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LAURI HAUTAMÄKI - Kylätoiminnan isä

Lauri Hautamäen lapsuuden
aikaan elettiin perheessä todella
vaikeita aikoja. Vaikeuksia oli
siihen aikaan toki lähes kaikilla
mutta pahimmassa asemassa
olivat runsaslapsiset ja velkaiset
yksinhuoltajaperheet. Perheen
muodostivat yksinhuoltajaäiti
Femmi ja seitsemän lasta: kuusi
poikaa ja yksi tytär. Isä Villee
oli kuollut vuonna 1937, jolloin
vanhin lapsi täytti vasta 11
vuotta ja nuorin, Lauri, oli yhden
vuoden ikäinen. Lapsilisiä tai
leskeneläkkeitä ei ollut. Onneksi
oli sentään Möykkytien varrella
pieni oma tila, josta saatiin
niukka toimeentulo ankaran
työnteon tuloksena. Vaikka
väkilannotteiden puute ja joskus
sattuneet hallat heikensivät satoa,
ruokaa silti riitti perheen tarpeisiin.
Tilan lunastamiseksi kolmelta
muulta perilliseltä oli otettu
pankkilainaa, jonka korkojen ja
kuoletusten vuotuinen maksu oli
työn ja tuskan takana. Säästöjä ei
ollut. Sosiaaliapua äiti ei koskaan
anonut. Peltoa oli noin 4 hehtaaria
ja metsää noin 6 hehtaaria. Uutta
peltoa raivattiin sotien jälkeen
perheen voimin kuokkapelillä
noin 1.5 hehtaaria.
Äiti oli syntynyt vuonna 1901
ja oli hiljainen ja nöyrä ahertaja,
joka uurasti alinomaa lastensa
hyväksi. Hänessä oli hiljaista
ja sinnikästä voimaa, jonka
ansiosta hän pystyi pitämään
tilan omistuksessaan ja elättämään perhettään yksinhuoltajana
miehensä kuoleman jälkeen.
Silloin vanhin veli, Aarne, joutui
jäämään jo 11 -vuotiaana pois
koulusta ja auttamaan äitiä miesten
töissä. Vaikeudet jatkuivat sotaja pulavuosina, vaikka isoimmat
lapset pystyivät osallistumaan yhä
enemmän tilan töihin. Työn ohella
aikaa riitti lapsilla kuitenkin myös
lukemiseen, leikkeihin ja peleihin.
Äiti oli syvästi uskovainen ja luotti
elämässään Jumalan johdatukseen.
Hän oli kokenut jo nuoruudessaan
evankelisen herätyksen kuten
niin moni muukin silloinen
nuori Päntäneellä, jossa vaikutti
maallikkosaarnaaja Samuel Tuisku
ja jonne oli 1910-luvun alussa
perustettu oma rukoushuone.
Siellä ja myös kirkossa hän sai
voimaa ja lohdutusta. Äidin suurin
toive oli, että ”Laurikin saisi
vielä mahansa yli kynnyksen”

eli tulisi aikuiseksi ja pystyisi
elättämään itsensä. Vaikka äiti
joutui tekemään alituisesti raskasta
työtä, hän eli täysin terveenä yli
80-vuotiaaksi ja kuoli vasta yli
90 vuoden ikäisenä.
Laurin lähtemiseen opintielle
vaikutti ratkaisevasti vuonna 1930
syntynyt isoveli Erkki, joka oli
aloitekykyinen, idearikas, rohkea
ja neuvokas. Hän oli etevä koulussa
sekä ahkera ja taitava työnteossa.
Erkki meni oppikouluun vasta
kuusitoistavuotiaana rippikoulun
jälkeen, jolloin pastori Hirvelä oli
huomannut Erkin lahjakkuuden
ja innostanut häntä lähtemään
oppikouluun. Hän oli ensimmäisiä
oppikouluun lähtijöitä Möykkytien
varrelta. Jo oppikoulun alimmilta
luokilta alkaen hän maksoi itse
kaikki kulunsa, koska oli kesäisin
palkkatyössä. Oppikoulussa hän
sitten menestyikin hyvin, mutta
lopetti koulunkäynnin suoritettuaan
keskikoulun yksityisesti kiitettävin
arvosanoin. Tämän jälkeen Erkki
suoritti sosionomin tutkinnon
ja myöhemmin työn ohella
ylioppilas- ja lainopin kandidaatin
tutkinnon sekä sai varatuomarin
arvon. Hän kuoli mahasyöpään
vuonna 1975 ja työskenteli
viimeksi kiinteistölakimiehenä
Kansaneläkelaitoksessa.
Lauri aloitti koulunkäynnin Päntäneen kansakoulussa
syksyllä 1943. Vaikka sota ei
suoranaisesti koskenut Päntänettä,
se vaikutti monella tavalla
elämään. Hautamäen tapaisissa
monilapsisissa perheissä oli kova
puute vaatteista, etenkin kengistä.
Niinpä Laurin oli lopetettava
koulunkäynti ilmojen kylmetessä.
Hän jatkoi koulunkäyntiä vasta
vappuna vuonna 1945 Möykyn
supistetussa kansakoulussa,
jossa kansakoulun kahdella
ensimmäisellä luokalla käytiin
koulua syksyllä kuusi viikkkoa
ja keväällä toiset kuusi viikkoa.
Lyhyt lukukausi ei haitannut,
koska Lauri oli oppinut lukemaan
itsekseen jo aivan pienenä ja
osasi jo kouluun lähtiessään
kaikki laskennon perusasiat. Hän
muutti Päntäneen kansakouluun
kolmannen luokan syksyllä.
Lauri oli perheen kuopuksena
monessa suhteessa onnekas.
Hänen ei tarvinnut tehdä vakituisesti raskaita töitä ja pääsi
normaali-ikäisenä oppikouluun.

Erkki oli huolestunut Laurin
tulevaisuudesta, koska tämä oli
niin huono käytännön töissä.
Niinpä Erkki innosti Laurin
lähtemään oppikouluun, veipä
oikein polkupyörän tarakalla
pääsytutkintoon. Oppikoulun
käynti vaati suurta taituruutta
rahankäytössä, kuten siihen
aikaan monelta muultakin samanlaisista oloista lähteneeltä.
Lauri ei aluksi nuoresta iästään
johtuen pystynyt ansaitsemaan
työllään juuri mitään. Perhe oli
kuitenkin jo päässyt veloistaan
inflaation, lasten kasvamisen ja
tehostuneen maatalouden ansiosta
ja pystyi antamaan tarvittavaa
tukea. Tosin rakennukset olivat
päässeet pahasti rappeutumaan
ja niiden kunnostamiseen ja
uusrakentamiseen kului paljon
työtä ja rahaa. Apuna oli myös
niihin aikoihin voimaan tullut
lapsilisä. Oppikoulun lopulla Lauri
rahoitti opiskelunsa kokonaan itse
käymällä kesälomalla työssä.
Koko koulun ajan hän oli ns.
vapaaoppilaana vapautettu lukukausimaksuista. Kouluun
kulku oli talvella vaivalloista,
koska Möykkytietä ei aurattu.
Niinpä Lauri asui talvikuukaudet
kirkonkylässä ja kokkasi ruokansa
itse. Muulloin matka taittui
polkupyörällä ja maisemat tulivat
tutuiksi jokaista mäennyppylää ja

