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Korpi-Halkolan Verneri 
(Jaakko Verneri Iso-Halkola) ja 
vaimonsa Lempi (o.s. Luoma) 
odottelivat kuudennen lapsensa 
syntymää toukokuun kynnyksellä 
vuonna 1923. Toinen päivä 
toukokuuta syntyi flikka, joka sai 
kasteessa nimen Laura Sofia.

 Lapsikatraaseen olivat 
ennen Lauraa syntyneet Väinö 
vuonna 1917, Valma ja Vilma  
1919, Veikko 1920  ja  Viivi 
1921. Lauran jälkeen syntyivät 
vielä Viola vuonna 1925 ja 
Venneri (Verneri) 1928. Valman 
kaksoissisko Vilma ja kaksi 
vuotta myöhemmin syntynyt Viivi 
menehtyivät puolivuotiaina.

Perheeseen kuului myös Liisa-
mamma,  Elisabeth Iso-Halkola.  
Maatilalla oli hevonen, lehmiä 
ja jokunen lammas. Elämä 
kulki eteenpäin, töitä tehtiin 
ja tulevaisuuteen uskottiin 
vakaasti. Kohtalo iski lujaa: 
Isällä oli ollut kova yskä, josta 
kehittyi keuhkotauti. Hän oli 
parantoloissa hoidettavana. Hän 
tuli kotiin toipilaana.

Tuolloin naapurissa Rajalassa 
syttyi ulkorakennus palamaan. 
Verneri-isää oli ehdottomasti 
kielletty rasittamasta itseään 
mutta kielloista huolimatta 
hän lähti pelastamaan eläimiä 
joutumasta tulen saaliiksi. Oli 
kylmä ilma. Hän tuli läpimärkänä 
kotiin, keuhkotauti uusi eikä 
enää talttunut. Laura oli tuolloin 
viisivuotias. Hän vietti paljon 
aikaa isänsä lähellä ja pelättiinkin, 
että hän voi saada tartunnan. 
Hänet vietiin Luoman-mummun 
hoteisiin. Seuraavan kerran Laura 
näki isänsä arkussa. Isä kuoli 33-
vuotiaana juhannuksen aikaan 
vuonna 1928.

Oli siinä Lempi-äidillä 
melkoinen tilanne: Hän jäi leskeksi 
36-vuotiaana ja kaikki kuusi lasta 
olivat alaikäisiä. Vanhin lapsista, 
Väinö, oli 11-vuotias.  Lempi 
odotti vielä lasta, joka syntyi 
vajaan parin kuukauden päästä 
puolison kuolemasta. Kuopus 
syntyi elokuussa 1928 ja sai 
nimekseen Verneri isänsä mukaan. 
Äidin vastuulle jäi myös maatila. 
Apua toki saatiin  kylältä. Myös 
Lempin veljet kävivät auttamas-
sa tilanhoidossa.

Laura kävi kansakoulun. 
Isän serkku Korven Lempi oli 
Turussa keittäjänä Kaukonau-

tion sairaskodilla. Hän pyysi 
rohkeaa ja tekeväistä Lauraa 
mukaansa juoksuflikaksi. 
Laura viihtyi Turussa hyvin. 
Päivät kuluivat monenlaisessa 
tohinassa: Milloin sai passata 
lääkäreitä sairaskodilla, milloin 
taas kuljettaa potilasnäytteitä 
ympäri Turun keskustaa. Siinä 
samalla hän oppi tuntemaan Tu-
run keskustan kadut täysin. Hän 
viipyi Turussa vajaan vuoden. 
Koitti rippikoulun aika. Äiti-
Lempi oli päättänyt, että Laura saa 
olla koko sen vuoden kotitanhu-
villa.  Näin tapahtui. Samalla 
Laura suoritti kansakoulun 

jatkokurssin. Hän selvisi kak-
sivuotisesta kurssista vuodessa, 
joskin tuota päästötodistusta hän 
ei ole tarvinnut koskaan. Hän 
aikoi palata Turkuun takaisin 
mutta syttyi sota vuonna 1939. 
Äiti kuoli 1942 saavutettuaan 50 
vuoden iän. Veikko-veli kaatui 
sodassa Ilomantsissa 1944.

 Korpi-Halkolassa sisarukset 
hoitivat työt sodan aikana mutta 
myös päivämiehiä tarvittiin. Laura 
sai olla aina hevoossuittis. Hän oli 
taitava kotkahevoosajuri:  Siinä 
sai tosissaan vetää suittista, jotta 
sai nuoren ja viriän sekä vanhan 
ja rauhallisen hevosen kulkemaan 
tasatahtia.

Onni löytyi. Laura ja Kankaan 
Onni olivat tunteneet toisensa jo 
aikaisemmin, koska Lauran veli 
Väinö ja Onnin sisko Rauha 
seurustelivat keskenään. Väinö 
ja Rauha ottivat Korpi-Halkolan 

tilan nimiinsä. Laura ja Onni 
menivät vihille lokakuussa 
1946. Pastori Hanhinen oli ollut 
ojaa kaivamassa, kun he menivät 
kysymään, onnistuuko vihki-
minen. Pappi vaihtoi virkapuvun 
ylleen ja hoiti toimituksen. Laura 
muutti miniäksi Santra ja Oskari 
Kankaalle Puskankylään. Siellä 
vierähti viisi vuotta. Sinä aikana 
syntyi Aila vuonna 1951. Laura ja 
Onni saivat Puskankylän perältä 
Kytölä-nimisen tilan, jonne he 
rakensivat Kankaalta käsin asuin- 
ja ulkorakennuksen.

Muutto omaan kotiin toteutui 
kevään 1953 koitteessa. Oli 
muutama lehmä, hevonen ja 
lampaita. Peltoa oli seitsemisen 
hehtaaria. Lisämaata saatiin 
ostaa myöhemmin lähistöltä pari 
hehtaaria. Asko syntyi 1957. Töitä 
paiskittiin ja maauskoa oli lujasti. 
Oman orren alla  ehdittiin asua 
14 vuotta, kun Onni menehtyi 49 
vuoden iässä. Laura oli tuolloin 
45-vuotias. Oli vuosi 1967, 
pari viikkoa siitä, kun Aila oli 
päässyt ripille. Lapsena podetun 
sairauden seurauksena jäi Onnille 
sydänvika. Hän oli kuitenkin 
armeijassa Lappeenrannan ra-
kuunarykmentissä ja osallistui 
molempiin sotiin.

 Laura oli yksin vastuussa 
maatilasta, Aila oli 15-vuotias ja 
Asko kymmenen. Ne olivat kovia 
aikoja, koska ei ollut vielä konei-
ta helpottamassa työtaakkaa. Siinä 
saivat myös lapset tarttua töihin, 
mihin vain kynnelle kykenivät. 
Kylältä saatiin apua: Rannan 
Jaakko oli jo Onnin hautajaisissa 
luvannut, että heiltä aina joutaa 
yksi mies, kun on raskaampia 
työrupeamia edessä. Rannan 
Jussi tuli usein auttamaan. Siinä 
Aila ja Jussi tykästyivät toisiinsa ja 
vuonna 1971 hypeltiin häitä. Nuori 
perhe asettui asumaan kirkolle. 
Heille syntyi kolme lasta.

