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Väinö Kalevi Poskiparta 
syntyi 29.1.1929 Räisälässä, 
Kivipellon kylässä, Vuoksen 
vesistön rannalla. Yhteensä 
lapsia siunaantui perheeseen 
kymmenen, joista yksi kuoli 
aivan pienenä jo ennen kuin 
tämä ehdittiin kastaa. Muut 
Väinön sisarukset, joista 
kolme on vielä elossa, olivat 
Alvari, Veikko, Aarne, Sisko, 
Meeri, Alli, Lauri ja Martta. 

Kivipellosta perhe 
muutti Luotsanlahteen, jossa 
Väinö aloitti koulutiensä. 
Kokonaan hän on käynyt 
vain ensimmäisen ja toisen 
luokan. Myöhemmin sota-
aikana hän pääsi luokalta 
toiselle tenttien. Lapsuudesta 
Karjalassa Väinöllä on 
hyviä muistoja. ”Varsinkin 
sodanjälkeisenä aikana 
sitä ajatteli, että lapsuus 
Karjalassa oli aivan 
satumaista”, kertoo Väinö.

Väinö kävi koulua 
Makkolan koulupiirissä ja 
koulumatkaa oli nelisen 
kilometriä kesällä, talvella 
vähän lyhyemmin jään yli. 
Pitäjässä oli niin paljon 
vesistöä, että joka kylästä 
pääsi veneellä kirkolle. Väinö 
muistaa erään koulumatkan 
syksyn peilikirkkailla jäillä. 
Hän oli suksilla liikkeellä ja 
tuuli painoi omasta rannasta 
koulun rantaa kohti. Väinö 

avasi sarkapomppaa niin, että 
sai siitä lisää vauhtia purjeen 
lailla. Tuuli olikin kohti sulaa 
paikkaa ja Väinölle tuli kiire 
heittäytyä jäälle makaamaan 
ja harata sauvan piikillä 
vastaan. Loppujen lopuksi 
hän sai vedettyä itsensä 
koulun rantaan. 

Sodan uhka vuonna 
1939 keskeytti Väinön 
koulunkäynnin. Ennen 
talvisotaa pidettiin 
Räisälässä ylimääräisiä ker-
tausharjoituksia, ja koulu 
annettiin jo tuolloin armeijan 
käyttöön. Sotilaat tulivat ja 
lähtivät yöllä, kuten joukot 
tapasivat tuohon aikaan 
liikkua.

Sota syttyi 30.11.1939 klo 
7.00 ja viikkoa ennen joulua 
1939 lähti evakkojuna kohti 
Munakan asemaa. Matka 
kesti kolmatta vuorokautta 
ja joulunpyhät vietettiin 
Munakan kansakoulussa. 
Talvisodan sydän kului 
autiotalossa keskellä peltoa. 
Kaksi kammaria ja tupa olivat 
28 evakon majapaikkana. 
Saunaa ja kaivoa ei ollut, 
vettä sulatettiin lumesta ja 
kansakoululla käytiin joskus 
pesulla. Tupaa lämmitti 
takka ja ruokaa tehtiin 
kaksireikäisellä hellalla.

Isä ja kaksi vanhinta 
veljeä joutuivat jäämään 

työvelvoitteisiin rintamalle. 
Isän tehtävänä talvisodan 
aikana oli lämmittää pappilan 
riihtä, jonne tuotiin jäätyneitä 
ja kylmettyneitä sotilaita.

Vasta kevättalvella v. 
1940 evakkoja sijoitettiin 
paremmin. Silloin Poski-
parran perhe tuotiin Perä-
Hyyppään Muurahaisen 
ky-lään. Majoituspaikkana oli 
Vesala eli Bruukin talo, jonka 
omisti Ahlström Oy. Perheellä 
oli nyt paremmat oltavat, 
kun koko tupa oli heidän 
käytössään. Väinökin pääsi 
jatkamaan koulunkäyntiä. 
”Koulumatka oli lyhyt, 
melkein kerkis kouluun, kun 
oli pihalla silloin kun kelloja 
soitettiin”, Väinö kertoo.