notkelmaa myöten.
Lauri suoritti ylioppilastutkinnon
keskinkertaisilla
arvosanoilla vuonna 1956.
Koulu ei innostanut Lauria
erinomaiseen menestykseen
eikä erityiseen ahkeruuteen.
Tärkeintä oli selvitä ilman ehtoja
ja luokallejäämisiä. Yliopistoon
oli siihen aikaan mahdollista päästä keskinkertaisillakin
arvosanoilla. Niinpä hän aloitti
yliopisto-opiskelun tähtäimessään
maantieteen ja biologian opettajan
ura heti asevelvollisuuden jälkeen
syksyllä 1957, jolloin hänet
ylennettiin reservin vänrikiksi.
Hän pystyi Uljas-sedältä saadun
perinnön, opiskelustipendien ja
loma-aikojen ansioiden avulla keskittymään opiskeluunsa
Helsingin yliopistossa velattomana kolme ensimmäistä
vuotta ja viettämään normaalia opiskelijaelämää. Tehdas, rakennus- ja satamatöitä oli
siihen aikaan riittävästi tarjolla. Jatkossakaan ei tullut
kovin paljon velkaa, sillä Lauri
suoritti erinomaisin arvosanoin
maisteritutkinnon jo keväällä
1961. Velanottoa helpotti se, että
jo siihen aikaan oli mahdollista
saada valtion takaus. Erityisesti
lopputyö oli onnistunut ja siitä hän
sai lukuvuoden 1960-61 parhaan
maantieteen pro gradun palkinnon
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ja arvosana oli kaikista siihen
asti maantieteessä annetuista
korkein.
Maisteritutkinnon jälkeen
Lauri suoritti opetusharjoittelun
hyvin arvosanoin ja saavutti
biologian ja maantieteen opettajan pätevyyden. Opettajaksi
ryhtyminen ei kuitenkaan enää
tuntunut kiinnostavalta, koska
tieteellinenn ura näytti avaavan
parempia mahdollisuuksia, vaikka
jatko-opiskelua ei tuettu niin
suuresti kuin nykyään. Erinomaisen
opiskelumenestyksensä ansiosta Lauri sai yli puolet opintoveloistaan
anteeksi valtiontakausstipendin ansiosta ja
pääsi heti valmistuttuaan osaaikaiseksi kurssiassistentiksi
ja myöhemmin päätoimiseksi
assistentiksi yliopistoon sekä
sai paljon muita apurahoja.
Siihen aikaan apurahoja myönnettiin ensisijaisesti lahjakkaille
ja vähävaraisille ja Lauri täytti
ilmeisesti molemmat ehdot.
Niinpä hän selviytyi pian
lopuistakin opintoveloistaan,
jatkoi opintojaan yliopistotyön
ohessa ja väitteli vuonna 1967
filosofian tohtoriksi. Vuonna 1971
hänet nimitettiin ensimmäiseksi
suunnittelumaantieteen opettajaksi, apulaisprofessoriksi Helsingin
yliopistoon ja vuonna 1977
aluetieteen professoriksi opetusalanaan
aluesuunnittelu
Tampereen yliopistoon, josta
virasta jäi eläkkeelle täysinpalvelleena vuonna 1999.
Maantieteellinen tutkimus
soveltui Laurille hyvin. Perusta oli
hyvä, sillä Hautamäen perheessä
tutkittiin aikoinaan innokkaasti
karttoja ja luettiin Pikku
Jättiläistä, sen ajan yleistietokirjaa.
Koulumaantiede kuten muutkin
aineet tuntuivat kuitenkin liian
puisevilta eikä Lauri innostunut
siitä.
Lisensiaattitutkinnon
suorittaminen ja väitöskirjan
tekeminen olivat siihen aikaan
työläitä, sillä niihin vaadittiin
paljon sivuaineopiskelua, tenttejä
maantieteen eri aloilta sekä laajaa
kenttä- ja arkistotutkimusta.
Esikuvana ja innostajana toimi
uutta suuntaa edustava, nykyisin
jo edesmennyt maantieteilijä,
sittemmin Vaasan yliopiston
entinen rehtori Mauri Palomäki,
JATKUU SIVULLA 3

Presidentin palsta
Aurinko paistaa täydellä
terällä tätä juttua kirjoittaessani.
Kevät saapuu pikku hiljaa ja talvi
väistyy pois alta. Toimintaa on
taas ollut ihan kiitettävästi
syksystä kevääseen. Pian on
aika taas hengähtää, kun kausi
toukokuussa saadaan nippuun
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ja syksyllä jatketaan uusilla
tehtävillä.
Alkuvuosi meni samoissa
merkeissä kuin edellisinäkin
vuosina. Lions-viikko vietettiin
ja Päntäneen ala-aste kävi Sotkassa laskettelemassa. Klubimme
kustansi matkat ja hissiliput.
Nappulahiihdot hiihdettiin Hiukkajärvellä helmikuun lopussa
runsain osanotoin. Kaikki hiihtäjät
saivat tietenkin palkinnon.
Maaliskuussa ruvettiin kasaamaan
Päntäneen Sanomia. Tässä lehtitoimikunnalla on suuri haaste
saada se kokoon mainoksineen
ja juttuineen. Päntäneen Sanomat jaetaan toukokuussa
kökkävoimin, noin 5500 kpl.

Huhtikuussa valitsemme vuoden
päntäneläisen urheilijan, joka
on menestynyt harrastamassaan
lajissa. Viimeisessä kokouksessa
toukokuussa jaetaan eri kouluille
stipendit, joilla päntäneläisiä
opiskelijoita muistetaan.
Kaksi kautta peräkkäin olen
toiminut Presidenttinä Päntäneen
klubisssa ja voin sanoa, että ei
ole kaduttanut. Palvelualttius
ja halu auttaa, siinä mottomme.
We Serve.
Hyvää kesää kaikille ! ! !
Presidentti Tapio Kohtala ja
Lady Virpi Kohtala

Pitelet nyt käsissäsi Päntäneen Sanomien 30-vuotisjuhlanumeroa. Ensimmäinen
Päntäneen Sanomat julkaistiin huhtikuussa 1983. Juhlan kunniaksi tässä lehdessä
on siellä täällä välähdyksiä vuosien varrelta. LC Päntäneen www sivuilta osoitteesta
www.lc-pantane.com löytyvät uusimmat lehden numerot pdf-muodossa ja jatkossa
sinne ilmestyvät myös kaikki julkaistut lehdet kautta aikain.
Päntäneen Sanomat huhtikuu 1983

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit,
ym. rakennuspellit

Tmi Marko Pakkanen
Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE
Puh. 040 576 3090

Rahtisahausta
Puunjalostus Mika Pihlaja & Päntäneen Saha

040 7044 019
Rauta- ja maatalouskauppapalvelut Päntäneeltä
Edullisesti toimitusmyyntinä:
- Rakennustarvikkeet
- Lannoitteet ja siemenet
- Neste polttoöljyt mys.

Välitysmyynti Halkola

Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171

BeA kiinnitystekniikka
www.kiinnike-heinonen.fi
Perustamisasiakirjan allekirjoitustilaisuus 30.11.1982. Vasemmalla piirikuvernööri Veikko Koskinen,
presidentti Antti Leskinen, veli Esa Ala-Kyyny ja vuoden -81 piirikuvernööri Erkki Muurimäki.
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...JATKOA ETUSIVULTA
joka samalla johdatti Laurin
tutkimaan aluepolitiikkaa ja
aluesuunnitttelua.
Väitöskirjan
tekemisen
jälkeen Lauri sai vihdoinkin
ruveta tekemään sitä, mitä
todella halusi ja millä oli
kysyntää ja yhteiskunnallinen
tilaus. Hän oli ottanut onneksi
lisensiaattitutkinnon sivuaineiksi
sosiologian ja kansantalouden
sekä oli perehtynyt myös
tilastotieteeseen. Samanaikaisesti
Suomessa rakennettiin hyvinvointivaltiota, jota varten tarvittiin
alueellista tutkimusta. Niinpä
aluesuunnittelun ensimmäisillä
tutkijoilla oli 1960- luvun lopulta
alkaen edessään “vihreät niityt”,
lukuisia tutkijan paikkoja ja alan
professuureja. Tähän aikaan
syntyikin aivan uusi maantieteen
suunta, suunnittelumaantiede,
jonka uranuurtajia Lauri oli.
Tärkeimpänä saavutuksenaan
työelämässä Hautamäki pitää

maaseudun tutkimusta ja
kehittämistä. Tunnetuimmaksi
Lauri on tullut ”kylätoiminnan
isänä”. Idean taustalla oli juuri
kotikylän osuustoiminta ja muu
omatoimisuus. Lisäksi hän on
osallistunut maaseutupolitiikan
kehittämiseen valtakunnan tasolla,
tutkinut maaseudun yrityksiä
sekä osallistunut Kauhajoen
luontoa esittelevän kirjasarjan
kirjoittamiseen.
Ajan mittaan Laurille on
kertynyt virallisiakin tunnustuksia,
muun muassa jäsenyys Suomalaisessa tiedeakatemiassa ja
Talonpoikais kulttuurisäätiössä,
Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan ritarimerkki, Suomen
maantieteellisen seuran myöntämät Ragnar Hult ja Iivari Leiviskä
-mitalit tunnustuksena maantieteen hyväksi tehdystä työstä,
Kunnallisasiain kehittämissäätiön
myöntämä Kuntien ensimmäinen
kehittämispalkinto ja Pohjalaisen
valtuuskunnan jakama palkinto
merkittävästä Pohjanmaata
käsittelevästä tutkimuksesta