Laura ja Asko hoitivat 
tilaa kahdestaan. Asko aloitti 
maidonajon Myllymäen au-
tolla 1976. Sukupolvenvaihdos 
tehtiin 1978, jolloin Askosta tuli 
isäntä. Tilan koneellistuminen 
alkoi. Asko löysi Arjansa (o.s. 
Laurila) Teuvalta. He solmivat 
avioliiton 1982. Heillekin syntyi 
kolme lasta.  Useasti Laura hoiti 
lapsia, kun Asko oli maidonajossa 
ja Arja Päntäneen pankilla töissä. 
Nuoripari rakensi vanhan tuvan 

Kankaan Laura - Juureva pohojalaanen

Laura 18-vuotiaana neitona. 
Hän oli ottanut ensimmäiset ki-
haransa ja meni Niemelle valo-
kuvaan. 

lähelle uuden asuinradin, johon 
Laura-mummulle tehtiin omat 
huoneet. Uusiin tiloihin muutettiin 
itsenäisyyspäivänä 1984. Ulko-
kartanoa on laajennettu monta 
kertaa vanhan ulkoradin ympärille. 
Maidontuotanto on edelleen 
tuotantosuunta. Maatila on 
laajentunut moninkertaiseksi.

 Viime vuonna juuri Lauran 
90-vuotisjuhlien tienoolla Arjan 
ja Askon nuorimmainen, Ari, otti 
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tilan isännyyden. Isomummusta 
on mukavaa, kun tilan isännyys 
jatkuu jo kolmannessa polvessa. 
Lauran elämä on kääntynyt 
ehtoopuolelle ja on muistelujen 
aika. Paljon on muisteltavaa 
niistä lukuisista Lapinreissuista 
ja ulkomaanmatkoista. Teneriffalla 
Laura on käynyt monta kertaa, 
Turkit ja Amerikat on nähty, 
eivätkä ne ole olleet mitään 
pikaisia käyntejä. Myös Turku on 
ollut usein matkan suunta, asui-

han siellä sodanaikainen ystävä. 
Edelleen on mukavaa soitella 
Honkajoella asuvalle Valma-
siskolle ja vaihtaa kuulumisia. 
Muista Korpi-Halkolan sisa-
ruksista on jo aika jättänyt, 
vain korkean iän saavuttaneet 
95-vuotias Valma ja 91-vuotias 
Laura ovat elossa.

Mitkä ovat olleet ne voimat, 
jotka ovat kantaneet Lauraa 
eteenpäin? – Iloonen luonto ja 

hyvät ruokahalut, Laura lohkaisee 
helakan naurun säestämänä. Kylä 
tuntee hänet rehtinä ja sisukkaa-
na ihmisenä, joka on aina osannut 
höystää huumorilla tilanteita. 
Periksi ei anneta – on lause, joka 
sopii Lauraan täydellisesti.

Lauran piirongin päällä on 
kuvia seuraavista sukupolvista, 
joita on aina neljänteen polveen 

Perhepotretti vuodelta 1957: Onni, Laura, Aila ja Asko (sylissä)



Presidentin palsta

Kauteni Päntäneen Leijonien 
vetovastuussa alkaa olla lopuillaan. 
Talvi on ollut leuto ja historian 
vähälumisimpia. Sen vuoksi pe-
rinteiset nappulahiihtokilpailut 

jäivät tänä vuonna järjestämättä. 
Toivotaan ensi talveksi parempia 
hiihtokelejä.

Olimme puukökässä Kaar-
lelanpuistossa tekemässä klape-
ja yhteiseen käyttöön. Olemme 
talven aikana keränneet lipas-
keräyksellä varoja taifuuni-
tuhojen korjaamiseen ja jäl-
leenrakentamiseen Filippiineille 
yhdessä kaikkien Kauhajoen 
klubien kanssa.

Nuorisovaihto-oppilas on 
klubin avustuksella lähdössä 
USA:aan ja olemme myös 

avustaneet nuorta partioleirille 
Japaniin. Lastensairaalahank-
keen keräykseen olemme 
osallistuneet haastemuodossa. 
Ladyt ovat lahjoittaneet 500€ 
uuden lastensairaalan hyväksi.

LC-Päntäne toivottaa leh-
temme lukijoille lämmintä kesän 
odotusta. Haluan kiittää ilmoitta-
jia, kirjoittajia ja toimikuntaa 
onnistuneesta lehdestä.

Presidentti Ari Mäki-Uuro ja 
Lady Tarja

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 

Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltä

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

PÄNTÄNEEN SANOMAT 

Hyvää äitienpäivää !
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Rakkaus ei koskaan katoa
Herra on tullut - Maran atha
Jeesus on tullut maailmaamme 
ensimmäisen kerran syntyessään 
ihmiseksi. Jouluevankeliumi 
kertoo Jeesuksen ihmeellisestä 
syntymästä ja neljä evankeliumia 
Jeesuksen elämästä. Pääsiäisen 
jälkeen Jeesuksen elämä oli 
uutta olemisen muotoa. Hän 
osoitti elävänsä mm. ilmestymäl-
lä  opetuslapsilleen, suurelle 
väkijoukolle ja viimeiseksi 
apostoli Paavalille Damaskon 
tiellä. 

Raamattu kertoo Jeesuksen 
taivaaseenastumisesta: “Jeesus 
vei opetuslapset ulos kaupungista, 
lähelle Betaniaa, ja siellä hän 
kohotti kätensä ja siunasi heidät. 
Siunatessaan hän erkani heistä, 
ja hänet otettiin ylös taivaaseen.” 
Luukas 24:50-51. 

Jeesuksen opetuslapset  eivät 
tunteneet itseään hylätyiksi, 
kun Jeesus lähti pois. He 
olivat vakuuttuneita Jeesuksen 
läsnäolosta uudella tavalla. “He 
kumartuivat maahan asti ja 
osoittivat hänelle kunnioitustaan, 
ja sitten he riemua täynnä 
palasivat Jerusalemiin.” Luukas 
24:52. Opetuslapsille syntyi uusi 
läsnäolon olomuoto Jeesuksen 
kanssa: Kristus on läsnä Jumalan 
sanassa, sakramenteissa, erityi-
sesti ehtoollisessa, eukaristiassa, 

ihmisten elämässä ja kansakuntien 
kohtaloissa. Tämä on Jeesuksen 
toinen tuleminen maailmaamme 
ja elämäämme, uskon ja hengelli-
sen kutsumuksen kautta. 

Minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman lop-
puun asti .
Opetuslapset saivat Jeesukselta 
suuren tehtävän viedä evanke-
liumi kaikkialle maailmaan. 
“Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni.” Matteus 28:18-
20. Evankeliumi on Jumalan voima 
ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka 
sen uskovat. Room.1:16-17. 