Vuoden 1941 syksyllä, 
Väinö muistelee että päivä 
olisi ollut 18.9, vallattiin 
Räisäläkin takaisin ja 
ensimmäiset evakot 

palasivat tietenkin heti 
kotiin. Lapsiperheitä ei vielä 
silloin päästetty lähtemään, 
mutta 1942 keväällä koitti 
vihdoin kotiinpaluun hetki. 
”Se oli riemukasta aikaa, 
Muurahaisessa oli lähtiessä 
vielä lunta maassa, mutta 
Räisälässä lehden alut 
puissa.”

Poskipartojen kotitalo oli 
pystyssä, talvisodan aikana 
kun ei sillä paikalla käyty 
taisteluja eikä Väinö muista 
pommituksiakaan olleen. 

Vasta takaisinvaltauksen 
aikana alueella käytiin 
verisiä taisteluja. 

Väinö oli jo sen ikäinen, 
että koulutaival jatkui 
jatkokursseilla, joita käytiin 
ilta-aikaan. Hän kertoo, 
että koulumatkat kuljettiin 
niskakarvat pystyssä, kun 
tienvarsilla oli venäläisten 
sotilaiden ruumiita ja 
kuolleita hevosia. 

Vuodet -42 ja -43 
saatiin asua rauhassa, 
kunnes 9.6.1944 alkoi 
venäläisten suurhyökkäys. 
Väinö muistelee, että sen 
jälkeen sodankäynti oli 
yhtä huminaa, niin kova 
oli venäläisten iskutahti. 
Venäläiset olivat vain 20 
kilometrin päässä, kun perhe 
jälleen lähti.

Koko talon tavarat olivat 
yksillä kärryillä ja Väinö 
toimi kuskina. Tavaraa 
lastattiin niin paljon kuin 
vain uskottiin hevosen 
jaksavan vetää. Kuorma oli 
kuitenkin liian painava ja 
kaatui ojaan, joten sitä oli 
kevennettävä. Painavimpia 
tavaroita nosteltiin ojan yli 
metsikköön.

Matkalla ei ollut sellaista 
suoraa, missä ei olisi 
näkynyt evakkoja ja karjaa. 
Sotapoliisit ohjailivat 
kulkuetta sivuteille, koska 
päätiet olivat armeijan 
käytössä. 

Matkalta Väinö muistaa 
surullisen tapauksen. 
Täyteen ahdettu evakkojuna 
oli vihdoin päässyt 
lähtemään asemalta 
ja vastaan oli tulossa 
suomalaisten sotilasjuna, 
kun venäläiset pommittivat 
raiteita. Väinö oli lähistöllä 
matkalla kuorman ja karjan 
kanssa tiellä ja näki pommien 
putoavan. Pommituksessa 
kuoli yli 70 räisäläläistä.

Pari viikkoa kesti 
matka ja odottelu Joroisten 
asemalla ennen kuin 

Väinö Poskiparta 
Karjalasta sodan jaloista monen mutkan kautta Päntälähän

Väinö ja omatekemä viulu

Räisälän kirkko

perhe tuotiin Iisalmen ja 
Ylivieskan kautta Seinäjoelle 
ja siitä Kauhajoelle. Vielä 
taivallettiin viimeinen osuus 
Päntäneelle, missä saatiin 
majoittua seurojentalolle. 
Keskelle pihaa oli pystytetty 
kenttäkeittiö ja pihan 
ympärillä oli aitaus, missä 
evakkojen karjaa pidettiin. 