vuonna 1967. Erityisesti Lauri
iloitsee Ilkka-lehden kulttuuritoimituksen viime vuonna
myöntämästä kulttuuripalkinnosta
Kauhajoen kulttuurimaisemien
kirjan toimituskunnalle, johon
Laurikin kuului.
Ikävää on ollut kokea veljien
kuolema, varsinkin Erkin kuolema
vain 45-vuotiaana. Jäljellä
sisarussarjasta on Laurin lisäksi
Anja, joka asuu perheineen
Ruotsissa. Vanhimmalle veljelle
Aarnelle ja hänen vaimolleen
Sylville syntyi yksi poika
Matti, joka asuu perheineen
Kauhajoella.
Lauri vihittiin avioliittoon
vuonna 1968 Sirkka Nuotion
kanssa ja lapsia on kolme: Jake,
Ranja ja Antto. Neljän lastenlapsen
varttumisen seuraaminen on
vaarin suurin ilonaihe. Kaikki
asuvat nykyisin Tampereella.
Kirjoittamisen ja lukemisen ohella
harrastuksena on omakotitalon
ylläpito, joka tosin kohtapuolin
vaihtuu kerrostalossa asumiseen.
Tärkeitä ovat myös metsänhoito
sekä vanhojen rakennusten
kunnossapito Etelä-Savossa
entisellä pientilalla, joka rantasavusaunoineen, riihineen,
navetoineen, aittoineen ja hirsilatoineen ylläpitää mieluisia
muistoja lapsuudenkodista.

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset
Kuusistonraitti 55
050 440 2250

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net

www.veljeksetviitala.com
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LIKAKAIVOJEN TYHJÄYSTÄ

Laurin Kotitalo Möykkytien varressa
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Sinun mitoillasi, sinun kotiisi

LIUKUOVIKAAPISTOT
Teollisuustie 3, 61850 Kauhajoki as, 010 2717 060

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI

TARU MÄNTY

0400 616 607
Hyvää äitienpäivää! taru.manty@pp.inet.fi

O.PELTOMÄKI 0400 806 606
PÄNTÄNE

“Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:11.

Odotamme kevään tuloa ja
kevätkylvöjen kiireisiä päiviä.
Saamme pyytää Luojalta
siunausta peltomiehen työlle ja
maan kasvulle. Aurinko herättelee
nopeasti luonnon kesäiseen
asuunsa. Kuljemme kohti kesää ja
virkistymme vuoden valoisimman
vuodenajan koittamisesta.
Hengellinen perintömme
muistuttaa meitä siitä, että
elämä on Jumalan ihmeellinen
suunnitelma suurimpia ja
pienimpiä yksityiskohtia myöten.
Kukat, linnut, aurinko, kuu, tähdet,
maa ja taivas, ihmiset ja eläimet,
kaikki maailmankaikkeudessa
on olemassa siksi, että Jumala
on olemassa ja antaa kaikille
luoduille elämän lahjan.
Kaikki luotu hakee elämälleen
tarkoitusta. Luotu kaipaa
Luojaansa ja iloitsee Hänen
yhteydessään. Jumalan henki, joka
“alussa” liikkui vetten päällä, toimi
ihmisen luomisessa: “Jumala
muovasi maan tomusta ihmisen ja
puhalsi hänen sieraimiinsa elämän
henkäyksen. Näin ihmisestä tuli
elävä olento.” 1.Moos.2:7.
Ihminen löytää elämänsä tarkoituksen hengellisestä
lähtökohdasta, Jumalan ja
lähimmäisen yhteydessä elä-

misestä. “Rakasta Herraa, Jumalaasi koko sydämestäsi ja
koko sielustasi, koko voimallasi
ja koko ymmärrykselläsi, ja
lähimmäistä niin kuin itseäsi.”
Luuk.10:27. Jumalan etsiminen
ja löytäminen on ihmisen ja koko
luomakunnan elämän tarkoitus ja
suurin kutsumus!
Elämään sisältyy kauneutta
ja hyvyyttä, mutta myös
vaikeutta ja koettelemusta.
Välienselvittelymme pimeyden
kanssa on ollut ja on edelleenkin
inhimillisen historiamme draaman
aineksia. Jo “alussa” elämä syntyi
kaaoksen keskelle: “maa oli autio
ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet”.
1.Moos. 1:1-4. Toimeliaat
kaaosvoimat ja -vallat uhkasivat
haurasta elämää.
Jumala erottaa ja erottelee
valon pimeydestä. Pimeydellä ei
ole lupausta elämän taistelussa.
Ihmiset ja kaikki muutkin luodut
ilman yhteyttä Jumalan rakkauteen
jäävät tappiolle kamppailussaan
pimeyden voimien kanssa.
Kristus voittaa, synti, pimeys
ja kuolema menettää otteensa
ja valtansa. Kristus loistaa
kirkasta, elämää synnyttävää ja
ylläpitävää valoaan: armoa ja
uhrautuvaa rakkauttaan. Alusta

alkaen koko luomakunnan ja
maailmankaikkeuden elämä
ja olemassaolo on Jumalan
hyvässä suojeluksessa, mistä
kaikki elämän salaisuudet
avautuvat. Tulevaisuuteenkin
kristikunta suuntautuu odottaen
kahdeksannen luomispäivän
lopullista toteutumista, jolloin
Jumala on kaikki kaikessa.
Jumala kumartuu lähelle
ihmistä, näkee maahan lyödyn
ihmisen ja nostaa elämän puolelle.
Näin Jeesus opetti vertauksessaan laupiaasta samarialaisesta.
Lähes kuoliaaksi pahoinpidelty
mies Jerikon tiellä sai elää vain
siksi, että laupias ihminen näki
hädän ja vei majataloon, jossa
kaikki elämän tuomat haavat
parantuivat.
Jumala on elämän lahjan
perimmäinen lähde ja päämäärä.
Hän kykenee antamaan meille
yltäkylläiseen elämän. Annetaan
kevättuulien puhaltaa ja viedä elämämme pursi lähteelle!
“Kun lähetät henkesi, se luo
uutta elämää, näin uudistat maan
kasvot.” Psalmi 104:30.
Toivotan kaikille “päntälääsille” ja tämän lehden lukijoille
siunattua kesää 2013
Antti Ala-Opas
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Kuusenkolossa tapahtuu
Kuusenkolo-ryhmis on
lasten hoitopaikka Päntäneellä
Ollinoikoosen toisessa päässä.
Ryhmän koko on 12 ja tulijoita
piisaa aina jonoon saakka.
Ikähaarukka on 1-6v. Aamusella,
kun lapset ovat saapuneet hoitoon,
he saavat nauttia siellä aamupuuron

lisäksi mukavasta aamupiirituokiosta, jossa rupatellaan ja
lauleskellaan. Ennen lounasta
lapset pääsevät ulkoilmaan
temmeltämään. Ruokailun jälkeen
luonnollisesti rauhoitutaan omiin
sänkyihin kuuntelemaan satua ja
ottamaan pienet nokoset. Sitten
ovatkin akut ladattuina iltapäivään,
jolloin leikit ja pelit laitetaan
taas käyntiin välipalansyöntiä
unohtamatta. Kello 17 on
kuusenkolossa jo hiljaista ja
lapset haettu omiin koteihinsa.
Tiistaisin kuusenkolossa on
lelupäivä, jolloin lapset saavat

Leikkikentän rakentaminen ja testaus täydessä vauhdissa!

viedä mukanaan oman lelun
kotoa.
Kiinteistön omistajat Pasi
Viitamäki ja Markku Kytölä
anoivat kaupungilta tontille
kiipeilytelinettä/liukumäkeä.
Virikkeitähän aina kaivataan
ja hoitajatkin sitä halusivat.
Kaupunki lupasi hoitaa tontille
tämän paketin, ja pystytyksessä
Päntäneen Lions-club päätti
auttaa. Sehän juuri kuuluu
periaatteisiimme: ”We Serve, Me
Palvelemme”. Pasi Viitamäki toimi
ns. porukan vetäjänä vaimonsa
Niinan kanssa ja keräsi porukan
kokoon. Kökkäporukkaan kuului
Kuusenkolon lasten vanhempia ja
muita kyläläisiä. Leikkitelineen
pohjan kaivuu ja pystytys tapahtui
loppukesästä 2012. Kaivuri kaivoi
pohjan auki, maat ja sorat vietiin
pois. Tämän jälkeen aloitettiin
telineen kokoaminen kahdessa
eri porukassa. Ohjeet olivat
hyvät ja selkeät. Kuusenkolon
hoitajat keittivät meille päivän
mittaan kahvit ja ruuat. Kiitos
heille. Iltäpäivällä telinekin oli
jo paikoillaan soritettuna ja
vaaterissa. Lapset saivat heti
testata uutta härveliä ja siitäkös
vasta riemu repesi!
Toukokuussa kuusenkololaiset
tekevät retken Lions-Ladyjen
lahjoittamilla varoilla. Matka
suuntautuu Kurikkaan, Hakunin
hevos- ja kotieläintilalle.
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AKKU ja RENGAS
Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

Lustilantie 39, 61800 Kauhajoki, (06) 231 2422, info@suupohjanakkujarengas.fi

KAUHAJOEN
KULJETUS OY

HYVÄÄ
ÄITIENPÄIVÄÄ !

