntäneellä antiikkikauppaa 
maalaus- ja rappaustöiden ohella 
ja hän nähtyään kaapin oli siitä 
kiinnostunut. Kaupathan siitä 
syntyi ja annoin kaapin osana 
Pentin suorittaman maalaus-
työn palkkaa.”

Pentti Mäensivu sai kaapin 
palkkana maalaustyöstään 
ja kauppamiehenä pani sen 
matkaan samalla periaatteella 
kuin oli saanutkin. Kaappi vaih-
toi nyt omistajaa halkokaupan 
osamaksuvälineenä.

Kaapin uusi omistaja oli 
halkokaupan jälkeen Veikko 
Yli-Kyyny, joka vei sen paluu-
kuormassa itselleen. Mutta ei 
kaappi vieläkään ollut pysyvään 
paikkaan tullut, sillä nähtyäni 
sen Yli-Kyynyllä ja kuultuani 
alkuperän ja tarinan, mistä se 
on lähtenyt ja miten kaappi sen 
jälkeen kylällä oli kulkenut, 
olin kiinnostunut kaapista niin 
paljon, että kaupanvääntö siitä 
alkoi. Kauppahan siitä syntyi ja 
maksuvälineenä oli tällä kertaa 
seinäkello, joka näyttää vieläkin 
“oikeaa” aikaa Yli-Kyynyllä.

Kaapin ulkoinen kunto ei 
matkan varrella ollut parantunut, 
joten aloitin sen kunnostamisen. 
Se onnistuikin minulta hyvin 
siihen saakka, kun sai poistaa 
vanhoja maalipintoja, mutta 
uuden pinnan aikaansaanti ei 
sitten enää onnistunutkaan. 
Onneksi naapuriin muutti alan 
mestari Arto Kallionpää, joka 
hallitsi tämän työn erittäin hyvin ja 
pystyi saamaan kaapin pinnaltaan 
parempaan kuntoon kuin ehkä 
alkujaan oli ollutkaan. Matkan 
varrella olivat kadonneet myös 
avaimet, jotka teetin samassa 
yhteydessä, niin ettei kaapin 
tarvitse olla aina avoimena.

Näytin kaappia Penttilän 
Timolle ja kerroin kuulemani 
alkuperän ja edelläkuvatun 
tarinan hänelle ja silloin Timo 
varmaan päätti, että kaappi on 
nyt kierroksensa tehnyt ja sille 
löytyy uusi käyttö Päntäneen 
Pankista.

Ehtona tietysti oli, että joudun 
kirjoittamaan tarinan paperille ja 
toimittamaan sen kaapin mukana. 
Mutta tämä toinen paperi on 
kuitenkin luokiteltava “salaiseksi”, 
sillä en kertonut hänelle kaikkea 
kaappiin liittyvää. Kunnostuksen  
yhteydessä nimittäin mietin, 
että miten kaapin tulisi palvella 
kyläläisiä näin EURO-aikana 
parhaiten. Nyt tätä kirjoittaessani 
päätin jättää kaappiin ehdon, että 
sinne ei voi laittaa EUROja, koska 
kaappi on tehty ja tarkoitettu vain 
MARKOILLE.

Tämä ehto toimii siten, että 
jos joku aikoo säilyttää kaapis-
sa EUROvaluuttaa, muuttuvat 
ne seuraavan yön aikana mar-
koiksi, koska markkakaappi 
ei periaatteessa sovi vieraille 
valuutoille.

Päntäneellä 20.3.1999
Hannu Mäki-Rahkola

Kassakaappi meni mutta kello jäi. 
LC Päntäne laittaa kellon myyntiin 
ensi vuoden aikana

PANKKI PÄNTÄNEELLÄ 
LOPETTI TOIMINTANSA PELTITYÖT

Ikkunapellit, piipunpellit, 
ym. rakennuspellit

Tmi Marko Pakkanen
Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 

Puh. 040 576 3090



TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 2015 !

TAKSI
Markku Rinta-Halkola

Puh. 0400 799 710

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Keturinkylä alkaa Päntäneen-
joen ylittävältä kivisillalta, joka 
on rakentajansa Samuli Hakalan 
taidonnäyte yli sadan vuoden 
takaa, vuodelta 1908.

Keturinkylän läpi kulkeva 
Keturinkyläntie on ollut 1600-
luvulta lähtien tärkeä kulkureitti 
rannikolle Kristiinankaupunkiin. 
Tietä pitkin on Keturinkylän 
läpi kuljetettu Kauhajoelta ja 
ympäristöstä lukuisia terva-
tynnyreitä ja lankkukuormia 
satamaan laivattavaksi ulkomaille 
sekä palatessa tuotu hevoskuor-
mia silakkaa ja suolaa.

Kristiinantien varteen pe-
rustettiin Keturiin kestikievari jo 
v. 1684 palvelemaan ohikulkevien 
matkustavaisten tarpeita. Keturin 
kievari oli käytössä vielä ainakin 
Suomen sodan aikana 1808. 

Kivisillalta 1,5 km päässä on 
Keturinmäen alussa tienhaarassa 
Kränämänty, Päntäneen kuului-
sin puu, jolla on ikää ainakin 140 
vuotta. Kränämänty on Päntäneen 

Päntäneen kylät esittelyssä:

Lions Clubille merkittävä.  Se on 
klubin tunnus ja se on kuvattuna 
klubin lipussa ja viirissä.

Keturinkylässä on ollut moni-
puolista maa- ja metsätaloutta 
sekä yritystoimintaa, mm saha, 
linja-autoyhtiö, koneurakointia 
ja verhoomo. Maatalous on 
muuttunut viime vuosina lä-
hinnä peltoviljelyksi. Vielä 
80-luvulla pidettiin karjaa liki 
parissakymmenessä talossa, 
nykyään ei yhdessäkään.

 Kylässä on jälleen toimiva 
mylly, kun Merinomi Oy on 
rakentanut myllyn ja varastoti-
lat. Yritys jalostaa luomuspelttiä 
erilaisiksi tuotteiksi ja myy 
tuotteensa jatkojalostajille ja 
jälleenmyyjille.

Monessa taloudessa toimeen-
tulo hankitaan nykyään oman 
kylän ulkopuolelta. Keturin-
kylässä asuu monenikäistä 
tyytyväistä väkeä.

AL-P
Vuonna 1908 rakennettu kivisilta 27.11.2014

TAKSI
Tommi Salmenoksa
Puh. 0400 369 147
Pienoisbussi 1+8 hlö, 2 pyörä-

tuolipaikkaa, paarivarustus

Hyvää joulua !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä, Hannu Mäki-Rahkola, 
Asmo Luoma-Pukkila ja Antti Leskinen

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

Paino: iPrint, Seinäjoki

Keturinmäki 29.7.2009

TAKSIASEMA
0200 11 500

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Kränämänty 27.11.2014, tuttu mm. tämän lehden kannesta.Kaikki vesi ei mahtunut menemään sillan ali tulvissa 2013 keväällä

Muista
Sääveikkaus