Olemme vieläkin kristittyinä 
toteuttamassa Jeesuksen anta-
maa suurta todistustehtävää, 
jotta ihmiset uskon kautta pe-
lastuisivat. Kutsumustamme 
toteuttaessamme  saamme luot-
taa hänen läsnäoloonsa: “Minä 
olen teidän kanssanne kaikki 
päivät maailman loppuun asti.” 
Matt.28:20.

Tämän maailman muoto on 
katoamassa. Jumala johtaa 
inhimillistä elämäämme ja 
historiaa kohti täyttymystään. 
Jumala pyyhkii pois kaikki 
kyyneleet, kaikki vääryys kor-
jataan ja oikeus tulee voimaan. 

LIKAKAIVOJEN 
TYHJÄYSTÄ

O.PELTOMÄKI  
0400 806 606

PÄNTÄNE

...JATKOA ETUSIVULTA

Laura 90-vuotispäivänään

Jumalan rakkauden voitto 
Jeesuksessa Kristuksessa on 
maailmanhistorian päätössana.  
Kaiken lopussa Jumala hallitsee 
täydellisesti kaikkea ja Poika 
luovuttaa kaiken luomakunnan 
Isälle 1.Kor.15:20-28. 

Herra, tule - Marana tha 
Kristittyjen rukoukseen sisältyy 
odotus Jeesuksen paluusta. Suur-
ten katastrofien ja mullistusten 
keskellä kristityt näkevät, 
kokevat ja uskovat, että vain 
Jeesus voi enää auttaa ihmisiä ja 
luomakuntaa pelastumaan synnin, 
pimeyden ja kuoleman keskeltä  
elämän puolelle. Jeesus tulee 
kolmannen kerran näkyvästi 
ja lopullisesti. “Tämä Jeesus, 
joka otettiin teidän luotanne 
taivaaseen, tulee kerran takaisin, 
samalla tavoin  kuin näitte hänet 
taivaaseen menevän.” Apt.1:11  
Alkukirkosta alkaen kristikunta 
on odottanut toivossa Kristuksen 
lopullista tulemusta:   “Tämä on 
tosi, minä tulen pian. Aamen. 
Tule, Herra Jeesus” Ilm.22:20.    
Marana  tha  : Herra, tule!   Maran 
atha: Herra on tullut!

Toivotan kaikille “päntälääsille” 
ja tämän lehden lukijoille 
siunattua kesää 2014 

Antti Ala-Opas

www.veljeksetviitala.com

asti. Lastenlapsia on kuusi ja 
lastenlastenlapsia samoin kuusi. 
Katse viivähtää Onnin ja hänen 
kihlakuvassa. Onnia on ikävä. 
Olisihan tuo yhteiselämä  voinut 
jatkua edes vähän pitempään. Hän 
on viihtynyt hyvin Askon ja Arjan 

Asuin- ja ulkorakennukset 1960-luvulla

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY

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

Liukuovet ja kaapistot mittatilaustyönä

kanssa saman katon alla 30 
vuotta ja asuu edelleen. Kerran 
kuukaudessa hän menee viikoksi 
intervalliin.  Elämä on ihanaa, kun 
sen oikein oivaltaa…

Heleena Kokko

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090
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Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike
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Kaarlelanpuistossa tapahtuu
Päntäneen Lions-clubin mie-

het järjestivät Kaarlelanpuistossa 
kevätsiivouspäivän maaliskuun 
viimeisenä lauantaina. Päivä 
oli mitä aurinkoisin. Päivän 
aikana poistettiin talven aikana 
kaatuneita puita luontopolulta. 
Sen jälkeen puut pilkottiin nuoti-
oon sopiviksi. Utriaisen Tomin 
mönkijä osoittautui ketteräksi 
puun kuljetusvälineeksi kapealla 
luontopolulla. Suuremmatkaan 
pöllit eivät jääneet halkaisematta 
Saulin ”Japalta”. Puiston isäntä 
kiitteli aikaansaapaa työporukkaa 
ja toivottaa retkeilijät tervetul-
leeksi puistoon.

Niin kiire ei ollut, etteikö ehditty vaihtaa mielipiteitä. Ruokataukoa pidettiin nuotion ja auringon lämmössä.

Uusin rakennus, Möykky-laavu, sai halkopinon seinustalleen.



Päntäneen Paikallistie 22
61980 PÄNTÄNE
Markku 0400 885 028
m.makiranta@suomi24.fi
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Ilmanvaihto ja yläpohjan eristys kuntoon
Suomen Laatuilma Oy on 

vuonna 2007 perustettu kahden 
yrittäjän yritys Kauhajoen 
Päntäneellä, työllistäen myös 
yhden henkilön. Yrityksen 
toimipiste on varsinaisesti 
neljän pyörän päällä jossakin 
päin maakuntaa, yrittäjä Tomi 
Utriainen toteaa. 

Yrityksen toimialaan 
kuuluvat kaikki ilmanvaihtoon 
liittyvät asiat. Puhdistukset ja 
säädöt työllistävät eniten mutta 
asennukset ja muut huoltotyöt 
ovat lisääntyneet merkittävästi. 
Yrityksen asiakkaita ovat niin 
omakotitalojen omistajat, asunto-
osakeyhtiöt kuin yrityksetkin.

Puolitoista vuotta sitten yritys 
laajeni myös asuntojen yläpohjan 
eristämisen saralle. Tuolloin 

aloitimme Noormarkkulaiselle 
PolarVillalle selluvillan 
puhallusurakoitsijana Suomen 
Tervekoti -nimellä. Oma 
Päntäläinen myyjämme vastaa 
pääsääntöisesti selluvillan 
markkinoinnista ja hän suorittaa 
asiakkaille maksuttoman 
yläpohjan kuntokartoituksen, 
jossa selviää lisäeristyksen 
tarve sekä yläpohjan yleinen 
kunto. Asiakas saa suoritetusta 
kuntokartoituksesta aina kirjallisen 
raportin ja tarjouksen.

Asiakkaina meillä ovat 
niin uudisrakentajat kuin 
lisäeristämisestä kiinnostuneet. 
Lämmitysenergiasta jopa 60 
% katoaa taivaan tuuliin katon 
kautta, joten yläpohjan eristys 
on merkittävä asia. Toinen 

Suomen Tervekoti hoitaa välikaton eristyksen kuntoon.

Solo moottorisahat

Lellavantie 5-7        KAUHAJOKI        Puh: 010 76 47640

merkittävä hyöty lisäeristämisestä 
on lämmön eristäminen myös 
toiseen suuntaan, kun kesällä 
lämpö tulee helposti yläpohjasta 
asuntoon päin. Selluvilla on 
tutkimuksissa todettu parhaaksi 
lisäeristysmateriaaliksi. Lisäksi 
se on täysin kotimainen tuote 
sekä kierrätysmateriaalista 
valmistettuna 
ympäristöystävällinen.