Suojeluskunta oli il-
meisesti pitänyt harjoituksia 
seurojentalolla, koska siellä 
oli armeijan kaksikerroksisia 
puusänkyjä. Väinö muistelee, 
että ne olivat siellä vielä 
sodan loputtuakin. Silloin 
niiden ympäri mentiin 
parimarssia, tanssia kun ei 
saanut. Evakkoja oli paljon, 
joten seurojentalolla oli niin 
ahdasta, että näyttämölläkin 
nukuttiin.  ”Seurojentalolla 
isännät kävivät katsomassa, 
että ketä mahtuu mihinkäkin 
taloon, niinku Lavi siinä 
laulussa sanoo.”  Meidän 
perheellä oli paljon lapsia, 
joten taidettiin jäädä 
melkolailla viimeiseksi. 

Viimein perhe pääsi 
majoittumaan Korhosen 
Aleksille. Väinö ei kauan 
ehtinyt Korhosella asua, 
kun nimismieheltä tuli 
määräys, että 15 vuotta 
täyttäneiden työkykyisten 
piti palata takaisin Karjalaan 
viljan korjuuseen. Väinö 
lähti suoraan heinäpellolta 
vanhemman siskon kanssa 
takaisin ruista leikkaamaan, 
ja sitä tehtiin yötä päivää niin 
kauan kuin vain pystyttiin. 

Aselepo tehtiin ja 
4.9.1944 joukot lopettivat 
ampumisen. Lopullinen lähtö 
tuli 20. päivän paikkeilla, 
kun Räisälän pitäjä piti 
luovuttaa. Ennen lähtöä 
Väinö kävi vielä kotona 
hakemassa reikäisen kattilan, 
joka oli pyydetty tuomaan, 
koska pulaa oli kaikesta. Sen 
jälkeen ei Väinö kotitaloon 
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enää astunut. ”Totiseksi veti, 
vaikka jo 15-vuotias olin. 
Jalka oli raskas, kun kotoa 
lähti viimeisen kerran”, 
muistelee Väinö.

Väinö on myöhemmin 
käynyt useamman kerran 
vanhoilla kotikonnuilla. 
Kotitaloa ei enää ole, eikä 
jäljellä ole muutenkaan kuin 
raunioita saunasta, jossa 
Väinö ilmeisesti oli syntynyt. 
Muistona kirjahyllyssä 
on kivenmurikka saunan 
kiukaasta.

Kolmannella matkalla 
Karjalasta Pohjanmaalle 
Väinö oli sairaana. Apua 
sai kenttäsairaalasta, jossa 
pelättiin että pojalla on 
kurkkumätä. Väinö siirrettiin 
Ilmeelle sotasairaalaan, 
jossa hän joutui olemaan 
eristettynä teltassa metsän 
keskellä. Helsingissä asti 
piti käyttää kokeet ennen 
kuin todettiin, että kyseessä 
olikin todella pahaksi äitynyt 
angiina.

K e n t t ä s a i r a a l a s s a 
Väinö oli merkitty is-
mieheksi, vaikka siviili 
olikin, joten toivuttuaan 
hänet määrättiin tehtäviin 
suojeluskuntatalolle. Näin 
Väinö oli oikeutettu rintam
asotilastunnukseen. ”Kerran 
elämässä on ollu oikias 
paikas oikiaan aikaan.”

Poskiparran perhe 
muutti useamman kerran 
Kauhajoella. Korhoselta 
siirryttiin Oja-Puskalle vintti-
huoneeseen, sen jälkeen 
Puskankylään Vainionpäähän 
ja muutamaan muuhunkin 
kortteeriin. Nirvankylässä he 
asuivat Nurmen talossa, joka 
oli siihen aikaan autiona. Kun 
isä sai vihdoin Harjavallasta 
rintamamiestontin, jätti muu 
perhe Kauhajoen.

