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Pentilän Saara o.s. Kallio tun-
netaan laajemmin posti-Saarana. 
Hän jakoi postia 28 vuoden ajan ja 
sitä ennen viikonloppukannossa. 
Syksyllä 2005 hän jäi eläkkeelle 
ja ryhtyi äitinsä omaishoitajak-
si. Tänä kesänä Saara täyttää 80 
vuotta. Työteliäänä ja palvelualt-
tiina ihmisenä hän on saavuttanut 
kanssaihmisten vankan kunnioi-
tuksen. Saaran olohuoneen seinäl-
lä on kuva kolmesta sukupolves-
ta. Se on 50-luvun lopulta. Siinä 
ovat Saaran isovanhemmat Jaak-
ko (synt.1877) ja Justiina Kes-
ki-Pentilä, heidän tyttärensä Anni 
(s.1918) ja tämän puoliso Mauri 
Kallio (s.1917) sekä tytär Saara  
Pentilä (s.1941). Kuvassa on su-
vun piirteitä, jotka ovat yhteisiä 
yli sukupolvien. Saara oli toden-
nut, että  oli niin pieni porukka. 
Se oli  entisajalle epätyypillistä. 

Saara oli tulossa kouluikään. 
Janne Pentilän talosta vuokra-
tuissa huoneissa sillankorvassa 
pidettiin koulua. Saara oli siel-
lä oppimassa puoli vuotta. Sen 
jälkeen hän siirtyi Kiviharjun-
mäelle Pentilän kouluun. Nykyi-
nen Pentilän koulu vihittiin käyt-
töön vuonna 1949. Opetustoiminta 
loppui vuonna 1966. Koko kou-
luajan Saaran luokka oli poikke-
uksellisen pieni, vain viisi-kuu-
si oppilasta.

Keski-Pentilän tila jaettiin ai-
kanaan kahden perijän kesken. 
Kaksi maatilaa eivät voineet ol-
la samannimisiä. Jaakko piti it-
sellään Keski-Pentilän, Iisakki  
otti Yli-Pentilän nimen. Veljek-
set rakensivat  nykyisen Yli-Pen-
tilän pihapiiriin omat talonsa ja  
navettaratinsa. Paririihessä oli vä-
liseinä, joka erotti   kummallekin 
oman puolen. He hoitivat työnsä 
itsenäisesti. 

Jaakko ja Justiina Keski-Pen-
tilä saivat kuusi lasta, joista An-
ni syntyi järjestyksessä viidente-
nä.  Anni oli lapsista ainoa, joka 
jäi eloon. Ennen vanhaan sanot-
tiin, että lapsia pitää olla useam-
pia, jotta on särkymävaraa mah-
dollisten sotien ja kulkutautien 
varalle. Suurin osa pienokaisis-
ta menehtyi kovaan kuumeeseen 
tai muuhun tautiin. Lääkärit eivät 
osanneet selittää syytä tarkemmin. 
Lasten menetykset olivat ääret-
tömän raskas asia vanhemmille. 
Siitä ei juuri puhuttu seuraaville 

sukupolville. Teki kipeää, oli hel-
pompi vaieta. Ehkä tässä on yk-
si selitys siihen, miksi Saara on 
ainut lapsi. 

Jaakko-paappa oli Saaralle 
läheinen ihminen. Monet kerrat 
Saara kävi paapan kanssa meije-
rillä. Kauhajoen Sahalle he meni-
vät, kun paappa teki puukauppaa. 
Ne  reissut olivat Saarasta erityi-
sen mukavia, koska siellä sai suun 
makeaksi. Sota-aikana, kun Saara 
oli alle nelivuotias,  heitä oli ko-
tona pieni porukka, Saaran lisäk-
si oli vain Anna, Jaakko ja Justii-
na. Saaran varhaisimmat muistot 
lienevät venäläisestä sotavangista 
Sergeistä, joka oli määrätty Kes-
ki-Pentilään auttamaan maatilan 
töissä. Maataloustyöt eivät häntä 
suuremmin kiinnostaneet. Sen si-
jaan hän tykkäsi kävelyttää Saa-
raa. He kulkea tepsuttelivat usein 
käsi kädessä tietä pitkin.

Anni Keski-Pentilä  ja Mau-
ri Kallio menivät naimisiin väli-
rauhan aikana. Mauri oli Isojoen 
Vanhastakylästä lähtöisin. Hänen 
äitinsä Iida oli armoitettu sukan-
kutoja, Isä Vihtori teki suutarin 
hommia, myös Mauri oli suuta-
rina. Asevelvollisuuden hän suo-
ritti autokomppaniassa Helsingis-
sä. Sieltä palattuaan hän sai  pian 
määräyksen ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin ja sieltä sotaan. 
Talvisodassa Mauri vei ammuk-
sia ja ruokaa sotilaille, paluukyy-
dissä oli vainajia. Välirauhan jäl-
keen hän oli jatkosodassa useissa 
tehtävissä, mutta edelleen auto-
komppaniassa. Mauri pääsi ehjä-
nä sodasta. Hän työskenteli sodan 
jälkeen kuorma-autokuskina Pän-
täneen Osuuskaupalla.

Iso taitekohta kotitilan elämäs-
sä oli  1960-luvun vaihde.  An-
nin vanhemmat Jaakko ja Justii-
na kuolivat puolen vuoden sisällä. 
Keski-Pentilän tila siirtyi  seuraa-
ville sukupolville. Saara oli to-
ki ollut jo  osa koneistoa, mutta 
hänestä tuli jo alle 20-vuotiaana 
Keski-Pentilän tilan puolikkaan 
omistaja. On ollut epätyypillis-
tä, että maatilanomistajaksi tu-
lee ali-ikäinen. 

Sodan jälkeen Suomessa alkoi 
jälleenrakentamisen kausi, heillä 
sen aika kesti vähän pitempään. 
Mauri, Anni ja Saara olivat muut-
taneet vuonna 1951 asumaan joen 
toiselle puolelle lyhyehkön mat-

kan päähän. Sinne he olivat ra-
kentaneet navetan ja toiseen pää-
hän asunnon. Kaikki toiminta oli 
jo silloin heidän harteillaan, mut-
ta omistus siirtyi vasta vanhanpa-
rin kuoltua. Vuonna 1965 heille 
valmistui lähes samaan pihapii-
riin talo, jossa Saara asuu poikan-
sa Martin kanssa. Sikala valmis-
tui 1971. Anni ja Saara vastasivat 
karjasta ja Mauri maataloudesta. 
Jaakko oli ollut hevosmies, Mauri 
oli konemies. Hän alkoi koneellis-
taa tilaa. Zetori ostettiin 50-luvun 

Posti-Saara  Päntäneeltä

alussa, Sampo-puimuri oli Käy-
ränkylän ensimmäinen. Mauri 
raivasi 14 hehtaaria peltoa, joka 
irrotettiin omaksi tilaksi hänen 
omistukseensa. Kun se yhdistet-
tiin vanhaan lohkoon, saatiin 21 
hehtaarin yhtenäinen lohko. Kai-
ken kaikkiaan peltoa  oli 30 heh-
taaria. Mauri kuoli vuonna 1995.  
Hän oli ollut tärkeä pojanpojalleen 
Martille aivan samoin kuin Jaak-
ko-paappa oli aikoinaan Saaralle.