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

Hiihtokilpailut
LC Kauhajoki/Päntäneen ja
SOP Päntäneen nappulahiihdot
sivakoitiin 23.2. Hiukkajärvellä
37 hiihtäjän voimin, sarjoja oli
yhdeksän:
Tytöt 4v
1. Ella Viitamäki, 2. Elli AlaPantti, 3. Vilma Pentilä, 4. Hilla
Nousiainen, 5. Taika Torvinen, 6.
Bertta Pihlaja, 7.Iida Ala-Harja,
8. Emmi Viitamäki, 9.Katri
Hallivuori.
Tytöt 6v
1. Janika Lylykorpi, 2. Alina

PÄNTÄNEEN SANOMAT 30 VUOTTA
Päntäneen Sanomat huhtikuu 1988

Mustonen, 3. Sini Harju-Heikkilä,
4. Aada Rotola-Pukkila
Tytöt 10v
1. Oona Mannila, 2. Laura
Pihlaja
Pojat 4v
1. Sameli Kohtanen
Pojat 6v
1. Kalle Kohtala, 2. Dana
Alakortes, 3. Jaakko Ala-Pantti,
4. Topias Päällysaho, 5. Jyri
Mäenpää, 6. Perttu Latva-Kyyny,
7. Vihtori Pihlaja, 8. Iisakki
Kohtanen, 9. Luka Pihlaja

Ella Viitamäki odottaa lähtölupaa.

Pojat 8v
1. Niklas Päällysaho, 2. Rene
Pihlaja, 3. Jiri Harju-Heikkilä,
4. Jori Lylykorpi, 5. Veikka
Mustonen, 6. Lenni Torvinen
Pojat 10v
1. Rene Ryödi, 2. Tuomas
Rahkola, 3. Aaro Pihlaja
Pojat 12v
1. Aleksi Laitamäki
Pojat 14v
1. Miro Pihlaja, 2. Eetu
Pyyluoma

Vapaaehtoisia riittää arpajaisten onnettareksi.

Päntäneen leijonien puolisot
eli ladyt ovat toimineet kohta
neljä ja puoli vuotta, sillä
toimintamme alkoi tammikuussa -84.
Toimintamme viidentenä
vetäjänä kerron kauden -8788 toiminnastamme.
Jokavuotinen lahjoituskohteemme oli tällä kertaa
kylätupa, jonee lahjoitimme
kahvinkeittimen.
Kummipoika-Vesaa olemme
muistaneet perinteisesti syntymäpäivänä ja jouluna
käytännöllisisn vaatelahjoin.
Syyskausi huipentui toimintamme ensimmäisiin myyjäisiin, jotka onnistuivatkin yli
odotusten.
Lähikohteista olemme tutustuneet Kauhajoen työkeskuksen tiloihin ja toimintaan, ja suunnitteilla on
tutustumiskäynti uimahalliurheilutalolle.

Kansainvälistäkin toimintaa
on mahtunut vuoteemme,
sillä osallistuimme ”operaatio
Sirkkalehti -ladymetsä Afrikkaan” -aktiviteettiin. Tämän aktiviteetin varoilla
rahoitetaan Kenian naisten
mittavaa metsänistutushanketta
”Vihreän vyöhykkeen liikettä”,
joka tuottaa puuntaimia kouluille ja pienviljelijöille.
Muusta toiminnastamme
mainittakoon osallistuminen
vanhusten kirkkopyhän järjestelyihin muitten Kauhajoen
ladyjen, leijonien ja leojen
kanssa sekä tarjoilusta
huolehtiminen Päntäneen
nappulahiihdoissa.
Vaikka toimintamme onkin
vielä nuorta, olemme jo
huomanneet, että meitäkin
tarvitaan.
Raija Penttilä

Hyvää
äitienpäivää !
Päntäneen Sanomat huhtikuu 1993

Pitäjäneuvos
Lauri Tuuri
s. 22.10.1910
k. 07.02.1993

Pitäjäneuvos Lauri Tuuri oli ahkera kirjoittaja
mm. hänt teki henkilöhaastatteluja Päntäneen
Sanomiin 10 vuoden ajan.
Lisäksi hänen tuotantonsa käsittää 1950-60lukujen vaihteesta lähtien mm. kuusi näytelmää,
tekstin television perinneohjelmaan ja lukuisan
määrän kirjoituksia eri lehdissä.
Myös kunnallisten asioitten hoitamisessa
Lauri Tuuri hankki vankan kokemuksen, hän
toimi kunnanvaltuuston jäsenenä kokoomuksen
ryhmässä yhteensä 24 vuotta ja hoiti ohessa
lukuisia muita kunnan ja kuntainliiton
luottamustoimia mm. kunnanhallituksen
jäsenenä.
Hän oli Päntäneen Kokoomus ry:n kunniapuheenjohtaja, puheenjohtajan vuosia hänelle
kertyi runsaan 30 vuoden ajan
Lisäksi hän osallistui kotikylänsä ja -pitäjänsä julkiseen toimintaan mm. maamiesseuran,
sähköosuuskunnan, kansakoulun, säästöpankin isännistön jäsenenä ja meijerin
tilintarkastajana.
Lauri Tuuri oli perustajaosakkaana Päntäneen Vesihuolto Oy:ssa ja johtokunnan jäsenenä
kuolemaansa saakka.
Lauri Tuurin kiinnostus kotikuntansa ja -kylänsä historiaan jatkui viime päiviin asti esimerkiksi
siten, että oli kylänsä historiapiirissä.
Lauri Tuurille on myönnetty SVR:n I luokan mitali 1968 ja Tasavallan Presidentti myönsi
pitäjäneuvoksen arvonimen vuonna 1986.
Kiitollisuudella muistaen
Lions Club Kauhajoki/Päntäne ry

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

Lähdimme Päntäneen koululta
kohti Sotkaa. Linja-automatka
meni hyvin ja kaikki oppilaat
olivat innostuneita tulevasta
hienosta laskettelupäivästä.
Kiitos upeasta laskettelupäivästä
kuuluu Päntäneen Lionsclubille, joka kustansi kaikkien
hissiliput, välineet ja linjaautomatkamme.
Me vietimme koulupäivämme
lasketellen ja hiihtäen. Päivä
oli mainio lasketteluun ja
hiihtämiseen, aurinko paistoi
kirkkaalta taivaalta. Osa oppilaista
meni hiihtämään opettajamme
Matin kanssa, koska he eivät
halunneet lasketella. Jotkut
halusivat kokeilla lumilautailua,
jota halukkaille opetti laskettelun
opettaja.
Olimme ensin laskemassa vain
meidän koulun kesken, kunnes
sinne tuli joku toinenkin koulu.
Rinteessä oli kypäräpakko. Jotkut
leikkivät hisseissä vedättämällä,
vaikka se oli kiellettyä. Ruuaksi

meillä oli jauhelihasoppaa. Kun
oli saanut syötyä, niin kioskilta sai
ostaa karkkia ja muita herkkuja.
Kassalle menevä jono oli pitkä.
Osa opettajistakin lasketteli.
Sotkassa on useita hyppyreitä,
jotkut oppilaat uskalsivat hypätä
isoimmasta hyppyristä. Kukaan
ei onneksi loukkaantunut.
Ensimmäinen hissi liikkui
hitaammin kuin toinen hissi.
Kakkosrinne on kokeneimmille
laskettelijoille. Kakkosrinteen
pohjoisosan Snow-park on
laskijoille, jotka tahtovat
temppuilla. Lumilautailijoita

m

co

oli aika vähän. Metsäreitille
meneminen oli kielletty, koska
siellä voi helposti loukkaantua.
Laskettelurinteessä pitää aina
noudattaa rinnesääntöjä ja
pitää muistaa mutkitella, koska
jos laskee syöksylaskua niin
voi helposti kaatua ja loukata
itsensä.
Vielä suurkiitokset Päntäneen
Lions-clubille että saimme
näin hienon laskettelupäivän
Sotkassa.
Essi Wegelius, Eetu Pyyluoma ja
Juho Hemminki
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KAUHAJOKI