Tulevaisuudestahan ei 
varmaksi mitään osaa sanoa 
mutta neuvottelut uuden alan 
urakoimiseen ovat tällä hetkellä 
käynnissä. Ajatuksena on siirtyä 
tekemään huoltotöitä katon 
ulkopuolelle eli kattojen pesuja 
ja pinnoituksia. Jotain uutta pitää 
koko ajan olla suunnitelmissa, että 
pysyy virkeänä.



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

Kuusenkolon syntyhistoriaa
Kesällä 2004 tuli äkillinen 

tarve järjestää hoitopaikka 
muutamalle lapselle Päntäneen 
alueelle. Päntäneen Osuuspankki 
oli miettimässä omistamiensa 
kiintoistöjen käyttöä. Pankin 
edustaja Timo Penttilä esitteli 
kaksi vaihtoehtoa, joista tämä 
hyväksyttiin. Tällä hetkellä 
kiinteistön omistavat Pasi 
Viitamäki ja Markku Kytölä.

Elokuulla 2004 Arja Rintamä-
ki aloitti Kuusenkolossa yksin 
muutaman lapsen kanssa. Vuosien 
saatossa lapsimäärä on lisääntynyt 
ja hoitajien määrä kasvanut. Tällä 
hetkellä Kuusenkolossa on 15 lasta 
ja kolme hoitajaa: Päivi Tainio, 
Taina Ala-Keturi ja Virve Juuti.

Kaikki ateriat tehtiin aluksi 
itse. Myöhemmin lämmin ateria 
on tullut välillä koululta ja välillä 
yksityiseltä. Tällä hetkellä ruoka 
tulee Päntäneen koululta ja 
aamupalat sekä välipalat tehdään 
ryhmiksessä. Siivous tehdään työn 
ohella omin voimin.

Naapurikiintoistössä asusta-
va eläkkeellä oleva Topi hoitaa 
talonmiehen tehtäviä omasta 
hyvästä tahdostaan, mistä olem-
me hyvin kiitollisia. Hän myös 
ilahduttaa ryhmiksen lapsia 
ja aikuisia kortein ja hienoin 
runoin.

Ryhmis-Kuusenkolossa on 
avoimet ovet ja kahvitarjoilua 
28.8.2014. Tervetuloa!

PÄNTÄNEEN SANOMAT

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

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

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

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
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Kleo

patra
SUORAAN

MAAHANTUOJALTA

 PUITAVA HERNE
- Myös rehuherneet
- Seoskasvustoihin valkuaistäydennykseksi
- Puhdaskasvustoihin + niittorehuihin

Viime kesänä saatiin kylällä 
idea tehdä oma biitsikenttä 
urheilukentän laidalle. 

Tehtiin nopeat suunnitelmat 
asian toteuttamiseksi ja pian 
oltiinkin jo työn touhussa. 
Ketomäen Timo kaivoi kentän 
pohjan. Rahkolan Ilkka ja 
Kohtalan Tapio ajoivat maat 
pois pelikentältä, jonne on 
tarkoitus keväällä ajaa hiekat ja 
pystyttää tolpat. Lions-Clubilta 
anottiin rahoitusta verkkoon, 
reunanauhoihin ja palloon. 
Anomus hyväksyttiin huhtikuun 
kokouksessa, ja tilaus on tehty 
Kauhajoen Kesportista. 

Kentän valmistuttua olisi 
mukava ottaa leikkimielinen 
haasteottelu Lions-Club vs. 
Päntäneen pyhäpalloilijat. 
Avajaisista tullaan varmasti 
tiedottamaan tulevan kesän 
aikana. 

Kaikki siis joukolla pallot-
telemaan, kunhan saadaan kenttä 
lyöntiin!

Päntäneelle oma Beach-volleykenttä

Kuusenkolossa muksuilla on mukavaa !
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Veeti Ahonen voitti Päntäneen koulun  rauhanjulistekilpailun

Rauhanjulistekilpailu

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

Maanrakentamisen
 kokonaisvaltaiset palvelut
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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

Hei. Olen Veeti Ahonen. Olen 
kuudennella luokalla. Opiskelen 
Päntäneen koulussa. Päntäneen 
koulu on hyvä paikka. Minulla on 
paljon kavereita Päntäneeltä. Minä 
harrastan jalkapalloa, golfia ja 
salibandyä. Kun minulle sanottiin, 
että olen päässyt edustamaan 
kouluani rauhanjulistekilpailus-
sa, en ollut uskoa. Lions Clubit 
eri puolilla maailmaa sponsoroivat 
joka vuosi Lionien kansainvälisen 
rauhanjulistekilpailun paikallisissa 
kouluissa ja nuorisoryhmissä. 
Tämä kilpailu kannustaa nuoria 
ympäri maailmaa ilmaisemaan 
näkemyksiään rauhasta. Miljoonat 
lapset lähes sadasta maasta ovat 
osallistuneet kilpailuun jo yli 25 
vuoden ajan. Rauhanjulisteet 
arvioidaan omaperäisyyden, 
taiteellisuuden ja teeman ilmaisun 
kannalta.

Minä olen omaan rauhan-
julistetyöhöni tyytyväinen. En ole 
ikinä tehnyt yhtä hienoa piirustus-
ta. Tänä vuonna kilpailun teemana 
oli “Meidän maailmamme, meidän 
tulevaisuutemme.” Piirroksessa-
ni on jättimäinen ihminen, joka on 
avaruudessa pitelemässä maapal-
loa paikallaan. Se liittyy aiheeseen 
sillä tavalla, että maailma on 
turvallinen nykymaailmassa ja 
tulevaisuudessa ja että sitä suo-
jellaan tulevaisuudessakin.

Kaveritkin tekivät hienoja 
töitä. Toivottavasti Päntäneen 
Lions Club jatkaa kilpailujen 
järjestämistä Päntäneen koulussa 
myös tulevina vuosina.

Kaivinkone- ja 
Maansiirtotyöt

+ Puunajoa
Järviluoma 

0400 456 552

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Kyynelvirta
Kyynelvirrasta voi nousta uusi kevät, 

me kaikki lapset saamme iloita uudesta keväästä.
Kun lehti alkaa kasvaa puissa ja 

pensaissa ja ruoho alkaa vihertää,
toivon että me kaikki Päntäneen lapset 

saamme kuulla kiurun ylistys laulua, 
pieni kiuru lintu ylistää Taivaan isää, 

joka on antanut äiti maan lahjaksi meille.
Toivo hautaviita

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Harri Hautamäki edusti Lions Clubia ja luovutti stipendin Veetille. 
Sari Granlund edusti koulua.
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TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Jo yli 100 vuotta on Päntäneen 
keskustassa sijainnut kylän oma 
kauppapaikka, sillä Päntäneen 
Osuuskauppa Suosio aloitti 
toimintansa paikalla  1906. 
Osuuskauppatoiminta oli 
Päntäneellä laajimmillaan 50-
60 luvuilla, jolloin se tarjosi 
työtä yli kahdellekymmenelle 
henkilölle, myös eräälle ujolle 
nuorelle miehelle nimeltä Seppo 
Halkola. Päntäneen Osuuskaupalla 
oli tuolloin useita sivumyymälöitä 
(Uurossa, Puskassa ja Nirvassa) 
ja myymäläauto kiersi kyliä. 
Pihassa toimi Shell-huoltoasema 
bensanjakopumppuineen ja huol-
tohalleineen. 