Saara ja Mauri vihittiin vuonna 1966.
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Anni ja Saara olivat tehokas 
työpari läpi elämän. Kymmen-
vuotiaasta lähtien Saara  osallis-
tui navettatöihin äidin mukana. 
Lehmiä oli yleensä kahdeksan. 
Kesäaamuisin Anni valjasti hevo-
sen ja he lähtivät lypsylle kaukai-
selle peltolohkolle lähelle Koivu-
nevaa. Saara istui tonkan nenässä 
ja äiti ohjasi hevosta. Illemmalla 
sama juttu. Vuonna 1987 Anni ja 
Saara päättivät yhdessä, että leh-
mistä luovutaan. Lypsy oli  aina 
hoidettu heillä käsin. Anni ei ty-

kännyt lypsykoneesta eikä Saa-
rakaan sitä halunnut. 

Lapsuudessa. Vaikka Saara 
oli yksin,  ei hän ollut yksinäi-
nen. Pentilän Onnilla ja Hellillä 
oli tyttäriä, joiden kanssa Saara 
oli kaverit. Etenkin Helena, joka 
oli Saaraa kuusi vuotta nuorem-
pi, tuli lähiystäväksi. Saara osasi 
ajaa traktoria. Yhdessä he ajoivat 
sontaa lähipelloille ja metsästä he 
ajoivat puita. Helli oli hyvin lä-

heinen Saaralle ja Annille. Erityi-
sesti Hellin elämän viimeisinä ai-
koina Saaralla oli suuri merkitys  
naapuriapuna ja turvana.

Saara ja Mauri Pentilä oli-
vat tunteneet toisensa aina, kos-
ka he asuivat naapureina. Saa-
ra sai ajokortin heti, kun se  iän 
puolesta oli mahdollista. 60-lu-
vun alussa Saara oli lähdössä in-
sinööriajoon. Mauri Pentilä sattui 
tulemaan vastaan. Siinä kehkey-
tyi pikku keskustelu. Saara ker-
toi, että hän menee inssiin, johon 
Mauri ”kannustavasti” tokaisi:  
- Ei mee ensimmääsellä kerralla 
läpi. Mäki-Pentilässä Mauri teki  
vielä 70-luvulla maatilan töitä he-
vosella. Saara sai kortin ensi yrit-
tämällä. Tuohon aikaan ajokortin 
omaavia naisia oli varsin vähän. 

Saara ja Mauri menivät nai-
misiin vuonna 1966, jolloin Saara 
oli 25- ja Mauri 36-vuotias. Ajal-
le epätyypillisesti he olivat iäl-
tään jo keskimääräistä vanhem-
pia naimisiin mennessään. Mauri 
Pentilä oli veljensä Ollin kanssa 
ostanut vanhemmiltaan Mäki-Pen-
tilän tilan puoliksi vuonna 1956. 
Saara oli Keski-Pentilän omistaja 
puoliksi Anni-äidin kanssa. Sekä 
Saaran että Maurin kotitilat oli-
vat ja ovat yli 100 hehtaarin maa- 
ja metsätiloja. Kaikki oli jo val-
miina heidän elämässään, navetta 
ja karja. Moni asia oli jo ”beto-
niin valettu” ennen heidän avioi-
tumistaan. 

Isä Mauri ja äiti Saara sai-
vat kolme lasta, joista vanhin on 
Martti, keskimmäinen Maria-An-
neli ja nuorimmaisin Markku. 
Maria-Anneli asuu Pirkkalassa, 
Martti ja Markku Kauhajoella. 
Lastenlapsia on nyt seitsemän, 
vanhin on 21 ja nuorin 3,5 vuot-
ta vanha. Saaran ja Maurin välillä 
ei ollut ikänä riitoja, mutta suku-
jen välillä on ollut eriseuraisuutta 
sitäkin enemmän. Mauri Pentilä 
kuoli vuonna 2004 tammikuussa. 
Yhteinen taival  päättyi tapatur-
maisesti kaatumisen seurauksena. 
Lopullinen kuolinsyy oli keuh-
kokuume. Runsaan kahden vii-
kon päästä isän kuolemasta Ma-
ria-Anneli sai kaksoset. Lapsista 
toinen syntyi ennen ja toinen jäl-
keen puolenyön. Nyt he ovat jo 
17-vuotiaita. Elämä jatkuu.



Presidentin palsta

Keväinen tervehdys kaikille 
lehtemme lukijoille. Kulunut kau-
si on ollut LC Päntäneellä varsin 
poikkeuksellinen. Kokoontumis-
rajoitusten vuoksi olemme pitä-
neet kuukausikokouksiamme etä-
nä. Myös muutamia aktiviteetteja 
olemme joutuneet perumaan. Pal-
jon on kuitenkin talven aikana teh-

tykin, mm. lahjoituksia on jaettu 
ja kouluille jaetaan taas stipendejä 
koulujen päättyessä.  Päntäneen 
Sanomatkin ilmestyy taas perin-
teisesti toukokuun alussa josta 
lehtitoimikunnalle kiitokset isos-
ta työstä. Kaarlelanpuistoa ehos-
tetaan kesäksi ulkoilijoita varten. 
Sieltä löytyy grillauspaikkoja ja 
polttopuita.  

  Kokoustilanamme olem-
me viime vuodet saaneet käyttää 
Lankatalo Tapion Kaupan tiloja, 
isot kiitokset heille! Uusi paikka 
tästä lähtien on Päntäneen seura-
kuntakodilla.

  Ensi sunnuntaina vietetään 
äitienpäivää. Lämpimät onnit-
telut kaikille äideille! 

Oma toimikauteni on nyt pää-
tymässä ja tulevan kauden veto-
vastuun ottaa Pekka Rahkola. 
Toivotan hänelle onnea ja me-
nestystä tehtävään.

Presidentti  
Markku Rinta-Halkola
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Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot. 
 - Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
 - Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
 - Meiltä kaikki piensiemenet ja myös erikoiskasvit.
        - Myös luomuna. Soita ja kysy!
  Merinomi Oy  0500 365 995

• Yrityksen perustamisasiat
• Kirjanpito ja tilinpäätökset

• Veroilmoitukset
• Maa- ja metsätaloudet

• Sähköiset tilitoimistopalvelut
Porvarintie 18, Teuva     Topeeka 30, Kauhajoki

06-2673 060       WWW.REEBIT.FI           toimisto@reebit.fi

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS

Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 

automaattisesti sopi-
muksen mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269181
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Pian on käsillä kesä, valoisin 
vuodenaika. Luomakunnassa ta-
pahtuu paljon: lumet sulavat, ve-
si virtaa kaikissa uomissa, joskus 
yli äyräiden. Muuttolinnut ilmes-
tyvät iloksemme. 

Kotipihoilla multasormet syy-
hyävät muokkaamaan ja virkistä-
mään maata, istuttamaan kukkia 
ja  valmistelemaan pienimuotois-
ta kotipiirin ja puutarhan kunnos-
tusta. Maanviljelijät tekevät pitkiä  
työpäiviä kylvöistä korjuuaikaan. 
Koululaiset aloittavat loman, ta-
paamme  toisiamme suomalaisis-
sa kesäjuhlissa ja perheitten juh-
lapäivinä. 

Meillä  on kaipaus luonnon 
tavoin heittää talviturkki ja vas-
taanottaa elämän uudistumista ja 
virvoittumista.  Hengellisestä nä-

kökulmasta kaikki virvoittumi-
nen  tulee Luojan ja Lunastajan 
lahjana. Koko elämä ja olemas-
saolomme on puhdas Luojan lah-
ja.. Jeesus rakkaudessaan ylläpi-
tää kaikkea luotua. Häntä kaikki 
luotu kaipaa ja häntä kohti mat-
kamme kulkee. 

 Rohkaistaan toinen topistam-
me kaikin voimin kääntymään  
Taivaallisen Isämme ja Jeesuk-
sen  puoleen ja tutkistelemaan 
hänen rakkauttaan. Hän tuntee ti-
lanteemme ja ihmisyytemme to-
dellisuuden, jossa elämme. Jee-
sus tunnistaa  kaipauksemme ja 
kuulee rukouksemme. 