Väinö oli tuolloin jo 
omillaan ja kävi erilaisissa 
töissä, joita sodan jälkeen 
riitti niin paljon kuin 
ehti tehdä. Ensimmäisiä 
työpaikkoja olivat turvesuo 
Kainastolla, metsätyömaat 
rannikolla ja savotat 

pohjoisessa. 
Kun Vapo alkoi toimia 

Kauhajoella, oli Väinö 
mukana alusta lähtien. Ala 
alkoi koneistua ja Vapollekin 
tuli koneita ensin osina, 
joita koottiin työmaalla. 
Niin Väinö oppi tuntemaan 
koneet mutteri mutterilta ja 
pääsi konemieheksi, joka oli 
tuolloin parhaiten palkattu 
työ nevalla. Työn sujuminen 
oli konemiehestä kiinni, 
vaikka työtehtäviä yhdellä 
koneella oli 20 muullekin 
miehelle. Niissä hommissa 
vierähti viisi kesää.

Kun moottorisahoja alkoi 
tulla, hankki Väinö sellaisen 
ensimmäisenä näillä kul-
milla. Poikseljän Pentin ja 
Rämön Reijon kanssa Väinö 
lähti moottorisahoineen 
pohjoiseen. Niissä hommissa 
Väinö oli pohjoisessa myös 
yleislakon aikana. Hän 
kertoo, että lähellä asuvat 
pääsivät koteihinsa mutta he 
jäivät metsäkämpälle, kun 
mikään yleinen kulkuneuvo 
ei kulkenut. Kämpälle 
ei myöskään toimitettu 
ruokaa, ainut eväs oli 
keitetty makaroni. Samalla 
kämpällä oli mies, joka tunsi 
ympäristön vesistöt ja hän 
opasti pilkkipaikoille. Harrit 
ja tammukat olivat mukava 
lisä yksipuoliseen ruokaan. 

Kun lakko kesti, niin 
savottaherroiltakin loppui 
ruoka. Väinö ja Reijo 
saivat vihiä, että Keskon 
autolla oltiin tuomassa 
ruokaa kämpälle. Auto 
tuli ja kumppanukset 
onnistuivat hyppäämään 
kyytiin. Siitä alkoikin 
melkoinen seikkailu, kun 
piti Kemijärven kautta päästä 
Ylivieskaan ja Haapajärvelle 
ja sieltä vielä Kokkolaan 
välillä peruna-autolla, 
jonka takatilaa lämmitettiin 
kamiinalla, ja välillä 
yksityisten yrittäjien ajamilla 
vuoroilla. Väinö ei tarkalleen 
muista miten Kokkolasta 
päästiin Seinäjoelle, mutta 
sieltä sentään kulki vuoro 

Kurikkaan ja loppumatka 
tultiin taksilla.

Vuonna 1947 Väinö meni 
naimisiin ja reissuhommat 
loppuivat. Ensin nuoripari 
asui vaimon kotona 
Panulan vintissä. Sitten 
tuli mahdollisuus ostaa 
Jokimaasta nykyinen kotitalo 
, jonka isäntä oli lähtenyt 
Kanadaan. Tilalla oli uusi 
navettakin ja maata jokunen 
hehtaari. Lisää saatiin 
vaimon osuutena Panulasta 
sekä ostettiin kyläläisiltä niin 
että yhteensä tilalla on ollut 
viljelysmaata kymmenen 
hehtaaria ja saman verran 
metsää Lumikankaan takana. 
Lapsia tuli neljä, kaksi poikaa 
ja kaksi tyttöä, joista vanhin 
poika menehtyi jo varhain 
liikenneonnettomuudessa.

Sairaus pakotti Väinön 
eläkkeelle vuonna 1984. 
Tuolloin Frösenin Aate 
alkoi yllyttää Väinöä, että he 
menisivät kansalaisopiston 
viulunrakennuspiiriin. Siellä 
olisi opettaja ja värkitkin sai 
tilata opiston kautta. ”Minä 
nauroon sille, että ei oo kyllä 
ikänä käyny mieles, että 
pitääs viulu teherä”.