SEINÄJOKI

Kenttätie 10
Vaasantie 11
61800 Kauhajoki 60100 Seinäjoki

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

VANHA METSÄ
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TAPETTI

Vanha metsä haluaa
olla rauhassa. Olen kuullut,
kun metsän puut kertovat
humisevilla huulillaan pienelle
pojalle, että sinä kuulut Toivo
vanhan metsän kaveriksi. Kyllä
ne metsän eläimetkin ovat
kavereita. Vanha maaäiti
kertoo, että minun kannattaa
kulkea metsässä ja katsella
metsän silmiä ja korvia ja
kaikkia metsän eläimiä. Toivon
ettei kaikkea vanhaa metsää
hakata maahan. Luontovanhus
itkee, jos ihminen on niin paha,
ettei jätä metsää eläimille.
Suojaa me kaikki lapset vielä
tarvitsemme, metsävanhuksen
partaisia kuusia ja kääpiä
puiden rungoissa. Me ihmiset
olemme tyhmiä, ei metsä ole
tyhmä eikä metsän eläimet.
15.5. 2005 Toivo Hautaviita

Kaikki maalaukset ja tarvikkeet

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

www.tommintalli.fi

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14
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Rauhanjulistekilpailu 2012
Voittajan mietteitä

Nimeni on Kati Kulmala.
Olen 13-vuotias tyttö. Asun
Uuronkylässä. Harrastuksiini
kuuluu
itämainen
tanssi
ja ratsastus. Vuoden 2012
rauhanjulistekilpailun aiheena oli
“Lapset tuntevat rauhan”. Minä
keksin omaan kilpailutyöhöni
aiheen sodista. Piirustukseni
kuvaa isoa ruskeaa Feenixlintua.
Piirustuksessani Feenixlintu
suojaa sodassa sen molempia
osapuolia, jotka yrittävät voittaa
toisensa. Työssäni Feenixlintu
yrittää saada hyvän ja pahan
yhtymään yhdeksi heimoksi. Vesi

Kiertopalkinto
Päntäneelle

kuvaa hyvää ja tuli pahaa.
Aluksi ajattelin, että kisa olisi
ihan tylsä mutta sitten kun sain
inspiraation niin aloinkin ajatella,
että kisa on tosi innostava. Kilpailu
alkoi tuntua yhä paremmalta ja
paremmalta kunnes, ca-buuum!, kuvataiteenopettajani tuli
hakemaan minut liikuntatunnilta
opettajanhuoneeseen ja luulin,
että minä olisin tehnyt jotain
pahaa mutta olinkin voittanut
kisan. Se oli mahtava tunne!
Kaverini kehuivat työtäni ja
itsekin olin tyytyväinen siihen.
Eräs opettajani sanoi, että olin

onnistunut hyvin kuvaamaan
rauhanlinnun kokemaa tuskaa.
Minä innostuin voitostani.

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665
botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi
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Päntäneen Sanomat joulukuu 1992

Koululaisten yleisurheilun poikien
sarjan kiertopalkinnon voitti tänä
syksyna Päntäneen koulu. Kilpailussa
koettiin varsin monia yllätyksiä. Pasi
Viitamäki voitti mestaruuden 800m:
llä, Mika Pihlaja oli 8. Tommi Hirvelä
otti kaksi pistesijaa, 100m:llä 4. sija
ja korkeudessa 5. Mikko Majamäki
oli kuulan 5. Lisäksi pisteitä sai Toni
Leppäpuska ja Rami Lautamäki
Kuvassa kiertopalkinto Pasi
Viitamäen käsissä. Onnittelut
myös tytöille.

Kummilapsen kuulumisia
Nuori perheemme löysi
asunnon ja asettui taloksi
Päntäneen meijerille hiukan ennen
esikoisemme syntymää. Hauska
sattuma että myös perheen isä
on lapsuudessaan meijerin
yläkerrassa asunut.
Toivon päivänä, 4. kesäkuuta
1998 esikoistyttäremme näki
päivänvalon. Kaikki oli hyvin,
lapsi voi hienosti ja vanhemmatkin
jokseenkin järjissään elämänsä suuresta mullistuksesta.
Kunnes seuraavana päivänä
lääkärintarkastusta tehnyt lääkäri
kertoi, että lapsella saattaakin olla
kehitysvamma. Asia tutkittiin
verikokein ja varmistui että
lapsellamme todella on Downin
syndrooma. Se tarkoittaa
kehitysvammaa, joka johtuu
ylimääräisestä kromosomista.
Aluksi meni jonkin aikaa
asiaa sulatellessa mutta nopeasti hyväksyimme muuttuneen
tilanteen. Tärkeintä oli kuitenkin
se, että ihana lapsemme oli
lähes terve, lievää sydänvikaa
lukuunottamatta. Downlapsille
kun tyypillisiä ovat myös
monenlaiset liitännäissairaudet,
joista osa voi olla vakaviakin.
Arki alkoi sujua mukavasti, niin

Kaivinkone- ja
Maansiirtotyöt
+ Puunajoa
Järviluoma
0400 456 552

kuin se nyt ensimmäisen lapsen
kanssa voi sujua, opeteltiin lapsen
hoitoa ja sen sellaista. Koska
erityislapsi tuo mukanaan myös
joitakin erityisiä kuvioita, oli hyvä,
että saimme asiat rullaamaan
erityisneuvolan ja kaupungin
kanssa. Tästä kiitos Päntäneen
silloiselle terveydenhoitajalle
Lehikoisen Maritalle, joka
laittoi asioita eteenpäin nopeasti.
Mukaan kuvioihin tuli myös
kuntoutusohjaus, jota erityislasten
perheet saavat. Ohjaaja opastaa
perheitä monenlaisissa asioissa
alkaen lapsen käsittelystä esim
pukemistilanteissa, aina Kelan
tukiin saakka.
Kaiken kaikkiaan elämä
oli kuitenkin ihan tavallista
lapsiperheen arkea iloineen
ja suruineen, isä kävi töissä
Karijoella ja äiti hoiteli lasta
kotona.
Tyttäremme sai nimekseen
Sofia, joka tarkoittaa viisautta.
Aluksi ajattelimme jotain muuta
nimeä, mutta tytön syntymän
jälkeen sekä yksi hoitaja että
pappa mainitsivat nimen Sofia,
niin sehän alkoikin tuntua
aivan oikealta meidän tytölle.
Ja vielä tuota merkitystä kun

mietimme, että tästä tytöstä
tulee ympäristölleen viisauden
ja hyväksynnän jakaja.
Vuonna 2000 Sofia sai
pikkuveli Sakun ja niin elämä
otti uuden muodon kahden
lapsen perheenä. Asuimme
vielä vuoden verran Päntäneellä,
mutta kun tuli tarve saada Sofia
kuntoutukselliseen päivähoitoon
päiväkotiin tai ryhmikseen,
katsoimme viisaimmaksi muuttaa keskustaan (silloin ei vielä
Päntäneelle ollut ryhmistä
tulossa). Vuoden ajan asuimme
Kalkunmäessä, kunnes ostimme
oman talon Filppulasta. Samassa
talossa asumme edelleen, nyt
mukana kuvioissa myös juniorit
Leevi ja Laura. Sofia on ylpeä
isosisko, joka mielellään hoitaa
pieniä sisaruksiaan. Sakun kanssa
he ovat edelleen tärkeitä toisilleen,
kasvukumppanit kun ovat olleet
pienestä saakka.
Tällä hetkellä Sofia on
reipas nuori neiti, joka täyttää
kohta 15 vuotta. Hän käy
koulukeskuksessa 8:tta luokkaa.
Lukeminen ja kirjoittaminen
sujuvat kivasti, matikka on
hiukan haasteellisempaa. Onneksi
koulussa on mahtava opettaja ja