Tänään on pelastuksen päivä: 
Hän kääntyy puoleemme ja ky-
kenee antamaan meille uudistu-
neen ja vastaanottavaisen mielen, 

jotta hänen sanansa voisi kantaa 
meissä hedelmää.  

”Minä annan teille uuden sy-
dämen, uuden hengen minä annan 
teidän sisimpäänne. Minä poistan 
teidän ruumiistanne kivisydämen 
ja annan teille lihasydämen.” He-
sekiel 36:24-28 

Toivotan kaikille päntälääsil-
le ja tämän lehden lukijoille vir-
kistäviiä kesäpäiviä

Antti Ala-Opas

MINUN SIELUNI JANOAA ELÄVÄÄ 
JUMALAA   Psalmi 42:3 
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Kolme sukupolvea samassa kuvassa 50-luvun lopulla.

Jos jälkikasvulta kysytään, 
minkälainen pari äiti Saara ja 
isä Mauri olivat, herää kysymys, 
että voivatko vastakohdat vetää 
toisiaan puoleensa. Ensimmäi-
senä tulee mieleen Saarasta, et-
tä hän oli kiltti, ehkäpä liiankin 
kiltti. Hänellä oli hyvät välit ih-
misten kanssa. Isä oli monita-
hoisempi persoona, hänessä oli 
enemmän särmää. Isässä oli tul-
ta ja tappuraa, äiti taas oli tasai-
sempi luonteeltaan, joten he täy-
densivät toisiaan.

Postinkantajaksi Saara ryh-
tyi Yli-Pentilän Lainan ehdotuk-
sesta. Hän jakoi ensin viikonlop-
pupostia viisi vuotta. Suomessa 
pyrittiin kehittämään maaseudun 
palveluja 80-luvulla. Posti osallis-
tui projektiin ja perusti postipal-
veluautoja vuonna 1980. Ne oli-
vat kuin pienimuotoisia pankkeja 
pyörillä. Kyläläiset saivat autos-
ta perinteisen postipalvelun, siis 
lehdet, paketit ja kirjeet. Postipan-
kin asiakkaat voivat  myös nostaa 
rahaa pankkikirjalta tai tallentaa 
sinne. Kun oli veronpalautusten 
aika, rahaa oli melkoinen määrä 
autossa mukana. 

Saara ryhtyi ajamaan Kauha-
joen ainoaa postipalveluautoa po-
mon ehdotuksesta.  Hän sai käyt-
tää omaa autoaan. Hän oli ensin 
Rovaniemellä kuukauden kurssilla 
perehtymässä työhön ja vielä Soi-
nissa yhden päivän seuraamassa 
postipalveluauton toimintaa käy-
tännössä. Postireitti ulottui Uu-
roon ja Möykkykylään asti. Hän 
sai olla Postin palveluksessa sii-
hen aikaan, kun armoton kiire ei 
vielä leimannut yhteiskuntaa, vaan 
silloin korostettiin hyvän palve-
lun merkitystä. Hän tykkäsi olla 
Postilla töissä, työ oli antoisaa 
ja työkaverit mukavia, asiakkaat 
mukaanlukien. Hän oli Postin pal-
veluksessa kaikkiaan 28 vuotta. 

Saara teki seitsemän vuotta 
kahta työtä. Aamuvarhain hän lyp-
si  Annin kanssa käsin lehmät ja 
lähti sitten postihommiin. Ennen 

postiaikaa hän oli lukuisia vuo-
sia seurakuntakeskuksessa pas-
sarina viikonloppuisin. Saara so-
pi postityöhön  ja arvosti Postia 
hyvänä työnantajana. Hän ei ol-
lut päivääkään poissa töistä sai-
rastumisen  tai muun syyn takia. 
Saara ei päässyt ystävänsä siu-
naustilaisuuteen, kun se oli pos-
tinjakoaikana, sillä Saaralla  ei 

ollut tuuraajaa äkilliseen tarpee-
seen. Hautajaiset jäivät väliin, 
mutta töiden jälkeen hän meni 
hautakummun ääreen hiljenty-
mään ja sytyttämään kynttilän 
hyvän ystävän muistolle.

Saara jäi syksyllä 2005 eläk-
keelle  64 vuoden iässä. Hän jäi  
äitinsä omaishoitajaksi.  Anni-äi-
dillä ilmeni ajoittain ongelmia 
muistin kanssa. Saara ajatteli, et-
tä nyt on hänen vuoronsa auttaa 
äitiä, koska tämä piti huolen lap-
senlapsista hänen ollessaan töis-
sä. Saarasta tuli virallisesti äitinsä 
omaishoitaja. Äidiltä ei koskaan 
diagnosoitu muistisairautta, oli 
vain Saaran ja Martin kokemus, 
mutta se riitti. Martti otti vastuul-
leen erityisesti Anni-mamman lii-
kuntakyvyn ylläpitämisen. Annil-

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki
Puh: 06 234 2311

la oli tasapaino-ongelmia, joten 
Martti toimi mamman keppinä. 
He kävivät yhdestä kahteen ki-
lometrin lenkeillä vähintään viisi 
kertaa viikossa. Annin peruskun-
to oli hyvä vielä 90-vuotiaanakin. 
Liikunta piti vireänä. Vielä kun 
mamma eli viimeisiä kuukausia, 
hänellä oli selkeitäkin jaksoja. Pa-
ri-kolme kuukautta ennen kuole-

maa hän vielä pystyi liikkumaan 
omin jaloin.  Anni-mamma kuoli 
vuonna 2012. 

Saara hoiti äitiään seitsemän 
vuotta. Sairaalassa tämän ei tar-
vinnut olla kuin kymmenen vii-
meistä päivää. Yli sukupolvien 
suvun vanhukset on hoidettu ko-
tona viimeiseen asti. Kun Kallion 
Maurin isä Vihtori kuoli, niin äi-
ti Iida muutti Annin ja Maurin 
luo elämän loppuvuosiksi. Saa-
ra on toiminut eri yhdistyksissä 
pitkään. Hän on  kuulunut maa- 
ja kotitalousnaisiin niinkuin äi-
tinsäkin aikanaan. Käyrä-Kos-
ken Helgan toimesta Saara liittyi 
Männikönkodin naistoimikuntaan. 
Saaralla on ollut  periaate, että 
se mihin ryhdytään, hoidetaan-
kunnolla. Niinpä hän osallistui  

naistoimikunnan toimintaan 36 
vuoden ajan. Monella tavalla py-
rittiin keräämään rahaa toimintaan, 
esimerkiksi käpyjä keräämällä.  
Erityisen antoisana Saara piti 
vanhusten ulkoiluttamista. Teh-
tiin pitkiä kävelyretkiä ja praa-
tattiin, virkistyminen oli molem-
minpuolista.

 Rinta-Halkolan Kaarinan mu-
kana hän lähti Sotainvalidinais-
ten toimintaan mukaan. Siinä ku-
lui 30 vuotta. Lentäjien Juhannus 
Juhannusneitokisoineen oli vuo-
den kohokohta. Vuonna 1998 
päntäneläinen Marttusen Kirsi 
valittiin Kauhajoen ehdokkaak-
si Saaran ja Kaarinan toimiessa 
kummeina. Kirsi ryhtyi tomerasti 
annettuun tehtävään. Pitkin vuot-
ta hän järjesti myyjäisiä ja kah-
vikekkereitä, joissa hän toi esille 
sotainvalidien asiaa. Samalla sai 
ostaa äänestyslipukkeita hintaan  
5 markkaa kpl. Juhannusneito-
ehdokkaiden keräämä rahapot-
ti oli huomattava. Varat menivät  
sotainvalidien kuntoutukseen ja 
yksityisten sotainvalidien tukemi-
seen. Kirsistä  tuli vuoden 1998 
Juhannusneito yli 16 000 äänellä.