1970-luvulla Osuuskaupan 
toiminta alkoi kuitenkin hiipua 
ja se fuusioitiin Kauhajoen 
Osuuskauppaan. Kauhajoki lopulta 
lakkautti Päntäneen toimipis-
teensä kannattamattomana ja 
tontti jäi vuodeksi pariksi tyhjil-
leen, kunnes naapurissa toiminut 
E-osuukunta Laaja osti sen.

 Inokkaan myymälänhoita-
jansa Seppo Halkolan johtamana 
alkoi vanha kauppapaikka herätä 
jälleen eloon. 1980-luvun 
alkupuoliskolla alkoi E-liikkeen 

Kauppa kylän keskellä

Kauppias Pekka Halkola valmiina palvelemaan.

Päntäneen Osuuskauppa 60-luvun alussa. Kuvassa Leila Viljanen 
(vas.), Reino Nurmela, Seppo Halkola ja Hilkka Korpela.

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki
Katsastustie 8  Puh. (06) 236 0120
61800 KAUHAJOKI Fax. (06) 236 0121

meno kuitenkin  hidastua ja se 
alkoi nopeasti karsia heikommin 
kannattavia pikkumyymälöitään. 
Päntäneen kauppapaikkakin eli 
jakuvasti lakkautusuhan alla. 

E-liike sitten lopulta 
irtisanoi henkilökuntansa 1986 
ja päätti lopettaa toimipisteen 
ketjulle kannattamattomana. 
Myymälänhoitajalle  tuli totuuden 
hetki, jättääkö vanha kauppa-
paikka kylmilleen vai luottaako 
oman kylänsä voimaan, ottaa 
vastaan tarjottu riski ja jatkaa 
itsenäisenä kauppiaana.

Tilanteesta käytiin pitkiä 
keskusteluja ja lopulta Seppo 
päätti, että jos poikansa Pekka tu-
lee mukaan, lähdetään yrittämään. 
Nuorta miestä olisivat muutkin 
mahdollisuudet houkuttaneet 
mutta lopulta velvollisuudentunto 
voitti. Näin syntyi Välitysmyynti 
Halkola ky. 

Välitysmyynti sai aluksi 
innostuneen vastaanoton kylällä 
ja sitä pyöritettiin kahden 
yrittäjän ja palkkatyövoiman 
avulla kannattavasti. Ajan 
myötä kannattavuus alkoi tällä-
kin kokoonpanolla heiketä ja 
apuun tuli muu perhe. Lopulta 

Välitysmyynti toimi täysin per-
heyrityksenä työntekijöinä Seppo, 
Hilkka, tytär Päivi, Pekka ja 
vaimonsa Johanna. 

Kauppa jatkui, kunnes 
2009 Sepolla todettu sairaus 
alkoi vaatia yhtiössä nopeita 
toimenpiteitä. Toiminnan muoto 
kauppapaikalla muuttui jäl-
leen. Elintarvikekauppa, posti 
ja veikkauspiste lakkautettiin. 
Välitysmyynti ryhtyi tekemään 
paikalla maatalous- ja rauta-
kauppaa yhden miehen 
yrityksenä. 

Toiminta paikalla siirtyi 
P.Halkola oy:n osaksi 2010 ja 
on vähitellen jälleen piristy-
mään päin. Entisessä Shellin 
hallissa on Hannusaaren Ilkka 
vuokralla ja huoltaa koneita, 
kuten joskus ennenkin. Kauppa 
Duo ajaa paikalta myymäläautoa 
kuten joskus ennen ja Pekalta 
saa tarvikkeita maatalouteen ja 
rakentamiseen, kuten paikalta 
jo 108 vuotta on saanut. 

Enää puuttuu elintarvi-
kekauppias ja/tai kahvilayrittäjä, 
jonka tarpeisiin tilaa kyllä 
vuokrataan tai myydään.

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

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

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



Päntäneen Nuorisoseuran 
kevätkausi aloitettiin uuden 
johtokunnan voimin maaliskuussa 
perinteisellä Marianpäivälou-
naalla. Syöjiä riitti ja salista 
kuului mukava puheensorina, 
kun ihmiset vaihtoivat kuulu-
misiaan pöytien ääressä.

Päntäneen Nuorisoseura ry 
kerää varoja talon ja kaukalon 
ylläpitämiseen (n. 10.000 euroa/
vuosi) sekä muuhun toimin-
taan pääasiassa jäsenmaksuilla 
sekä Marianpäivä- ja Pyhäin-
päivälounailla. Joka talouteen 
jaettavan tiedotteen mukana 
jaetaan vuosittain myös jäsen-
maksulomake, jonka maksamalla 

pääsee seuran jäseneksi. 
Jäsenmaksun maksaneiden määrä 
on vuosittain noin 75, joista noin 
puolet on perhejäsenmaksun 
maksaneita. Jäsenet saavat 
alennuksia mm. retkistä ja 
vuokrahinnoista. 

Kevään viimeinen nuorten-
ilta pidetään Nuorisoseurantalol-
la ke 14.5. klo 18-21. Tuttuun 
tapaan talolla ovat ovet avoinna 
kaikille ja yläkerran nuorisotila 
on vapaasti lasten ja nuorten 
käytössä. Tervetuloa aikuisetkin 
viettämään iltaa kahvikupposen 

ääreen! Kanttiini. Illat ovat 
hyvä ajankohta tuoda myös 
tuttavia tutustumaan taloon ja 
seuran toimintaan. Mielellämme 
kuulemme myös teidän aja-
tuksianne iltojen ja muunkin 
toiminnan kehittämiseksi.

Kauhajoen Kulttuuriviikon su 
27.4. klo 12-18 vietetään koko 
perheen Kevätriehaa. Tällöin on 
luvassa monenlaista mukavaa niin 
suurille kuin pienillekin. Kirppis, 
lemmikkinäyttely, jousiammun-
taa, poni- ja talutusratsastusta 
ym. Pihakirppispaikat ovat 
maksuttomia ja sisätilojen 
pöytäpaikat 2 euroa. Kanttiinissa 
myös hernekeittoa ja pannaria, 
joten ruoanlaittohuolet voi tuolta 
päivää unohtaa!

Metallinkeräyslava on 
Nuorisoseurantalon pihassa 
jälleen touko-kesäkuun ajan. 
Tuotto PNS ry:n hyväksi.

Päntäneen Nuorisoseura 
jatkaa kuntojumppatalven jälkeen 
ihmisten liikuttamista ulkosalla. 
Päntäneen urheilukentällä 
puulaakijalkapalloa aikuisille 
keskiviikkoisin klo 19-20. 
Tervetuloa kaikki iloiseen 
joukkoon pelaamaan! Tänä 
keväänä aloitetaankin jo ke 
30.4.2014, mikäli säät sen sallivat. 
Seuraa tarkemmin ilmoittelua 
facebookissa ja Kauhajoki –
lehdessä.