Asia jäi sikseen ja aikaa 
kului. Sitten Väinö ajatteli, 
että kun ei niin paljon 
muutakaan ole niin voihan 
sinne mennä. Ja eipä se 
haittaa, vaikka menisi yhdet 
värkit pilalle. Väinö tilasi 
halvimmat värkit ja kun into 
oli kova, viulu valmistui 
ensimmäisen lukukauden 
aikana vuonna 1991. Tuo 
viulu Väinöllä on tallella ja 
kuulemma komeasti soi. 

Viulun Väinö vei näytille 
ja viritettäväksi Puskan 
Sulholle, jonka tiesi olevan 
vanha pelimanni. Sulho otti 
viulun käyttöön ja soitteli 
sillä ainakin puolitoista 
vuotta. Väinö rakensi 
sen jälkeen useita viuluja 
ja vei ne aina Sulholle 
kokeiltavaksi. Lopulta 
tämä ostikin yhden Väinön 
tekemistä ja soitti sillä 
viimeiset soittovuotensa. 

Sulhon kanssa Väinö 
alkoi vähän soitellakin. Sulho 
yllytti pelimanniporukkaan 
oppimaan lisää. Niin Väinö 
tekikin ja on soittanut 
monissa kirkoissa ja Speleissä 
Kauhajoen peli-mannien 
ja Suupohjan pelimannien 
kanssa. Yksi kohokohta oli 
Ahtärin Speleissä, kun ryhmä 
soitti kaiken kirkonmenojen 
musiikin niin, etteivät 
urut narahtaneetkaan. Va-
litettavasti soitto jäi sairauden 
takia harmillisesti juuri, kun 
Väinö alkoi kehittyä ja vähän 
oppia nuottejakin.

Väinö on tehnyt yhteensä 
26 viulua, joista useimmat 
ovat käytössä. Lisäksi hän 
rupesi korjaamaan vanhoja 
viuluja ja tuli siinä oikein 
kuuluisaksikin ympäri 
Suomen. ”Joihinkin piti 

tehdä uutta kaulaa ja toisiin 
uutta kantta. Se sitten vasta 
mielenkiintoista hommaa oli, 
ja hermoja kysyvää”.

Väinö on nyt 83-vuotias 
ja asustelee edelleen 
Jokimaassa. Elämään on 
mahtunut kaikenlaista 
kokemusta ja Väinö 
sanookin, että värikästä 
ja vaiherikasta on elämä 
ollut, varsinkin lapsuus ja 
nuoruus. Päntäneelle hän 
on kotiutunut ja puhekin 
kuulostaa pohojalaaselta.

Kiitokset Väinölle 
elämäntarinansa jakamisesta. 
Toivotamme vielä monia 
hyviä vuosia elämään!

LC Päntäne

Haastatteli Esa Ala-Kyyny ja 
haastattelusta kokosi Minna 
Ala-Kyyny

Tähän Räisälän Kivipellossa sijaitsevaan rantakallioon Väinö 
naputteli pikkupoikana nimikirjaimensa. Puukstaavit olivat 
vielä näkyvissä myöhemmin paikalla käydessä
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Presidentin palsta

Taas on aika laittaa 
kulunut kausi pakettiin ja 
katsoa kohti kevättä ja kesää. 
Kulunut kausi meni nopeasti 
ja mukavasti. Toimintaa 
klubissa oli mielestäni riit-
tävästi.  

Viime syksy meni 
erilaisten aktiviteettien 
parissa, esim. lehden teko, 
sääarvonta yms. Toinen 
puoliska alkoi talvisissa 
merkeissä  ja hiihtokisoja 
päästiin järjestämään Pän-
täneen Hiukkajärvellä maa-
liskuussa. Kevätlehden teko 
alkoi maalis-huhtikuun 
vaihteessa ja lehti on valmis 
jakoon toukokuun alussa 
uusine juttuineen. 

Toukokuussa muistetaan 
stipendeillä päntäneläisiä 
urheilijoita, jotka ovat 
menestyneet vuonna 2011 
urheilun parissa. Koulut 
saavat myös stipendit; ala-

aste, ammattikoulu, kauppa-
koulu, maatalousoppilaitos 
ja ns. soppakoulu. Ja tottahan 
toki päntäneläisiä yo-lakin 
saaneita palkitaan myös 
hienosta suorituksesta.