Tasavallan presidentti myön-
si Saara Pentilälle vuonna 1994 
Suomen Valkoisen ruusun rita-
rikunnan mitalin.  Tunnustusta 
haki Posti perusteluna vapaaeh-
toistoiminta. 

Nyt Saaran elämään tulee si-
sältöä  pitkälti lastenlasten kaut-
ta. Myös eri  urheilulajien seu-

raaminen kiinnostaa. Saara ja 
Martti kävivät talvella seuraamas-
sa Kauhajoen Mestaruuskisoja 
Sotkassa. Lähinnä heitä kiinnos-
ti, kuinka kolme- ja puolivuotias 
Väinö-poika hiihtää. Mummun 
sydäntä lämmitti pojan onnistu-
minen, pronssisija tuli jotta nap-
sahti.Tänä keväänä isoveli Vilho 
ja isosisko Vilma hiihtivät toista 
kertaa peräkkäin nuorten maa-
kuntaviestin Kauhajoen voittaja-
joukkueessa. Kun Saara nyt kat-
soo elämänpolkuaan taaksepäin, 
hän toteaa, ettei ole moittimista. 
Vaikka  elämä on tarjonnut myös 
haastavia tilanteita, niin hän on 
luottanut siihen, että elämä kan-
taa. Ja halu auttaa muita ihmisiä 
tuo myös auttajalle voimaa.

Heleena Kokko

Saara Pentilä kotonaan 2021

Tuottajantie 42 B 4
60100 Seinäjoki 
soita: 050 339 4614 
www.lampotehdas.fi

MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO: MAALÄMPÖ, 
ILMALÄMPÖ  JA  ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
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www.luksel.fi

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Teollisuustie 11, Seinäjoki
Puh. (06) 429 6750

MESLA OY 
 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Päntäneen LC:n lahjoitukset viiden 
viimeisen vuoden ajalta
STIPENDIT ERI OPPILAITOKSIIN 

Päntäneen ala-aste   970 €
Kainaston ala-aste  150 €
Hyypän ala-aste   150 €
Uudet ylioppilaat Päntäneeltä 750 €  
+ vuoden 2021 uudet yo:t 

Suupohjan koulutuskuntayhtymä 750 €
Oppilasretkiin ja leirikouluihin 1800 €

KUNTOKAMPANJAT 

Erilaisiin kuntoa ylläpitäviin ja  
kehittäviin hankkeisiin     1778 €

DIAKONIA JA VASTAAVA 

Eri avustuskohteita  1490 €

TAPAHTUMAT JA PALVELUT  
KYLÄLÄISILLE 

Erilaisia tapahtumia  1258 €
Matonpesupaikka   6400 €

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Lasten ja nuorten kasvuprojekti 200 €
Lapsuusiän syöpä avustus  250 €
Kehitysvammaistyöhön  1100 €
Ensi- ja turvakotiyhdistykselle 500 €
Walkers toimintaan  400 €

TOIMINTA-AVUSTUKSET ERI  
YHDISTYKSILLE

Kuudelle eri yhdistykselle  2100 €

YHTEENSÄ   20 046 €

Tänä kesänä tein sen, mitä olin 
kauan suunnitellut; kiivin synnyin-
seudulla Karjalassa, Karjalan kan-
naksella Metsäpirtissä. Matkam-
me alkoi niin kuin moni muukin 
matka, vaan nytpä linja-autossa 
kuului vilkkaana karjalan murre, 
jota en enää vanhempien kuole-
man jälkeen ole niin usein kuullut. 

Olin päättänyt sulkea silmä-
ni kotiseutuni nykytilasta ja kes-
kittyä vain näkemääni sen perus-
teella, mitä olin lapsesta saakka 
kuullut siitä kerrottavan. Minul-
la itselläni ei ole muistoja Karja-
lasta, sillä olin vain puolivuotias 
sodan syttyessä. Omaisteni ker-
tomusten perusteella olen luonut 
kuvan synnyinseudustani, jota nyt 
olin lähtenyt etsimään. Isäni, jo-
ka oli kolmen sodan veteraani, 
puhui vielä 90-vuotiaana lämpi-
mästi ja haikeasti paikoista, jois-
sa hän oli nuoruutensa ja parhaat 
päivänsä viettänyt.

Osallistuimme ensimmäiseksi 
pitäjäpäivään Metsäpirtissä, ka-
vimme Laatokan rannassa ja kier-

Minun Karjalani

telimme kylillä. Oli Hatakanmäki, 
Terenttilä, Mustajoki, Kirvesmä-
ki, sekä monet muut tutut nimet, 
jotka nyt paikallistuivat.

Meidan kotikylämme olivat 
Taipale ja Koukunniemi. Tai-
paleessa asuttiin talviaikaan, 
isämmehän oli kalastaja. Kou-
kunniemessä Olivat maat, karja-
rakennukset ja talokin muuttoa 
vailla, sinne oli tarkoitus asettua 
pysyvästi. Seuraavaksi sisareni 
Maiju, minä ja pohjalaiset puo-
lisomme Elias ja Antti lähdimme 
paikallisella taksilla Taipaleeseen, 
kotikylämme. Oppaamme oli si-
sareni, joka on minua 12 vuotta 
vanhempi ja muistaa hyvin tienoot 
ja talojen paikat. Synnyinkotini 
paikalla ei ollut kuin muutamia 
kiviä. Maisema oli vaikuttava. 
Toisaalla vehmas ja lehtevä met-
sä toisaalla Taipaleen jokisuu, sen 
takana Laatokka, johon joki vuo-
laana virtasi. Pohjanmaan lakeu-
teen tottuneena en tahtonut tajuta 
tuota maiseman kauneutta. Jat-
koimme matkaa kohti toista koti-

kyläämme Koukunniemeä. Kylä 
oli laaja ja vihreä, myös vehmaan 
näköinen -mutta taloja ja raken-
nuksia ei ollut. 

Aloimme etsiä kotimme perus-
tuksia. Kuljimme pitkin Suvan-
non rantaa, jossa kasvillisuuus oli 
rehevaa, melkei läpipääsemäön-
tä. Se oli saanut rauhassa kasvaa 
yli 50 vuotta. Siellä täällä näkyi 
marjapensas ryhmiä ja jopa ome-
napuitakin. Siinä oli ollut joskus 
jonkun koti ja puutarha. 

Etsimme ja etsimme noin kol-
me tuntia ja siinä se vihdoin oli: 
Joen törmällä kivestä tehty korkea 
perustus. Perustus, joka oli anta-
nut monelle pohjalaisellekin ve-
teraanille suojan sodan riehues-
sa pahimmillaan. Näin on meille 
kerrottu. Raivasimme paljain kä-
sin nokkosia, horsmia ja muu-
ta kasvillisuutta. Ihmettelimme, 
katselimme, jopa kuuntelimme. 
Menimme lepikon läpi Joen ran-
taan. Juuri kotimme kohdalla Su-
vanto vaihtui Vaskelan koskeksi, 
siitä Taipaleenjoeksi, joka laskee 
edelleen Laatokkaan. 

Olen kiitollinen sisarelleni 
siita, etta hän jaksoi tehdä tä-
män matkan kanssani. Kiitän-
myös puolisoitamme, jotka innol-
la osallistuivat kotimme raunion 
etsintään ja liikuttuneeseen rie-
muumme sen viimein löydyt-
tyä. Toin kotirannasta pussillisen 
hiekkaa, jonka sirottelin van-
hempiemme haudalle Kauhajo-
en kirkkomaalle. Tervehdyksenä 
heille niin rakkaasta Karjalasta. 
 