Päntäneen NS ry on 
myös Facebookissa !

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Joulumuorin leipomossa pikkutontut valmistivat pipareita

Vappuna 1.5.2014 aloi-
tetaan järjestyksessään viides 
pyöräilykampanjakesä jat-
kuen aina elokuun loppuun 
asti. Jotta mahdollisimman 
moni pääsisi osallistumaan 
kampanjaan, löytyy kuntovihko 
nyt Päntäneen Nuorisoseuran 
pääoven vieressä olevasta 
postilaatikosta. Kuntovihkoon 
jokainen osallistuja voi nyt käydä 
kirjoittamassa nimensä.

Aikaisempien kesien tapaan 
järjestämme edelleen myös 
yhteispyöräilyiltoja tutustuen 
Päntäneen laajaan kylään. 
Joka tiistai klo 19 lähdemme 
nuorisoseuran pihasta ja teemme 
noin 15-30 km pyörälenkin. 
Vauhtimme ei ole päätä 
huimaava, joten mukaan vain. 
Yhteispyöräilyjen kesto on noin 
1,5 - 2,5 tuntia riippuen säästä.

Syksyn possutanssit tans-
sahdellaan la 20.9. Tanssi-
orkesteri Vitosten tahdissa. 
Tällöin arvotaan myös pol-
kupyörä pyöräilykampanjaan 
osallistuneiden kesken.

La 14.6. järjestetään 
reissu Powerparkiin. Matkan 
hinta 10€/hlö, jäseniltä 5€/
hlö. Lähtö nuorisoseuran pi-
hasta klo 9, paluu noin klo 
18. Sitovat ilmoittautumiset 
piia.kk73@gmail.com tai 040-
735 5859 klo16 jälkeen.

Joulumarkkinoilla sali oli tulvillaan niin myyjiä kuin ostajiakin

Sieltä löydät tuoreet uutiset.

Marianpäivälounas katettu. Hyvää ruokahalua!



No niin, kevät keikkuen 
tulevi ja uusi kesä ja uudet 
kujeet plus kaikki muut kamalat 
sanonnat heti alkuun.  Hieman 
ovat aatokset syventyneet ja 
olen saanut ainakin omasta 
mielestäni loistavan idean. Siihen 
liittyvät rakennuskonservoinnin 
opintoni ja sitä kautta tuleva 
ammattini, Kaarlela, luomuviljely 
ja lähiruoka, omavaraisuus, 
asiakaspalvelu, halu tehdä vihdoin 
sellaista työtä mihin pystyn itse 
vaikuttamaan ja olemaan oman 
elämäni rouva. Tämä idea on tosin 
vasta luonnosvaiheessa päässäni 
mutta olen äärimmäisen innoissani 
siitä! Mutta Teille uskallan jo siitä 
hieman kertoa koska tiedän että 
osaatte pitää salaisuuden. 

Olen pitkään miettinyt sitä, 
mitä haluaisin tehdä kun kasvan 
isoksi. Olen tavallaan kyllästy-
nyt tähän nykyelämänmenoon: 
Kiireeseen, hektisyyteen ja 
siihen, että mitä on pankkitilillä, 
määrittää ihmisen.  Vakavasta 
paniikkihäiriöstäni huolimatta 
rakastan ihmisiä ja haluan elämäni 
aikana tutustua mahdollisimman 
moniin ja erilaisiin ihmisiin, 
saan heistä äärimmäisen paljon 
voimaa.. Olen tarkka myös siitä 
mitä meillä syödään ja viljelen 
innokkaasti Kalkunmäen 1200 
neliöllä kaikenlaista. Eikä ketään 
varmaan tarvitse muistuttaa 
intohimostani vanhoihin raken-
nuksiin ja rakennustapoihin.  
Haluaisin sellaisen työn jossa 
nämä asiat yhdistyisivät.

Rikastumaan tällä ei to-
dellakaan pääse mutta sitä en 
haluakaan. Haluan vain olla 
onnellinen ja jättää edes jotain 

itsestäni jälkipolville. Ei, mi-
tään näyttämisen halua eikä 
itsetunnon pönkittämistä tämä 
Projekti Kaarlela ei ole vaikka 
sellaista olen saanut kuullakin. 
Haluan vain tehdä sitä mikä tekee 
minut onnelliseksi vaikkakin se 
sitten tarkoittaisi jostain muusta 
luopumista. Haluan antaa lapsilleni 
toisenlaisen perinnön, joka on 
henkistä laatua. Haluan osoittaa, 
että älkää koskaan luovuttako 
vaikka kuinka isketään maahan 
ja aliarvioidaan jo pelkästään 
sen perusteella mitä sukupuolta 
olet. Haluan osoittaa Kaarlelan 
avulla heille, että unelmistaan 
TÄYTYY pitää kiinni.  Itse asiassa 
tyttöni ovat minua kannustaneet 
ne muutamat kerrat, kun olen 
ollut ajatuksissa luopua koko 
hommasta. Viimeisimmän mustan 
hetken aikoihin pienimmäiseni tuli 
itkien myös itkevän äitinsä luo, 
halasi ja sanoi: “Äiti se on sun 
unelma”. Jopa 8-vuotias tietää, 
että niistä unelmista ja haaveista 
täytyy pitää kiinni, olivat ne 
muiden mielestä miten järjettömiä 
tahansa. Koskaanhan ei voi kaik-
kia miellyttää, enkä täällä edes 
ole tehdäkseni niin. Aivan liikaa 
kuulee sitä, että voi kun pitäisi ja 
olisi pitänyt. Itseasiassa tuo koko 
sana saa minut voimaan pahoin. 
Yksi oman elämän tavoitteista on 
tästä oravanpyörästä pääseminen 
ja jonkinlainen downshiftaaminen, 
siinä toinen sana mitä kammoan.  
Nykyinen elämäntapa nimittäin  
syö ainakin minua itseäni älyt-
tömästi  Ja luulen, että Kaarlela 
on lääke tähän. 

Kävin vanhimman tyttäreni 
kanssa Kontiolahdella katsomassa 

ampumahiihdon maailmancupia, 
kun tämä ”loistoidea” syntyi. 
Missä tahansa matkustaessani 
(riippuen tietenkin millaisella 
kokoonpanolla) pyrin yleensä 
välttämään kaikkea suurta ja 
valitsen majapaikat sitä mukaa, 
että näen ”sitä oikeaa elämää”. 
Tämä edellä mainittu majapaikka 
oli luomutila, jossa yövyttiin talon 
rouvan kotona. Ihastuin itse 
ikihyviksi tällaiseen järjestelyyn. 
Kaikille ei tietenkään sovi, kun 
kotona pyörii jos jonkinlaista 
vierasta, mutta itseni voisin 
hyvin kuvitella majatalon 
emännäksi. Eli yksi Kaarlelan 
käyttötarkoitus tulisi olemaan 
aluksi kesäisin bed and breakfast 
-tyyppinen majoituspalvelu ja 
mahdollisimman paljon pötyä 
pöytään tulisi omasta maasta. 