Hannu Loukko Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI

ihanat koulunkäynnin ohjaajat,
joiden apu on korvaamatonta!
Oma harrastuskin on löytynyt
SuperFutiksen kautta. Meillä on
muutenkin asiat tosi hienosti,
Sofia pääsee erilaisiin tapahtumiin
ja toimintoihin mukaan tämän
tästä. Tämänkin kevään aikana
on oltu viikko koulutuskokeilussa, leirikoulussa Kuortaneella
luokan kanssa, tet-harjoittelussa
Filppulan päiväkodissa – Sofian
haaveammatti on lähihoitaja. Ja
vielä tulossa on rippileiri, koska
toukokuussa koittaa se suuri päivä
jota Sofia on odottanut jo monta
vuotta: hän pääsee ripille!
Ja mikä tuo otsikon kummilapsi
maininta sitten on..? No, Sofia
taisi olla yksivuotias, tai vähän
alle, kun Päntäneen lionsladyt
tulivat kysymään, että voisivatko
he alkaa Sofian kummeiksi.
Totta kai se meille sopi, olimme
iloisia ja kiitollisia ja olemme
edelleen. Ladyt ovat muistaneet
Sofiaa synttäreinä ja jouluna ja
kutsuneet mukaan kokouksiinsa,
jotta ovat saaneet Sofiaan tutustua.
Lisäksi muutaman kerran on äiti
päässyt ladyjen järjestämille
reissuille esim. Ikeaan hiukan
ottamaan lapsivapaata. Nyt kun

tuo konfirmaatio koittaa, niin
kummiuskin virallisesti päättyy
ja toivottavasti ladyt ottavat
uuden pikkuisen silmäteräkseen
yhtä ihanasti kuin Sofia on saanut
olla nämä vuodet. Olemme saaneet
Sofian myötä elämäämme paljon
sellaisia ihmisiä joita muuten
emme olisi koskaan tavanneet.
Vaikka erityislapsen vanhemmuus
vaatii erityisiä voimia, se myös
antaa tilalle paljon sellaista jolla
jaksaa jatkaa matkaa yhdessä
eteenpäin sen rakkaan lapsensa
kanssa.
Anne Kulmala

Sofia 2013

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134
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Päntäneen Sanomat helmikuu 1984

10-vuotisjuhlamme 31.10.1992
Pyhäinmiestenpäivänä vietimme arvokkaan 10-vuotisjuhlamme.
Päivän ohjelma alkoi käynnillä
sankarihaudoilla sekä edesmenneen perustajaveljemme
Aarre Kankaan haudalla.
Tämän jälkeen alkoi uuden
LCKauhajoki/Päntäneen lipun
naulaaminen Päntäneen Seurakuntakodilla.
Klubimme ladyt lahjoittivat
meille veljille upeana ja
arvokkaana lahjoituksena lipun.
Juhlajumalanpalvelukseen, minne oli saapunut salin täyteinen
kirkkokansa kuuntelemaan kirk-

koherra Ilkka Järvisen puhetta.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen vihki
meidän uuden Lions-lippumme.
Ladyjen edustajana lipun
luovuttivat ladyt Kyllikki Kangas
ja Raija Rantamäki. Klubimme
sihteerin Jukka Leppäpuskan
kanssa otimme vastaan lipun
ladyiltä.
Ladyt olivat järjestäneet
pöydän täyteisen kirkkokahvit
kirkkokansalle.
Haluan tässä yhteydessä
kiittää vielä ladyja arvokkaasta lippulahjoituksesta sekä
kirkkokahvien järjestelyistä.

On hienoa, että meillä on
järjestelykykyuisiä ladyja.
Jaoimme stipendeinä 8000
markan edestä päntäneläisille
yhdistyksille ja järjestöille. Sekä
luovutimme yhteiskumppaneille
4 viiriä. Arvokkaan iltajuhlamme
vietimme Pizzeria La Lindassa,
minne oli saapunut salin täyteinen
Lions-väkeä monista klubeista.
Juhlapuheen piti piirikuvernööri
Risto Ala-Ikkelä LC KauhajokiAron klubista. Toivon, että
meillä veljillä sekä ladyilla
jatkuu se hyvä yhteistoiminta
edelleenkin, mitä se on ollut
runsaan 10 vuoden ajan. Lopuksi
haluan toivottaa teille kaikille
lehtemme lukijoille, ilmoittajille,
yhteistyökumppaneille, ladyille
sekä veljille Rauhallista Joulua
ja Menestyksellistä Uutta Vuotta itsenäisessä 75-vuotiaassa
Suomessa

LC Päntäneen opasleijonalle Veikko Äijölle luovutettiin
ensimmäinen ulkopuolelle menevä viiri.
Kuva: Timo Penttilä

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ !

Ilkka Tervonen
LC Kauhajoki/Päntäneen
ry:n presedentti

Presidentti Ilkka Tervonen kera
Jukka Leppäpuskan kanssa
ihailee leidien luovuttamaa LC
Kauhajoki/Päntäneen lippua lady
Raija Rantamäki lah. puolesta.
Tilaisuutta todistaa Seppo
Kalliomaa ja Antti Isoneimi.

Päntäneen Sanomat toukokuu 2002

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

KUVASATOA

La 27.4.2002 LC-Päntäneen 20-vuotisjuhlat Päntäneen seurojen talolla

Edesmenneitten veljien muistoa kunnioitettiinhaudoilla käynneillä

Juhlayleisöä Päntäneen seurojentalolla 20-vuotisjuhlassa

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

PÄNTÄNEEN SANOMAT 30 VUOTTA
PS Lokakuu 1984

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Niin se kevät alkaa taas
häämöttää. Vaikka pakkaset
eivät tunnu ottavan loppuakseen,
niin keväinen auringonpaiste on
kuitenkin jo alkanut lämmittää
mukavasti päivisin. Mieli halajaa
jo asfaltille ja pihamaat kutsuvat
kevättöihin.
Voittekin alkaa jo rasvailemaan
pyörienne rattaita, sillä pääsette
tiistaisin Lessun joukossa
pyöräilemään pitkin Päntänettä
ja sen lähiseutuja. Merkkauslista
löytyy pyöräilykampanjan aikana
tiistaisin NS:n ilmoitustaululta
ja sinne voi käydä nimensä
raapustamassa vaikkei porukan mukaan lähtisikään.
Pyöräilykampanja alkaa ti
7.5.2013 klo 19.00.
Varaston perukoilta ja lumen
alta löytyvät metalliromut voitte
tuoda tänäkin keväänä Päntäneen
Nuorisoseuran pihalla sijaitsevalle
metallinkeräyslavalle heti toukokuun alusta lähtien. Tuotto
PNS:n hyväksi.
Juhlat tulossa? Nuorisoseuralla talon lisäksi vuokrattavana
mm. teltta, pöytäryhmiä, astioita
ja pöytäliinoja. Vuokrausasioissa
ota yhteyttä Piia Korpi-Kyynyyn
040-7355859 (iltaisin).
Heti kun vain kelit sallivat,
Päntäneen urheilukentällä ava-

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Piparien leivontaa joulumarkkinoilla
taan jalkapallokausi. Ja jotta
kaikki pääsevät pelaamaan, on
porukkaa hieman jaoteltu. Eli
puulaakijalkapalloa aikuisille
ja nuorille joka keskiviikko
klo 18 alkaen, tiedustelut 0405881816. Lasten jalkapallovuoro
torstaisin klo 18-19, tiedustelut
040-8297914. TERVETULOA
PELAAMAAN!
Talolla tämän kevään
viimeinen nuortenilta/kyläilta
on pe 17.5.2013. Tapahtumien
osalta seurantalo hiljenee
kesän ajaksi mutta syksyllä
jatketaan taas. Kesällä tiedossa
on kuitenkin monenlaista
projektia, kun Päntäneen kaukalon
valaistus uusitaan ja seurantalon

Kilpailuun jätettyjen vastausten
joukossa oli 1 oikea tulos,
eli Veikko Mäki-Rahkola saa
palkintona 4,5kg Edam-juustoa.
Kaikkien vastanneiden kesken
arvottiin 3x1 kg Edam-juustoa.
Voittajat ovat: Senja Leppinen,
Venne Mäki-Rahkola ja Sirpa
Nevala.
Kiitos kaikille kilpailuun
osallistuneille!
LC Päntäne