K a u h a j o e l l a  9 . 7 . 1 9 9 8 
Lions Sirkka Yli-Kullas muisteli

LC Kauhajoki/Päntäne teki lahjoituksen srk:n diakonian vanhustyö-
hön.Luovutustilaisuudessa oli mukana klubin presidentti Markku Rin-
ta-Halkola, lion Sauli Latva-Käyrä. Vastaanottajina diakoniatyönte-
kijät Heli Laitakari ja Anna-Kaisa Heikkilä.

 Kauhajoen seurakunnan dia-
koniatyö otti kiitollisena vastaan 
lahjoituksen Lions Club Päntä-
neeltä. Lahjoitus kohdennetaan 
paikkakuntamme ikäihmisten 
avustamiseen. Tämän vuoden Yh-
teisvastuukeräyksen teema puhuu 
myös ikäihmisten köyhyydestä.

Lahjoitus diakoniatyölle
Diakoniatyö kohtaa viikoittain 

eri-ikäisiä vaikeuksissa olevia ih-
misiä. Korona-aikana kohtaami-
seen sovitaan aika. Yhteiskunnan 
tuki ei aina riitä, ja tällöin diako-
niatyö voi olla tukena.
Kevättalvisin terveisin;  
Heli ja Anna-Kaisa

Sirkka Yli-Kullas syntymäkodin paikalla. Takana Laatokka.
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Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

Puskankylän kuivaamoPuskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614    

www.peterco.fi

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Hyvinvointipalvelut
Ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja 

terveydenedistämisen palvelut.
www.kauhajoki.fi/hyvinvointi

Uusi 
verkkokauppa 

avattu!
Koodilla Avajaiset –10% 

normaali hintaisista tuotteista
Tarjous voimassa 30.6.2021 asti

 
Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.

* Rännikourut
*Asennuspalvelut

JARI 0400 123 078

Voi sinua kuuvanhus,  
kun sinä tänä  

juhannuksenakin  
jaksat

kuparinhohtoisillasi 
poskillasi loistaa  

minulle pienelle pojalle,
jonka minä olen niin 

usein nähnyt. 

Sinä kuu veliseni,  
olet minun isoveljeni,  
kun katselen sinua,  
niin tulee mieleen,  
että Taivaan Isä on  

sinutkin luonut  
käskyllään, meitä  

ihmislapsia
lohduttamaan.

Toivo Hautaviita
2021
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Puh. (06) 231 4930

AARRKKIIBBUUFFFFAA

HONKAHOVI 
Pohjanmaantie 2184
38950 HONKAJOKI 
p. 050 413 6120  
honkahovi@lauha.fi

-risteyksen runsain lounas
KANKAANPÄÄ, HONKAJOEN KAUPUNGINOSA

44
VARRELLA

kahvila
burgerit
lounas
hotelli
veikkaus

LLoommaallllee LLaauuhhaaaann  

Lauhanvuorentie 490
64900 ISOJOKI

040 825 8751
lauhansarvi@lauha.fiw

w
w
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a

u
h

a
.f

i

Lauhatuotanto Oy

MYYNTIPALVELU

p. 040 825 8751

info@lauha.fi

Lomahuvilat verkkokaupasta 24/7

Saunalliset 
lomahuvilat 

Lauhansarvi

KAHVILA-RAVINTOLA JA HOTELLI

Tervehdys Uuronkylästä, Hu-
kannevan tilalta. Tila joka rajoittuu 
lsojoen kuntarajaan ja joka on so-
tiemme jälkeen raivattu luonnon-
tilassa ollutta nevaa pala kerral-
laan. Vuonna 1949 tilalla oli jo 6 
hehtaaria peltoa ja punainen tupa. 
Navettakin oli jo rakennettu. lso-
vanhempani Aate ja Anneli Mä-
ki-Uuro asuttivat tilaa ja tekivät 
toimeentuloa vuoteen 1981, jol-
loin isäni Ari Mäki-Uuro ja pa-
ria vuotta myohemmin äitini Tarja 
Mäki-Uuro aloittivat tilanpidon, 
laajentaen ja kehittäen toimintaa 
vuoteen 2014 asti. Silloin astuin 
isännän saappaisiin, kun päätim-
me tehdä sukupolvenvaihdoksen 
vuoden 2015 alusta alkaen. Mai-
dontuotantoa on ollut kaiken aikaa. 
Ennen pärjättiin hyvin 6 lehmäl-

Maidontuotantoa kolmannessa polvessa 
lä. 80-luvun alussa niitä oli kah-
deksantoista. 2010 vuoden alus-
sa olikin jo kolmisenkymmenta 
ja 2015-2020 on saanut kasvat-
taa lehmalukua neljästäkymme-
nesta nykyiseen sataan hännän 
heiluttajaan. 

Vuonna 2020 marraskuussa 
aukesi ovet nykyaikaiseen pihat-
tonavettaan, jossa kaksi lypsyro-
bottia lypsää 164 makuupaikan 
kehdossa. Automaatiota pysty-
tään hyödyntämään todella laajasti 
nykypäivänä maidontuotannossa, 
mutta karjasilmää ja -onnea se ei 
korvaa. Jokainen päivä on työn-
täyteinen ja eläinten hyvinvoin-
tiin panostetaan. On kunnia-asia 
olla maidontuottaja, kun vielä 
saataisiin kuluttajien maitoham-
masta kolottamaan. Suomalai-

nen ruoka on maailman parasta! 
 
Kiitos kaikille  yhteistyö-
kumppaneille: 

Suupohjan Paikallisosuus-
pankki, Ely-Keskus Etelä-Poh-
janmaa, Mäkitalo Oy: Riku Lat-
va-Krekola, Mikko Mäkitalo, 
Harri Pollari, Maanrakennus: Harri 
Hautamäki, Kauhajoen KTK: Jan-
ne Kangas, Ari Rahkola, Sähköu-
rakoitsija: Suupohjan Sähkö Oy 
Risto Potapoff, LVl-tyot: Putki-ja 
Hitsauspalvelu Markku Ranta-
mäki Oy, LKK-Works Oy Ju-
ha-Matti Luoma-Keturi, Jarmo 
Viertola Ky, Rautakortes lsojoki, 
Karvian Betonitukku, Vs-Nostot 
Oy Kurikka.

 
Ville Mäki-Uuro

Mäki-Uuron perhe uuden pihattonavetan edessä.