Sanomattakin on selvää, että 
Kaarlelassa tulee olemaan töitä 
koko loppuelämäkseni, joten 
toinen haaveeni olisi järjestää 
erilaisia kursseja liittyen 
perinteiseen rakentamiseen. 
Haluan tiluksilleni paljon 
pieniä rakennuksia, joten työtä 
tulisi löytymään punamullan 
keittämisestä pärekaton tekoon. 

Jotenkin nykyihmiset ovat 
jollain tavalla vieraantuneet 
asioiden alkuperästä (en yleistä!). 
Joskus jopa omat lapseni eivät 
tiedä mistä esimerkiksi joku 

Kaarlelan markkia 60-luvun alkupuolella

PÄNTÄNEEN SANOMAT

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu

     Puh. 06-247 1500
        0400 261 411

2014

010 239 6600

ruoka on alun perin tullut. 
Yksi missio olisikin järjestää 
erilaisia elämystapahtumia, lä-
hinnä lapsille, joissa meille 
tavalliselta ja arkipäiväiseltä 
tuntuvat asiat tuodaan heille 
konkreettisesti silmien eteen. 
Kananmunien keruu, lampai-
den keritseminen, perunoiden 
kaivaminen (pienemmät lapseni 
olivat todella innoissaan viime 
kesänä, kun saivat Seppo-paapan 
kanssa kaivaa perunoita maasta), 
voisiko mahtavampaa asiaa olla 
kun pieni ihminen saa hakea omat 
ruokatarpeensa itse!  

Tässähän hyvänen aika 
kaikki on jo melkein valmiina 
paitsi että talo nököttää edelleen 
vanhalla paikallaan. Pelottavin 
vaihe eli hirsien numerointi 
olisi tarkoitus aloittaa heti 
kun saamme ulkovuorauksen 
purettua. Katon tietenkin täytyy 
olla valmiudessa, kun kehikko 
siirretään uudelle tontille, joten 
kattotarjouksia olen kysellyt. 
Saldo on ollut melkoisen laiha, 
viiteen paikkaan olen laittanut 
tarjouspyynnön ja masentavat 
kaksi vastausta on tullut. Näissäkin 
ero on kyllä melkoinen; sama 
sisältö molemmissa tarjouksissa, 
toisen hinta 19 900 euroa ja toisen 
8000 euroa. Listassa nimeltään 
“odottelen” on myös tarjous 
Kaarlelan pohjan kaivuutyöstä, 

joka myös tullaan tämän kesän 
aikana tekemään. 

Pidemmän aikaa olen miettinyt 
ikkunoiden kunnostuksen kohdalla 
mitä pellavaöljymaalia käyttäisin.  
Ei tunnu olevan luotettavaa ja 
neutraalia tahoa, jonka arvion 
perusteella valinta olisi helppo. 
Tämän vuoksi tein päätöksen että 
valmistan maalin itse ja käytän 
siihen yhtä Kalevi Järvisen re-
septiä. Hän on melkein yhtä 
kova jätkä kuin Panu Kaila, joten 
luotto on kova. Ikkunoiden korjaus 
tulee olemaan mielenkiintoista, 
koska se sisältää jonkin verran 
puukorjauksia eikä meikäläisen 
hikipajassa ole hienoja työkalu-
ja. Mutta onhan sitä ennenkin 
käsityökaluilla pärjätty! Täytyy 
vain koettaa löytää yhtä hyvää 
paikkatarvetta kuin mitä 
alkuperäinen materiaali on 
ollut. Itseasiassa käytän hyvin 
usein lausetta ”ihiminenhän sen 
on tehenykki”, kun päivitellään 
millä ilveellä aion talon siirtää. 
Loppuu pulinat melko nopeasti.

Mutta tässä tämä tällä kertaa. 
Purkua, roudausta tontille sekä 
ikkunoiden korjausta tulee tämä 
kesä olemaan. Kiitän taasen 
mielenkiinnostanne. On aina yhtä 
suuri ilo kirjoittaa Teille.
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Tyttö Parjakan lairalta
Irja Alakangas syntyi syyskuun 

viides päivä 1922 Päntäneellä 
Antti ja Hilda-Maria Alakankaan 
monilapsiseen perheeseen. Kan-
sakoulun jälkeen hän jatkoi 
yhteiskouluun. Ennen viimeistä 
luokkaa kiinnostus musiikkiin ja 
lauluun vei hänet Vaasaan, missä 
oli hyvät mahdollisuudet musiikin 
opiskeluun. Vuosien varrella Irja 
opiskeli monipuolisesti lähinnä 
laulua ja pianoa. 

Ensimmäinen konsertti 
hänellä oli Kauhajoen kirkossa, 
urkurina nuori Jorma Panula. 
Vaasassa hän toimi laulaja-
na kaupunginteatterissa sekä 
monissa juhlatilaisuuksissa. 
Oma konsertti Irjalla oli Vaasan 
kaupungiontalolla 1951, säestäjänä 
Erkki Kailajärvi.

Tulevan miehensä Reino 
Hietarinnan Irja tapasi Kauhajoella. 
Laihialaisesta Reinosta tuli hänen 
puolisonsa 13. heinäkuuta 1948 
Alakankaalla pidettyjen komeiden 
häiden myötä. Vaasassa asuttiin ja 
opiskeltiin, kunnes 1951 korviin 
kantautui tieto, että Canadaan oli 
mahdollisuus päästä siirtolaiseksi. 
Vielä samana vuonna lähdet-
tiin matkaan Ruotsin kautta 
Englantiin, sieltä laivalla New 
Yorkiin ja junalla halki Amerikan 
mantereen tyynenmeren rannikolle 
Canadan Vancouveriin. Matka 
kesti kuukauden ja kaikki mitä 
oli matkassa kulki laukuissa.

Vancoveriin asetuttiin asumaan 

ennemmin tulleiden suomalaisten 
avustamana, näin päästiin alkuun. 
Suuri apu oli Irjan auttava 
englannin kielen taito. Reinolle 
löytyi töitä kaupungin hommissa, 
missä hän toimikin eläkeikään 
saakka moninaisissa toimissa, 
loppuaikana työnjohtajana. 
Irjan työ vaatetehtaalla jäi 
lyhytaikaiseksi, kun esikoinen 
ilmoitti tulostaan. Lapsia paris-
kunnalle syntyi kaksi: Marian 
ja Roi. Sukunimi lyhennettiin 
helpommin uuteen maahan 
sopivaksi, Hietarinnasta tuli Rinta, 
Reinosta Ray, eli Irja ja Ray Rinta. 
Lapsenlapsia heillä on nyt kolme: 
Jeremy, Stephen ja Bibi

Irjan kielitaidosta oli suuri 
hyöty alkuunpääsyssä. Monet 
kerrat hänelle soitettiin siir-
tolaistoimistosta, että voisitko 
mennä rautatieasemalle tulkiksi 
ja auttajaksi uusille tulijoille. 
Irja myös opetti Englanninkieltä 
suomesta tulleille siirtolaisille 
viisi- ja kuusikymmenluvuilla.