Klubimme täyttää tänä 
vuonna 30v. Virallinen 
syntymäpäivä on 6.5.2012 
ja juhlia  vietettiin Nuo-
risoseuralla 14.4.2012. 
Lahjoitimme stipendejä 
eri tahoille, jotka näimme 
tärkeiksi lahjoituksen 
kohteiksi. Myös Ladyt 
lahjoittivat kolmeen eri 
kohteeseen stipendejä 
samassa tilaisuudessa. 
15.4.2012 kävimme las-
kemassa kukkalaitteet pois-
menneitten klubilaisten 
haudoille.

Lions-toiminta on erittäin 
tärkeää ja leppoisaa toimintaa 
hyvässä seurassa. Saamme 
kerättyä yleishyödyllisellä 
toiminnallamme lahjoituksia 
hyviin tarkoituksiin.

Aurinko paistelee jo 
mukavasti ja kesä sieltä tulee 
pikku hiljaa. Ensi kautta 
odotellessa, nautitaan kesästä 
ja toisistamme.

Presidentti Tapio Kohtala ja 
Lady Virpi Kohtala

PÄNTÄNEEN SANOMAT

“Siellä hän kohotti käten-
sä ja siunasi heidät.” 

Odotamme kesän tuloa. 
Aurinko herättelee luonnon 
kukoistukseen ja saamme 
iloita monimuotoisesta 
luomakunnan elämästä. Pi-
an peltomiehet aloittavat 
kevätkylvön. Saamme pyy-
tää Luojalta siunausta maan 
kasvulle. 

Pian on äitienpäivä. 
Perhe on kutsuttu koolle 
äitienpäivän viettoon.  
Elämän kantaminen ja 
hoivaaminen ovat äitiyden 
sydänääniä  ja siivittävät  
elämän lahjaa pienestä 
alusta alkaen.  Hengellisessä 
näkymässä äidin rukous ja 
rakkaus kantavat läheisiä 
siunauksen lähteelle. Näi-
tä arvostamme ja näistä 
tunnemme kiitollisuutta!  

Toukokuun pyhäpäiviä   
ovat  Kristuksen taivaaseen 
astumisen ja Pyhän Hengen 
vuodattamisen juhla. Jeesus 
meni edellä valmistamaan 

meille pysyvää kotia. Jeesus 
hyvästeli opetuslapset maal-
lisen vaelluksensa päätteeksi:   
“Siellä Betaniassa hän kohotti 
kätensä ja siunasi heidät. 
Siunatessaan hän erkani 
heistä ja hänet otettiin ylös 
taivaaseen. He kumartuivat 
maahan asti ja osoittivat 
hänelle kunnioitustaan, ja 
sitten riemuiten palasivat 
Jerusalemiin.“ Luukas 24:
46-53. 

Olemme matkalaisia, 
“koti-matkalaisia”. Eletään 
tulevat ajat  taivaan kodin 
lapsina, jotka turvallisesti 
elävät  Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen rakkauden 
ja iankaikkisen siunauksen 
varassa.   

Toivotan kaikille ”päntä-
lääsille” ja tämän lehden 
lukijoille siunattua kesää 
2012 