- Suolahuone
- Hierontapalvelut
- Kuntosali / opastus
- Jalkahoidot

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

- Roskakatokset
- Ruukut ja amppelit
- Polkupyörävuokraus
- Asuntoautovuokraus

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331
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FILLARISTA PILLARIIN
 AUTON VARAOSAT vm 1960-2021 

VÄLITYSMYYNTI
T:mi ANTTI LEHTONENEN

Mikontie 1, 61800 KAUHAJOKI Puh: 040-731 2872 

”Päntäläästen pappi” Antti Ala-Opas
Antti Ala-Opas on asunut Pän-

täneellä jo lähes 30 vuotta, mistä 
kyläläiset ovat olleet mielissään. 
Ensituntuman hän sai kylään huis-
kiessaan nuorena miehenä hei-
nätöissä tätinsä perheen luona 
Lapikistossa. Antin vanhemmat 
Yrjö ja Aili Ala-Opas (omaa su-
kua Fonselius) olivat syntyjään 
kurikkalaisia. Yrjö oli  maatilan-
poikia, Aili pappispiireistä. Hänen 
isänsä Karl Fonselius työskenteli 
pappina Kurikan seurakunnassa. 
Karlin suvussa on ollut pappeja 
1700-luvulle saakka. Yrjö Ala-
Opas sai papin opinnot valmiiksi  
1937. Lyhyen seurakuntajakson 
jälkeen hän palveli sotilaspappi-
na talvi- ja jatkosodassa. Yrjö ja 
Aili menivät naimisiin heti sodan 
jälkeen. Esikoislapset, kaksoset 
kuolivat aivan elämänsä alussa. 
Nuori perhe asettui  Hirvensalmel-
le, jossa  syntyivät  Anja, Mart-
ti ja Lauri. Sieltä perhe muutti 
Isojoelle, jonka kirkkoherraksi 
Yrjö valittiin vuonna 1953. Tä-
mä vuosi oli isojokisille raskas-
ta aikaa Kyllikki Saaren murhan 
nostamien tutkimusten ja epäilys-
ten myötä. Yrjö siunasi Kyllikin 
haudan lepoon. Hautajaiset oli-
vat suuri yleisötapahtuma, läsnä 
oli yli 10 000 osallistujaa.

Antti syntyi 1953 Isojoella, 
jonne liittyy kaikki lapsuuden 
vaiheet. Antin ollessa 13-vuoti-
as isä kuoli. Äkillinen kuolema 
järkytti, perheenpää oli poissa. 
Oli syvä suru mutta myös huo-
li tulevaisuudesta.

Tuohon aikaan seurakunnat 
olivat tottuneet antamaan papin 
perheelle armovuoden, jotta perhe 
ehti järjestellä elämänsä uusiksi. 
Perhe sai jäädä yhdeksi vuodek-
si asumaan pappilaan. Äiti ryh-
tyi toimeen. Hänellä oli suku-
laisia Helsingissä ja oma asunto 
keskustassa Hietalahdenkadulla. 
Omaisuus myytiin pois ja muut-
tokuorma suunnattiin kohti uutta 
kotopaikkaa. Antti ja Lauri olivat 
opiskelleet Honkajoen Yhteis-
koulussa, nyt oppikouluksi vaih-
tui 850 oppilaan Helsingin ly-
seo - Ressu, jossa Antti opiskeli 
keskikoulussa ja Lauri lukiossa. 
Anja ja Martti valmistuivat yli-
oppilaaksi ja aloittivat itsenäi-
sen elämän. Anja valmistui dia-
konissaksi ja Martti lääkäriksi. 
Äiti aloitti työn työeläkekassan 
toimipisteessä hoitaen yrittäji-
en LEL-eläkevakuutuksia. Siinä 
hän työskenteli eläkeikään saak-
ka. Lauri hakeutui opiskelemaan 
Otaniemeen, josta valmistui dip-
lomi-insinööriksi.

Antti teki lomien aikana mo-
nenlaisia töitä, joiden kautta hän 
tutustui erilaisiin ammattiryhmiin, 
mistä on varmasti ollut hyötyä pa-
pin virassa. Hän oli vasta 14-vuo-
tias, kun hän pääsi Hämeentien 
Anttilaan vuodevaateosaston vas-
taavaksi. Satamaympäristö tuli 
tutuksi. Hän lastasi merimiesten 
kanssa kahvisäkkejä laivoihin. 

Myös Sinebrykoff palkkasi An-
tin lomatyöntekijäksi. Antti tar-
kasti pullojen lukumäärät, kun 
niitä lastattiin kuljetusautoihin. 
Joululomalla hän työskenteli tii-
missä valmistamassa joulukaljaa, 
joka pullotettiin vaarinkaljapul-
loihin. Antti tykkäsi kaikista työ-
paikoistaan. Jokaisesta oppi. Hän 
pääsi ylioppilaaksi vuonna 1972. 
Hän pohti Otaniemeen pyrkimis-
tä mutta lähtikin opiskelemaan  
teologiaa  Helsingin Yliopistoon.

Antti on sekä teorian että käy-
tännön ihminen. Lapikiston Hel-
mi oli Yrjö Ala-Oppaan sisar. Tä-
tä kautta Antti oli heinämiehenä 
Päntäneellä. Aulis-serkku soitti 
Antille Helsinkiin, jotta heinä-
työt ovat alkaneet. Antti sai olla 
latomiehenä, kun heinähännällä 
ajettiin kuivat heinät ladon eteen. 
Joskus työt jatkuivat elokuulle 
asti, kun  Antti toimi säkkimie-
henä  Auliksen puidessa viljaa 
Massey Harriksella. Antti tutus-
tui lähinaapureihin, myös Tuurin 
Lauri ja Tuomo tulivat tutuiksi. 
Eipä tainnut käydä silloin Antin 
mielessä, että  hänestä tulee aika-
naan Tuuriin vävy ja Tuurinmäes-
tä tulee kotopaikka. Ajan myötä 
Sinikka ja Antti löysivät toisen-
sa ja vihkivalat lausuttiin. Sinikka 
oli töissä Kauhajoen Yläasteella 
kanslistina, samaan aikaan Antti 
opiskeli Helsingissä ja kävi  ar-
meijan Niinisalossa.

Valmistuttuaan papiksi Antti 
aloitti työnsä Kauhajoen evan-
keliseen kansanopiston rehtorina 
vuonna 1980.  Antin aloittaessa  
kansanopisto oli uuden edessä. 
Hänen aikanaan kaikki opiston 
rakennukset peruskorjattiin  ja 
opintolinjat monipuolistuivat. Pe-
rinteisten linjojen lisäksi tulivat 
taidelinjat: kuvataide- ja musiik-
kilinja. Musiikkilinja alkoi gos-
pelpohjalta, mutta myöhemmin 
se aloitti yhteistyön Oulunkylän 
Pop/Jazz Opiston kanssa. Klaus 
Järvinen nähtiin kansanopistolla. 
Myös Rolf Lähteenmäen vetämä 

hierontalinja sai tuolloin alkunsa.
Vuonna 1995 Antti siirtyi pa-

piksi Kauhajoen seurakuntaan ja 
perhe muutti Tuurinmäelle. Ant-
ti on perehtynyt kaikkiin papin 
tehtäväalueisiin nuorisotyöstä 
aikuistyöhön, diakoniaan ja lä-
hetystyöhön, myös kirkkoher-
ran sijaisuuksia hän on hoitanut 
muutamia vuosia, viimeisenä työ-
vuonna myös Isojoella isänsä as-
keleita seuraten.

Antti tykkää papin työstä. 
Kaikilla papeilla on oma tyylin-
sä ja siitä on hyvä pitää kiinni, 
mikä ominta on. Hän on tunnet-
tu ahkeruudesta ja myötäelämi-
sen kyvystä.  Vaikka eläkepäivät 
ovat nyt alkaneet, niin silti hän-
tä pyydetään papillisiin toimituk-
siin. Tuomas ja Taneli ovat valin-
neet pappisuran, Tuomas toimii 
Kauhajoella ja Taneli Raumalla. 
Timo opiskelee arkeologiaa Bri-
tanniassa. Lisäopintojen etenemis-
tä hidastaa tällä hetkellä brexit.

Antti ajatteli nuorempana, 
että eläkeikäisenä hänellä on ai-
kaa korjailla rakennuksia ja ra-
kennella autoja. Autojen laitto 
on aina kiinnostanut häntä, kos-
ka se vaatii täydellistä keskitty-
mistä ja vapauttaa ajatukset kai-
kesta muusta.