Laulua ja musiikkia Irja ei 
jättänyt uudessa maassakaan, 
musiikinopettajan pätevyyden 
hän sai Toronton yliopiston 
konservatoriosta. Talonsa ala-
kertaan tehtiin studio, jossa hän 
antoi musiikioppia lapsille ja 
aikuisille lukuisia vuosia. Urkurina 
Irja toimi kolmessa eri kirkossa. 
Konsertteja hän piti monissa 
kaupungeissa, usein säestäjänä 
toimi tyttärensä Marian, joka on 

jatkanut äitinsä työtä musiikin 
parissa. Kuorotoiminta on ollut 
myös lähellä Irjan sydäntä, 
sillä hän on koonnut ja johtanut 
kuutta eri kuoroa: Nais-, mies-, 
kirkko- sekä lepokodin kuoroja 
ja hän sanookin pitävänsä itseään 
musiikin sekatyöläisenä. Muistinsa 
mukaan hän on esiintynyt yli 500 
tilaisuudessa - kuoroissa, häissä, 
hautajaisissa ym ym.

Finlandia Clubissa Irja ja 
Ray ovat toimineet aktiivisti 
vuosikymmenet. Vancouverin 
omalla haalilla on järjestetty 
mitä moninaisinta toimintaa 
yhteishengen hyväksi. Canadan 
Suomalaisten  lepokodin perus-
tamisessa he olivat aktiivisti 
mukana. Hanke onnistui ja sitä 
on myöhemmin laajennettu. 
Hoitohenkilökuntaa on pyritty 

hankkimaan suomesta, koska 
monilla vanhuksilla tahtoo 
englannikieli olla hukassa vii-
meisinä elinvuosina.

Kukat ovat aina olleet 
lähellä Irjan sydäntä. Heillä oli 
omakotitalolla kaunis puutarha, 
jossa oli paljon kukkia, joita Irja 
hoiti rakkaudella. Kasvihuoneessa 

kasvatettiin lukuisia (hoyaa) 
posliinikukkia, kaktuksia ja 
liljoja, joita käytiin myymässä 
toreilla.

Irjan puoliso Ray kuoli 
Vancouverissa 1.3.2011. Irja 
elelee nyt lastensa ja lastenlastensa 
tukemana Canadan Suomalais-
ten lepokodissa. Tämän vuoden 
syyskuun alussa hän täyttää 92 
vuotta. Irja sanookin, että heidän 
sukunsa on pitkäikäikäistä.  Äiti 
ja Isä Päntäneellä elivät 90 
vuotiaiksi, samoin veljensä Veikko 
ja siskonsa Annikki sekä setänsä 
Matti Mäntykangas.

Elämänsä vaiheita Irja 
muistelee tyytyväisenä ja 
onnellisena. Meillä kaikilla on 
monenlaisia vaiheita matkan 
varrella ja hyviä asioita muistel-
len on helpompi jatkaa.

Pentti Hietarinta, Ray Rinnan 
veljenpoika

Irja, Marian, Roy ja Ray Rinta ens. Suomenvierailulla 1959

Puunjalostusta
Rahtisahausta 

Mika Pihlaja
040 7044 019
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TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800

TAKSI
Markku Rinta-Halkola

Puh. 0400 799 710

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Puskankylä on vajaan 70 asu-
tun tuvan vireä kylä Karijoentien 
varressa. Tyhjiä taloja ei juurikaan 
ole ja ikäjakauma on suhteellisen 
nuorekas. Yhteinen toiminta pyörii 
pääosin Puskankylän Maa- ja 
Kotitalousseuran puitteissa ja 
sen toiminnassa on mukana niin 
nuorempaa kuin vanhempaakin 
väkeä.

Parhaiten Puskankylä on 
maakunnassa tunnettu var-
masti vetokisoistaan, joita 
on järjestetty vuodesta 1993 
alkaen. Ensimmäinen kerta 
kisattiin Hiukkajärvellä, sen 
jälkeen Puskanperällä “laavun 
mäessä”. Alunperin muutaman 
traktorin kisa on vuosi vuodelta 
paisunut ja osallistujia ja katsojia 
on viime vuosina ollu runsaasti. 
Puskankylän kisoista on myös 
ponnistettu menestykseen arvo-
kisoissa Karhukoplan voimin. 

Pääsiäiskokko myös on 
kerännyt mukavasti väkeä 
katsomaan tulta ja nauttimaan 
kanttiinin antimista.

Kesämmällä retkeillään. 
Patikkareissuilla ovat tulleet 
tutuksi mm. Parra, Katikka, 
Lauha ja Kauhaneva. Lähiseu-
dun nähtävyyksiä on katseltu 
porukalla ja tulevana kesänä 
ollaan menossa Pyynikille 
kesäteatteriin. Alkukesästä on 
ollut perennojen vaihtoviikko, 
missä on saanut kätevästi uusia 
kasveja puutarhaan.

Kyläläisten virkistyspaikaksi 
ja tapahtumien pitopaikaksi 
rakennettiin porukalla laavu 

Päntäneen kylät esittelyssä:

Puskankylä
“vetokisamäkeen” eli Kariluo-
malle johtavan metsäautotien 
varteen. Laavulla on pidetty 
talvitapahtumia, illanviettoja, 
jumalanpalveluksia ja tietysti 
vetokisoja. Kesällä tai joulun alla 
järjestetty laavukirkko on vetä-
nyt “salin” täyteen väkeä.

Moni asia on mahdollista 
toimeliaan naistoimikunnan 
ansiosta. Naiset kokoontuvat 
kesätaukoa lukuunottamatta parin 
viikon välein virkkausiltoihin 
keskustelemaan tulevista suun-
nitelmista ja päivänpolttavista 
aiheista. Samalla wirkataan. 
Kylään syntyville lapsille on 
tehty päiväpeitteitä ja nyt on 
tekeillä vanhuksille pontsoja ja 
villasukkia.

Yritystoimintaa Puskanky-
lässä on viljelijöiden lisäksi 
mm. jätehuoltoa, hirsisor-
vausta, rakennussuunnittelua, 
ja maanrakennusta. Maa- ja 
kotitalousseuran pyörittämä 
kuivaajatoiminta on sekin muut-
tumassa yritysvetoiseksi, kun 
viljankuivaus siirtyy syksyllä 
valmistuvan 1000 hehdon 
kuivaajan myötä osuuskunnal-
le. Uudella kuivaajalla on 
syksymmällä avoimien ovien 
päivä. 

Puskankylän tulevista ja 
menneistä tapahtumista voi 
lukea maa- ja kotitalousseu-
ran nettisivuilta osoitteesta 
www.puskanmks.net . Siellä on 
myös galleriassa suuri määrä 
valokuvia.

Vetokisoissa on savua ja meteliä sekä runsaasti katsojia.

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

tuolipaikkaa, paarivarustus

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

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

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

Paino: iPrint, Seinäjoki

Naisten virkkuuilloissa syntyy näin näyttävää jälkeä!

Retkiä tehdään porukalla