Antti Ala-Opas

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys

Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

LIKAKAIVOJEN
TYHJÄYSTÄ

O. Peltomäki  Päntäne

0400 806 606 
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KULTATÄHTI.fi

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki

Puh. 040 8495 612

Mäki-Kyynyn
maatila

Puh. 0400 836 516

tai 040 715 3472

www.makikyyny.net

Maanrakentamisen

 kokonaisvaltaiset 

palvelut

0400 867 453

0400 669 216

Rahtikylvöä ja energiapuun korjuuta

Tomi Hautamäki, puh. 0400 764 209



Kaarlelanpuisto 25 vuotta
Vuosina 1987 ja 1989 

lahjoitti Saara Hirvonen 
noin kolmen hehtaarin alueet 
Möykyn- ja Pajuluoman 
varrelta Päntäneen Lions 
Klubille Vanha-Kaarlela 
nimisestä tilasta. Alue 
on lahjakirjan mukaan 
tarkoitettu Päntäneläisten 
virkistyskäyttöön ja on 
muisto Saara Hirvosen 
esivanhemmille Maria 
ja Johan Frösenille, iso-
vanhemmille Emilia ja 
Herman Kokolle ja van-
hemmille Thyra ja Jalmari 
Hirvoselle.

Alue on erittäin kaunis 
osoittaen lahjoittajan hy-
väntahtoisuuden entistä 
kotikyläänsä kohtaan luo-
vuttaessaan alueen kylä-
läisille.

Aluetta hoidettiin a-
luksi voimavarojen mu-
kaan  lähinnä säilyttäen 
luovutushetken kunto 
ja laittamalla linnuille 
pesäpönttöja puihin. Ran-
toja korjattiin ja tuettiin 
ehkäisemään veden syö-
vyttämistä ja lohkeamista 
ja poistettin rannalta jokeen 
kaatumassa olevia puita.

P ä n t ä n e e n j o e n 
k u n n o s t u s h a n k k e e n 
yhteydessä tehtiin lo-
pullinen suunnitelma 
alueen virkistyskäyttöä 
varten suunnittelemalla 
alueelle luontopolku sekä 
retkeilyä varten grillikota ja 
huoltorakennus. Möykyn- ja 
Pajuluoman risteykseen tehty 
pohjapato estää rantojen 
lohkeamista jokeen, mikä 
osaltaan myös mahdollisti 
luontopolun rakentamisen.

Rahoitusta alueen ra-
kentamiseen on kerätty 
esim. sääveikkausarvoilla 
ja hakemalla TE-
keskukselta Leader II-
r a h o i t u s t a . M ä ä r ä r a h a 
myönnettiin vuoden 1999 
lopulla ja rakentaminen 
aloitettiin. Ensin rakennettiin 
grillikota ja sitten huol-
torakennus (vanha riihi),  
puucee ja luontopolku. 

Puiston kunnostusta on 
jatkettu vähitellen. Saimme 
Finnairilta ja VR:ltä rantojen 
ennallistamisavustusta,  jonka 
tarjoituksena on rantojen 
pusikotumisen estäminen 
niittämällä ja raivaamalla. 
Myös luontopolkuja on 
haketettu.

Rakentamista on jatkettu. 
Luontopolun varteen on 
noussut  toinen grillikota, 
ja viimeiseksi  pohjapadon 
viereen on tehty laavu. 
Kaikilla rakennuksilla 
on myös kylän historiaan 
liittyvät nimet. Vuosittain 
valitaan puistolle isäntä, 
jonka tehtävänä on vastata 
alueen kunnossapidosta.

 Päntäneen Lions Klubi 
toivoo, kuten lahjoittajakin, 
alueelle runsasta retkeily- 
ja virkistyskäyttöä sekä 
miellyttäviä hetkiä luon-
nossa.

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Kasvinsuojeluaineiden 

RUISKUTUKSET
Hinattavalla kalustolla

Pasi Mäkelä

0400 269 216

Puisto kutsuu kulkijaa käymään peremmälle !

Rahtisahausta jatkaen 
Puunjalostus Mika Pihlaja & Päntäneen Saha 

www.tommintalli.fi
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Titanicin päntäneläiset 

Tänä vuonna on 
kulunut 100 vuotta siitä 
kun White Star Linesin 
ylpeys RMS TITANIC koki 
neitsytmatkallaan kohtalonsa   
15. huhtikuuta 1912 Pohjois-
Atlantilla. Laivan yli 
2200:sta matkustajasta ja 
miehistön jäsenestä vain 706 
säilyi hengissä. 