Hän tuumaa, että niin pän-
täneläiset kuin kauhajokisetkin 
ovat etuoikeutettuja, kun he saa-
vat asua täällä. On kaunis ympä-
ristö, on kaikki palvelut. Jos sai-
rastuu tai tulee iäkkääksi, niin 
täällä hoidetaan hyvin. Maaseu-
dulla on lasten paras paikka kas-
vaa ja kehittyä. Kaikkina aikoina 
yli sukupolvien on Luoja kanna-
tellut ja kannattelee vastakin. Ant-
ti haluaa omistaa päntäneläisille 
psalmin 90 jakeen 1:” Herra, Si-
nä olet  meidän turvamme pol-
vesta polveen”.

Kyläläiset toivottavat Antille 
ja Sinikalle leppoisia eläkepäiviä.

Heleena Kokko

• Viljan, nurmen ja palkokasvien siemenet
• Torjunta-aineet ja lannoitteet
• Viljakauppa

SIEMENTILA SUOKAS OY
p. 040 502 7257 petri.suokas@tilasiemen.fi

Antti Ala-Opas Päntäneen seurakuntakodilla 2021.

40 vuotta 
Materiaalinkäsittelyä  

Material Flow How®

BASE SOLUTIONS

VERKKOSIVUJEN JA KAUPPOJEN 
SUUNNITTELU, TOTEUTUS SEKÄ 

YLLÄPITO- JA HOSTINGPALVELUT.
DOMAINVARAUKSET 

BASE SOLUTIONS OY
TEKNOLOGIAPUISTO 1, 61800 KAUHAJOKI
050 5122 569
www.basesolutions.fi
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Suupohjan
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

• Renkaat ja Akut
• Hydrauliikka
• Liittimet ja letkut
• Kiilahihnat ja öljyt
• Laakerit

www.suupohjanakkujarengas.fi

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

Verkkokauppamme
halpahalli.fi palvelee 24/7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puuntuottaja omistatko 
kuusitukkivaltaista metsää? 
EPM Metsä Oy vastaa Lapuan Sahan puunhankinnasta. Kauttamme 
löytyy käyttöä myös energiapuulle. Toimitammen leimikoilta 
kertyvän energiapuun voimalaitoksille Vaasan Vaskiluotoon ja 
Seinäjoen SEVO:lle 
Tukkipuu on koronasta huolimatta  
nyt hyvässä hinnassa! 
– Kysy tarjous puunostajaltamme. 
 

puun osto: 
Harri Järvinen 044 491 4049 
www.epmmetsa.fi Valkoinen Puu Cafe 

& Shop Kauhajoki
Topeeka 15

Olemme avoinna: 
ma-pe 11-20

la 11-18
su 12-17

Talkoot 
seurakunta-
kodilla 2021 

Huhtikuun alkupuolella LC Päntäne teki palveluaktiviteetin 
Risto Järvimäelle. Kaadettiin ja pilkottiin ensi talveksi polttopuita.  
Kuvassa tauolla metsurit Esa Ala-Kyyny ja Sauli Latva-Käyrä.
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Päntäneen seurakuntakodin 
toiminta jatkuu tulevina vuosina, 
kiitos päättäjien. Kevään mittaan 
seurakuntakodilla on järjestetty 
erilaista toimintaa, mm. Iloinen 
iltapäivä, virsilauluhetki torstai-
sin klo 13,  iltapäiväkerho sekä 
kastejuhla. 

Seurakuntakodin tilaisuuk-
sista ilmoitetaan Kauhajoki-leh-
den seurakuntatiedoissa ja seura-
kunnan nettisivuilla. Tervetuloa 

Tervetuloa Päntäneen seurakuntakotiin! 

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY, ITS, KPT II, Lkv

Hyvää äitienpäivää! 0400 616 607

www.leadersuupohja.fi

Hyypäntie 34, 61800 Kauhajoki
0400 724 112, auki sop. muk.

Verho ja Sisustus

Ainutlaatuinen
VERHO-, KANGAS- JA SISUSTUSKAUPPA

Lopetuksen aloitusta.
Tule tekemään näyteikkunaostoksia.

Soita, jos joku kiinnostaa.

tilaisuuksiin!
Voit järjestää seurakuntako-

dilla erilaisia yksityistilaisuuksia 
(esim.perhejuhlia, syntymäpäiviä, 
kastejuhlia, muistotilaisuuksia, ko-
kouksia, ). Näiden tiimoilta  ota 
yhteys kirkkoherranvirastoon pu-
helin  06 2342311 tai 040 5565902    
tai sähköposti Kauhajoen seura-
kunta@evl.fi. 

Lämpimästi tervetuloa! 

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

Me ihmisveljet ja 
sisaret, Onko meillä 
rakkautta toisiamme 

kohtaan ?
Me olemme sisaria 

ja veljiä keskenämme.
Minussa on niin vähän 

rakkauden liekkiä, 
sen saattaa heikko 

tuulen
henkäyskin  
sammuttaa.

Sinulta minä, rakas  
Taivaan Isä pyydän  
rakkautta heikkoon  

sydämeeni,
että voisin sinun  

luomia ihmisiä pitää  
veljinäni ja sisarinani,  

joita me maan
lapset olemme.

Toivo Hautaviita

2021

TERVETULOA RUOKAILEMAAN!
www.krouvi.fi
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Niin se lukuvuosi lähestyy lop-
puaan ja kesä on jo ovella. Minun 
koulunjohtajan tehtävät myös lä-
hestyvät loppuaan, kun Anne pa-
laa takaisin äitiys- / opintovapaal-
ta toukokuun alussa. Vuosi meni 
nopeasti ja kiitänkin puolestani 
kaikkia koulun yhteistyötahoja ja 
vanhempia kuluneesta vuodesta.

Vuosi on ollut poikkeuksel-
linen kaikin puolin ja suurin syy 
on ollut korona. Koulun toimin-
toja on pitänyt muuttaa monessa-
kin asiassa. Mm. koulun juhlien 
järjestäminen on ollut katkolla 
koko koronan ajan ja luokkien 
välistä yhteistyötä on rajoitettu.  
Korona on tuonut kyllä hyviä-
kin käytänteitä koulumaailmaan. 
Hyvänä esimerkkinä voin sanoa, 
että käsien ahkera peseminen on 
edesauttanut oppilaiden terveyt-
tä. Poissaolot ovat vähentyneet 
todella paljon.

Koronasta huolimatta olim-
me viettämässä laskettelupäivää 
Sotkassa turvavälit huomioiden ja 
koulu kerrallaan. Koulu kiittää-
kin tästä mahdollisuudesta Pän-
täneen koulun vanhempainyhdis-
tystä ja Päntäneen Lions Clubia.

Tämän lukuvuoden monia-
laisena oppimiskokonaisuutena 
meillä on ollut kaveritaidot. Tä-
män tiimoilla olemme viettäneet 
aina kerran kuukaudessa Ystä-
väpäivää, jolloin oppilaat ovat 
mm. valmistelleet omia hieno-
ja esityksiään eri kokoonpanois-
sa esitettäväksi muille turvavälit 
huomioiden.

Talvi on ollut pitkästä ai-
kaa poikkeuksellinen. Olemme 
päässeet hiihtämään ja luistele-
maan ihan kunnolla. Järjestimme 

Päntäneen koulun kuulumiset
koronan keskellä

hiihtokauden aikana mm. hiih-
tomerkkien keräämiskampan-
jan ja oppilaat keräilivätkin hy-
vin innokkaasti hiihtomerkkejä 
sekä koulussa että kotona. Kou-
lun pihamaalle välituntitoimin-
taan saamme tulevana kesänä li-
sää toimintoja oppilaille.  Keinuja 
uusitaan ja saamme myös uute-
na karusellin ja parkourtelineen. 
Nämä ovat varmasti hyvin terve-
tulleita oppilaille. Nuotiopaikan 
olemme ajatelleet hankkia kou-
lun huutokaupasta tulleilla rahoil-

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. omasp.fi

Myös kassapalvelut ma-pe 9:30-16:30

Kauhajoki puh. 020 166 6200 
www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki

Pankkitapaaminen  
onnistuu myös etänä.