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

parkkialuetta parannellaan ja
laajennetaan. Nämä projektit olisi
saatettava päätökseen syyskuun
loppuun mennessä, jolloin
hankeaika loppuu. Eli kaikki
apu on tarpeen! Puuston kaatoon
kaivataan ihmisiä moottorisahojen
kera ja pihan perustaminenkaan
ei onnistu ihan pelkillä lapioilla,
joten traktori- ja kaivinkonemiehet
olisivat iso apu. Ilmoittelethan halukkuudestasi osallistua
kökkään Niinalle 045-6718374,
niin tiedämme ottaa yhteyttä,
kun kökkäpäivät tarkentuvat.
Elo-syyskuun taitteessa onkin
sitten Possukaraoke, jolloin
toivottavasti päästään näkemään
työmme tuloksia.
Niina Viitamäki
010 239 6600

Tykkää Päntäneen NS
ry:stä facebookissa ja
tiedät, mitä talolla tapahtuu

PÄNTÄNEEN SANOMAT 30 VUOTTA

Sataa sataa ropisee! Kovin
on jälleen Kauhajoki kartalla
tulvaraporteissa. Itse asiassa
vesi vei viime syksynä tien myös
tontilta. Tulipahan Seinäjoella
lasketut tulvalaskelmatkin testattua, ei kastuisi kivijalka, ei
lähellekään.
Kevät on ollut allekirjoittaneelle ehkä 34-vuotisen
taipaleen raskain, mutta alkaa
pikkuhiljaa elämä voittamaan ja
energiat palaamaan. Suunnitelmia
on paljon ja niihin kuuluu
olennaisena osana Kaarlela.
Toukokuussa aloitetaan
maanrakennuksen suunnittelu
tontilla. Tarkoituksena on
kaivaa tänä keväänä pihatie
ja pohjat sekä Kaarlelalle että
talousrakennukselle. Vastaava
mestari piirsi perustukset paperille
pari kuukautta sitten. Tällaisessa
talossa ei mielestäni ole muuta
vaihtoehtoa kuin tuulettuva
alapohja eli kansankielellä
rossipohja. Tämä toteutetaan
siten, että ensin valetaan antura
jonka päälle muurataan leca harkot. Näiden päälle taiteillaan
alkuperäiset porakivet joiden
päältä lähtee runko. Minun
onneni, että isäni on elämänsä
ollut Destialla/TVH:lla/TVL:
lla/Tielaitoksella rakentamassa

siltoja. Hänelle ei ole homma eikä
mikään perustusten tekeminen.
Itselleni se on silkkaa opettelua,
mutta kaiken otan suurella
mielenkiinnolla vastaan. Myös
setämies on lupautunut tähän
avuksi, saman alan miehiä hänkin.
Minun hommakseni jää lähinnä
rautojen vääntely ja ihmettely.
Jossain vaiheessa lupasin
olla lupaamatta mitään mutta...
En millään malta olla kertomatta
suunnitelmiani ensi kesän varalle.
Valitettavasti opiskelijan kesät
menevät yleensä töissä, kuten
minullakin. Olen onnistunut
koulussa jotenkin taitavasti
välttämään kaikenlaisen ikkunoiden korjauksen ja menen
hakemaan siihen hieman
varmuutta Ylistarosta, jossa suuren
suuri idolini Erkki Hiipakka pitää
ikkunoiden kunnostuskurssin
toukokuussa. En malta vieläkään
olla hehkuttamatta sitä, että saan
talossa jo olevat ikkunat pitää.
Ensi kesä menee siis ikkunoita
kunnostellen. Ikkuna - aukkoja
on 24 ja se kerrotaan kahdella,
niin siinä on kittaamista yhdeksi
kesäksi. Mutta siihenkin minulla on
ilmaista työvoimaa suunnitteilla.
Edellinen eli perustukset menee
eläkeläistyövoimalla ja ikkunat
kunnostuu teinityövoimalla.

Vanhin tyttäreni on kiinnostunut
ikkunoiden kunnostuksesta ja
sehän tekee minusta pelkästään
onnekkaan.
Koulussa alkoi kuukausi
sitten kolme vuotta odottamani
kurssi. Tapetinvalmistus! Kaarlelassahan vanhat tapetit ovat
suhteellisen hyvin tallella, mutta
osa on kyllä siinä kunnossa, ettei
sellaisenaan niistä mitään oikein
enää saa. Ennen kuin tiesin
olevani tuleva konservaattori,
kysyin TaitoTapetista käsin
tehtyjen tapettien hintaa.
Saliin, joka on neljäkymmentä
neliömetriä, tapetit olisivat
maksaneet kymmenentuhatta
euroa. Pidin hintaa tuolloin
älyttömänä, mutta nyt kun
olen saliin tapettia vääntänyt
silkkipainomenetelmällä, en kyllä
enää kehtaa hinnasta mitään sanoa.
Se on käsityötä jos jokin!
Jos jonkinlaista roudaamista
on luvassa ensi kesäksi. Väliovet,
listat, lattialankut ynnä muut
viedään varastoitavaksi ja
odottamaan kunnostusta. Sen
verran olen tuuminut, että ikkunat
irrotan ja EHKÄ ulkovuorauksen.
Hirsien numerointiakin VOISI
ajatella. Äh, tein sen taas,
julkistin suunnitelmani ja vielä
lehden päällä. No, minkäs sitä
ihminen luonnolleen voi. Sitä
tulee innostuessaan puhuttua
liikaa.
Hyvin pienellä rahalla olen siis
tähän saakka mennyt ja samalla
linjalla jatketaan. Aion lyödä
kaikki ällikällä. Sillä hirsitalon
siirtohan maksaa moninkertaisesti
uuden rakentamiseen verrattuna.
Not.
Mutta tervetuloa uteliaat
seuraamaan mitä tapahtuu. Ja
muutkin.

Mutasen pikku Lyyli, Lempi Mutanen ja Thyra Hirvonen talvella 1943

Thyra-täti lähtee Kaarlelasta viimeisen kerran

PS Lokakuu 1984

Järjesti ilmaisen uintiretken
uimahallille 6-12 -vuotiaille
8.10.-84. Osanottajia oli n. 35.
Kuljetukset hoiti Päntäneen
Linjat Oy.
____________

Pidetään yhdessä kotisi
keuhkot puhtaina!
Ilmanvaihdon puhdistukset
Ilmanvaihtojärjestelmien asennukset
Ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt
Mittauspöytäkirjat, huoltosuunnitelmat
Päätelaitteiden puhdistus
Suodattimien vaihto
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Viisas sijoittaa kodin
energiatalouteen.

Kodin yläpohjan lisäeristys tuo
merkittävän vuotuisen energiasäästön.
Polarvilla -sellueristeellä
isoja säästöjä!
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Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!
Maria Niemelä

puh. 020 413 6104

Esa Kuoppala

puh. 020 413 6102

Markku Salmirinne

puh. 020 413 6103

Päntäne, Uuro, Kokonkylä

Hangaskylä, Harja, Aronkylä, Ikkeläjärvi

Hyyppä, Nummijärvi

Metsänhoitoyhdistys Lakeus

Hyypäntie 9, 61800 KAUHAJOKI, puh. 020 413 6100

LC Päntäne jakoi stipendit
kevätlukukauden päättyessä
seuraaville ala-asteen oppilaille:
Nirvan koulun ala-aste: Anne
Törmä, Mari Lehtineva, Sami
Rajamäki.
Päntäneen koulun ala-aste:
Sari Lehtonen, Marjo Lehtonen,
Anne Talakoski.
Jakoperusteena käytettiin
keskiarvon paranemista lukuvuoden aikana.
Lisäksi jaettiin stipendit
päntäneläisille kevään ylioppilaille.
Stipendin saivat seuraavat
ylioppilaat: Teija LuomaNirva, Anne Vanha-Viitakoski,
Jouni Uusi-Paasto, Virpi Möykky,
Virpi Ojanen, Maarit KujaHalkola, Minna Kytölä.
Kaikki stipendit olivat
arvoltaan 150 mk.