Varaa aika  
POP Verkkohetkeen!

la. Näin pääsemme retkeilemään 
ja makkaranpaistoon oman kou-
lun pihamaalle.

Toivotaan, että tämä koro-
natilanne on rauhoittunut ensi 
syksyyn mennessä ja pääsemme 
palaamaan ns. normaaliin koulun-
pitoon. Hyvää kevättä ja kesää! 

Sari Granlund
vs. koulunjohtaja 
Päntäneen koulu

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.

w w w. i s o j o e n s a h a . f i

PELTITYÖTPELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Ylämaankarjan lihaa suoraan tilalta, 
Päntäneeltä.
Tilamyymälä avoinna kesälauantaisin klo 11.00-13.00 
(välillä 05.06-28.8) Keturinkyläntie 431, 61980 Päntäne

Tuotteet nähtävissä osoitteessa: 
www.luomanvarsi.fi

Mikko Järviluoma 0400 456 552
Marjo Järviluoma 0400 533 921
Lasse Järviluoma 040 766 5051 
luomanvarsi@gmail.com / www.facebook.com/luomanvarrenhighland

Pitkäaikainen Päntäneen koulun koulunkäynninohjaaja Ritva Koh-
tala on jäämässä ansaitulle eläkkeelle tänä keväänä, kun koulut 
loppuvat. Koulun oppilaat ja henkilökunta haluavatkin kiittää Rit-
vaa kullanarvoisesta työstä ja toivottaa hänelle hyviä eläkevuosia.
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Nuorisoseura suuntaa katseen-
sa jälleen toiveikkaana eteenpäin 
ja toteaa, että tehdään, mitä pys-
tytään eli AINAKIN Kuntokam-
panja ja vuotuinen Metallinkeräys 
järjestetään, nämä ovat jo perin-
teisiä tapahtumia ja hyödyttävät 
niin kyläläisiä, kuin Nuorisoseu-
raakin. Metallinkeräyksestä saa-
tavat tulot käytetään edelleen ta-
lon kulujen kattamiseen, jotka 
ovat kutakuinkin vakio, riippu-
matta tuloista.

Kuntokampanja toteutetaan 
samalla kaavalla, kuin ennem-
min: yhteistyössä Päntäneen Lion-
sien ja Metsästysseuran kanssa 
ja merkkausvihot löytyvät Nuo-
risoseurantalolta, Kaarlelanpuis-
tosta sekä Hiukkajärjen majalta. 
Merkkausaika jälleen 1.5.-30.8 
ja syksyn ensimmäisessä Ky-
läillassa arvotaan polkupyörä 
kuntoilijoiden kesken. Laatikol-

le voit kulkea omilla voimillasi, 
pyörällä, kävellen, juosten, pot-
kulaudalla... ja voit käydä vaik-
ka joka päivä kerran kaikilla kol-
mella laatikolla!

Metallinkeräyslava löytyy 
Nuorisoseuran pihasta koko ke-
sän, 1.5.-30.8 ja se tyhjätään ai-
na tarvittaessa. Jos huomaat, että 
se alkaa täyttyä, niin viestiä nu-
meroon 040 8249295, niin soi-
tetaan tyhjäys ja taas mahtuu. 
Tuothan pelkästään keräykseen 
kelpaavaa metalliromua, ei ren-
kaita, puuta, huonekaluja (paitsi 
tietysti metalliset käy!) Tv:t, tie-
tokoneet ja sensellaiset ei kuulu 
lavalle, vaan ne saa viedä mak-
sutta Aronkylän hyötykäyttöase-
malle. Isommat metallitavarat 
voi jättää lavan viereen ja vie-
lä isommista voi soittaa suoraan 
Pohjanmaan Metallinvälitykseen 
puh. 06 2322002, he noutavat ko-
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TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Päntäneen Nuorisoseura
toasi isommat erät, muista vaan 
mainita Päntäneen Nuorisoseura!

Myös Kesäkioski palvelee ke-
sä-heinäkuulla tutulla paikallaan, 
mikäli vain löytyy intoa puhku-
va nuori kesätyöhön ja tottakai 
kesän mittaan vakituisten ja ke-
säkyläläisten iloksi jalkapalloa 
Päntäneen omalla kentällä. Kan-
nattaa seurata meidän Facebook- 
sivua, se on ajan tasalla uusista-
kin käänteistä.

Muistattehan, että talolta löy-
tyy vuokrattavaksi kaikkea tar-
peellista vaikka pihajuhlien ai-
kaansaamiseksi, myös itse talo 
on luonnollisesti käytettävissä. 

Kysy rohkeasti vuoroja vaik-
ka sulkapallon pelaamiseen tai 
jumppaan! Osallistutaan!

Iloa ja aurinkoa kevääseen!
Päntäneen Nuorisoseura ry

o
EELLÄÄMMÄÄNNTTUURRVVAAYYHHTTIIÖÖSSII  

PPAALLVVEELLEEEE  KKAAUUHHAAJJOOEELLLLAA 

Topeeka 25 
(ma-to 9-16.30, pe 9-16) 
Asiakaspalvelu puh. 06 534 2100 

Kohta 
Juhlitaan!

Meiltä asut 

naisille ja miehille

joka lähtöön.

Tervetuloa 

palvelevaan

erikoisliikkeeseen!

Pihapuidenkaatoa

Askartelutarvikkeita ja uniikkeja lahjoja 
Päntäneeltä 

040 8249295/ Hanna
TYKKÄÄ FACEBOOKISSA:

www.facebook.com/torvisentaidejatilpehoori
���������������������������



Laadukasta siemenperunaa:
GALA -Makukisan voittaja
SOLIST -Uuden perunan herkku

Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi

Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

020 7119 888 020 7119 877
Puhelujen hinnat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

HIERONTA-

TUOTTEET

OSTO- JA MYYNTILIIKE

TOIVO LYYSKI

ETELÄINENYHDYSTIE 1

61800 KAUHAJOKI

p. 0400 361 457

www.facebook.com/Minicentti

Linjaliikenne ja tilausajot
Autoja joka lähtöön

Pyydä tarjousta.
Puh 06 2669102
urpolan.liikenne@pp.inet.fi
www.urpolanliikenne.fi

Rotary_käsiohjelma_137x98_konvertoitu.indd   1 4.2.2020   14:20:18

010 239 6600

- Antenniasennukset
- Canal Digital myynti & asennus

- Valtuutettu Digita Pro ja 
DNA VHF PRO asennusliike

Samsung ja Finlux tv-takuuhuolto

www.tv-antennihuoltokuutti.com

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

Kiitos lukijoille, 
jutun tekijöille 

ja mainostajille!

Lehtitoimikunta:
Esa Ylikoski (pj)

Sauli Latva-Käyrä
Kari Hakamaa
Mika Ahonen

Kaikki koskaan 
ilmestyneet

Päntäneen Sanomat
löytyvät osoitteesta:

www.lc-pantane.com

Paino: iPrint, Seinäjoki

Nautinnollisia 
lukuhetkiä!

Rakentajan, kodin ja asumisen tavaratalo 
Ma-pe  8-18  
La   9-16  
Su   11-16 (Ajalla 1.5 - 16.6 )  

 

 www.k-rauta.fi 

 p.  020 756 2420  
 Savikyläntie 15 
 Kauhajoki 

 