PÄNTÄNEEN SANOMAT 30 VUOTTA
PäntäneenSanomat toukokuu 1989

Seppo Kalliomaa:

100-vuotta
kouluopetusta
Päntäneellä
Pettu Päntäne
sai koulun

Kansakoulun perustaminen
Päntäneelle oli ensi kertaa
esillä kuntakokouksessa
15.5.1893. Vastustus oli
ankara. Enemmistö katsoi,
että Pettu Päntäläiset eivät
koulua tarvitse. Silloinen
kuntakokouksen puheenjohtaja päntäneläinen J.H.

Siltanen ei kuitenkaan päästänyt asiaa äänestykseen
”ahtaan aijan takia”.
Siltanen keksi keinon. Asia
otettiin esille seuraavana
syksynä pahimpaan kurakeliaikaan, sivukylistä ei viitsitty
tulla kuntakokoukseen, mutta
Päntäläiset lähtivät joukolla.
Asia meni helposti läpi. Koulu
aloitti toimintansa 3.9.1894.

PäntäneenSanomat toukokuu 1998

Päntäneen koulu
taloudellisin
Viimeisimmän tilaston (v. 96)
mukaan kunnan taloudellisin
koulu oli Päntäne. Oppilas maksoi
vuodessa Päntäneellä 14764 mk,
Yrjänäisessä 14850 mk ja Kirkolla
14999 mk. Päntäneen koulun
oppilasmäärä on ensi syksynä
99 ja koulussa tulee olemaan
seuraavina vuosina aina kaksi
32-35 oppilaan yhdysluokkaa,
joten koulu on myös tulevina
vuosina Kauhajoen taloudellisin
kouluyksikkö, rahassa kun
valitettavasti koulun arvo mitataan.
Kaikki eivät ole hyviä
kouluaineissa, mutta saattavat
silti olla hyviä eri harrasteissa.
Päntäneen koulu on jo vuosien

ajan tukenut oppilaiden harrastustoimintaa ja onneksi
koululla on ollut eri harrasteisiin
suuntautuneet opettajat.
Koulussa toimii aktiivinen
sirkuskerho, koulun kuoro ja
erilaisia kuolusoitinyhtyeitä
sekä käsityökerhot. Lauri ja Kaija
Ala-Kokko perustivat aikoinaan
rahaston tukemaan koulun
kulttuuritoimia. Harrasteista
saadaan esiintymiskokemusta,
keskittymiskykyä, käytöstapoja
ja lavakokemusta. Jo kahtena
vuonna koulun Musiikkimatinea
on esitetty täydelle katsomolle.
Tämän talven aikana vanhemmat
ovat kiitettävästi olleet tukemassa koulun kasvatustoimintaa.

Jokaisen ekaluokkalaisen vanhempi on ollut koulussa yhden
päivän. Näin vanhemmat ovat
saaneet oikean kuvan tämän
päivän koulusta ja tieto kulkee
näin paremmin kuin usein vääränä
välikäsitietona.
Aloitan ensi syksynä viimeisen lukuvuoteni koulussa.
Parhaat kiitokset koulumme
hyvälle, kehittämishaluiselle
ja yhteistyökykyiselle henkilökunnalle. Kauhajoen ala-asteita
kehitetään ammattitaitoisten
opettajien avulla, kiitokset teille kaikille monimuotoisesta
yhteistyöstä vuosien aikana.
Seppo Kalliomaa

PS toukokuu 1989

Uusia
asukkaita
Päntäneellä

Päntäneen koulu tekee joka syksy marjaretken Lauhaan

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ
KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN
PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

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

Maanrakentamisen
kokonaisvaltaiset palvelut
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Uuronkylä

Kulmala Kalevi, Mäki-Uuro
Mikko + perhe, Ruotsalainen
Margit, Vaski-vuori Jaska

Paukon Kylä

Viitikko Markus + perhe

Käyrän kylä

Laitamäki Reijo + perhe,
Heikkilä Armas + perhe

Puskan kylä

Haapamäki
Markku,
Lehtineva Jorma, Ketola
Elisa, Kykkänen Reijo +
perhe

Päntäneen taajaman
alue

Puistotie 40
61800 KAUHAJOKI

Kohtala Juhani, Lautamäki
Erkki + perhe, Mäensivu
Pauli + perhe

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

koko 1 x 30

laskutusosoite
Notariaattipalvelut
Ilkka Tervonen
Ollin oikoonen 2 K
61980 PÄNTÄNE

Uusista asukkaista osa
on niinsanottuja paluumuuttajia osa normaalia
muuttoliikettä.

KAUHAJOKI. Topeeka 30. Tervetuloa!
Lähivakuutus 020 522 2025 ja Tapiola 06 282 5440

LAADUKKAAT

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

Päntäneen tiistaipyöräilyt

Päntäneen tiistaipyöräilyt
aloitetaan jälleen 7. toukokuuta
ja viimeinen kerta on 27. elokuuta.
Kokoonnutaan seurojentalon
pihaan klo 19.00 ja lähdetään siitä
yhteislenkille. Halutessasi voit
pyöräillä myös yksin tai yhdessä
kaverin kanssa tai tehdä vaikkapa
kävelylenkin. Pääasia on, että
liikutaan tavalla tai toisella.
Seurojentalon ilmoitustaululla
on osallistumislista, johon kirjoitat

nimesi aina, kun osallistut
tapahtumaan. Pyöräilykauden
päättymisen jälkeen arvotaan
kaikkien tiistaipyöräilyihin ja/tai
-kävelyihin osallistujien kesken
polkupyörä.
Tervetuloa mukaan. Tutustutaan kotikyläämme ja joskus
voimme piipahtaa vähän naapurikylänkin puolella.
Järj. Päntäneen NS ry.

Kuntolaatikolla Karijoen rajalla

Toukokuu 2009, ensimmäinen tietokoneella taitettu
ja i-Printissä painettu värillinen Päntäneen Sanomat

Stipendienjakotilaisuus
4.3.2009
Vuoden 2008 Nuoreksi Urheilijaksi valittiin Kaisa
Mäkitalo, hänen päälajinaan on
suunnistus. Lc Päntäne palkitsi
hänet 50 € stipendillä.
Lisäksi samassa tilaisuudessa
jaettiin kuusi 20 € kannustusstipendiä seuraaville; Riku
Kykkänen, Mikael Rahkola,

Aleksi Rinta-Halkola, Juho
Rinta-Halkola sekä Janne YliHarju.
Jääkiekko on poikien yhteinen
laji. Lisäksi monipuolisesti
harrastavilla pojilla on lajeina
salibandy, jalkapalloa, painonnostoa sekä koripalloa.

Päntäneen Sanomat loka -84

17.4. vesi nousi Jokimutkantiellä lähes samoihin lukemiin kuin
ennätystulvissa viime syksynä.

Kaikki palkitut

Päntäneen Sanomat 1990

”Letkumiehet
on nimetty”
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Lapsille, nuorisolle ja
aikuisille naisille.
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Kränämänty 1984 ja 2009 - huomaatko muutosta ?

Päntäneen/Uuron palopiiri:
Sammutuspäällikkö: Esa AlaKyyny puh 24 628.

TAKSI

Markku Rinta-Halkola

Puh. 0400 799 710

TAKSIASEMA
0200 11 500

Sammutspäällikön I varamies:
Raimo Kangas p. 24 417.
Hälyttäjä: Raimo Kangas p.
24 417
Hälyttäjä I vara: Heino Karhu
p. 24 148
Hälyttäjä II vara: Kesoil Päntäne p. 24 525

Sammutusryhmän mies:
Kaski Esko, Isoniemi Antti,
Ranta Antti, Rosenberg Pekka,
Mäkiranta Markku, Rahkola
Markku, Mäki-Kyyny Veikko,
Rahkola Usko, Kokko Seppo,
Marjakoski Timo, LuomaHalkola Esa, Hallivuori Antti,
Kankaanpää Seppo, KorpiKyyny Matti, Hakala Pekka,
Mäki-Kullas Esa, Korpela Urpo,
Mäki-Uuro Ari, Ojanen Taisto,
Hakola Ahti, Latva-Käyrä Sauli,
Mäenpää Matti.

Hyvää äitienpäivää äideille ja lämmintä kesää kaikille !
Kiitokset lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

TAKSI

Tuija ja Pauli Mäensivu
Päntäne

Puh. 0400 369 800

TAKSI
Jari Ahtiainen

KOKONKYLÄ

Puh: 0400 266 215

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä, Urpo Korpela, Oiva Koskela, Harri Hautamäki ja Tapio Nevanpää
Vanhempia lehtiä ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com
Paino: iPRINT, Seinäjoki