Asiakirjojen mukaan 
Titanicilla matkusti 63 
suomalaista, joista  20 selvisi 
hengissä. Eteläpohjalaisia 
oli yhteensä 17: Vaasan/
Munsalan seudulta 5, 
Kauhajoelta 4,  Jalasjärveltä 
1 ja Ylihärmästä 7. Näistä 17:
sta vain kolme pelastui, kaksi 
munsalalaista ja Hedvig 
Turkula Jalasjärveltä. 

Ylihärmästä olivat kuusi-
henkinen Panulan perhe ja 
heidän lastenhoitajansa Sanni 
Riihivuori muuttamassa 
Pennsylvanian Coal Cen-
teriin, jossa perheen isä 
oli työssä. He kaikki 
menehtyivät. Silminnäkijän 
kertomuksen mukaan Maria 
Panula olisi päässyt kahden 
nuorimman lapsensa kanssa 
yhteen pelastusveneistä, 
mutta hän ei lähtenyt laivasta, 
kun vanhemmat lapset 
pyysivät: “Äiti, kuollaan 
kaikki yhdessä.” 

Kauhajokelaiset Matti 
Aleksanteri Mäenpää, 
Nikolai Erland Kallio, Matti 
Rintamäki  ja Iisakki  Ranta-
Nirva (Äijö Nirva) olivat 
kaikki matkakumppaneina 
matkalla Sudburyyn 
Ontarioon Kanadaan 
ja astuivat Titaniciin 
3. luokan matkustajina 
S o u t h a m p t o n i s s a 

Englannissa, jonne oli-
vat tulleet Suomesta 
todennäköisimmin silloin 
tavallista reittiä Hanko-
H u l l - S o u t h a m p t o n . 
Matkustajatietojen mukaan 
lähtö Suomesta oli 3.4.1912. 
He olivat kaikki Päntäneeltä.

Matti Rintamäki, 35, (s. 
4.2.1877) oli  Päntäneeltä 
Korpi-Kyynyn talosta ja 
hänellä oli seitsemän lasta 
vaimonsa Anna Sofi an 
kanssa (1898-1911). 

Matin vanhemmat 
olivat talollinen Matti 
Juhananpoika (s.19.6.1844) 
ja vaimonsa Kaisa Sofi a 
Henrikintytär (s. 3.2.1841) 
ja hänellä oli 7 sisarusta, 
Sanna Kaisa, Maria Elisa,  
Johan Nestori, Herman, 
Alina Sofi a, Elisa Aurora 
ja Adolfi na, joista Alina 
ja Elisa kuolivat nuorena. 
Matin ruumista ei koskaan 
löydetty. Myöhemmin 
hänen vaimonsa nosti 
korkeimmassa oikeudessa 
kanteen The Oceanic Steam 
Navigation Companya 
(White Star Line) vastaan 
taposta ja hautaamatta 
jättämisestä saaden 375 
punnan korvauksen. Matti 
oli perheen ainoa ylläpitäjä 
ja ansaitsi vaimonsa mukaan 
1500 Fmk ($287/£59 3s) 
vuodessa. Matti oli maksanut 
lipustaan 336 Fmk ($64/
£13 5s) sisältäen junalipun 
Sudburyyn.

Matti Mäenpää, 22, 
(s. 7.10.1889) oli myös 
ostanut lipun Sudburyyn. 
Matin sukulaiset saivat £50 
korvauksen. Hänenkään ruu-
mistaan ei koskaan löydetty.

Matin isä oli Päntäneellä 
Halkolan torppari Wilhelm 
Hiskiaanpoika Mäenpää 
(s. 30.4.1862) ja äiti 
Adolfi ina Enokintytär 
(s. 2.5.1864, vihitty 
16.11.1884). Perheeseen 
syntyi 9 lasta. Matin kummit 
olivat Rahkolan torppari 
Isak Hakamäki ja vaimo 
Albertina. Hänet kastoi J 
Korpinen Äijälässä. 

Nikolai Kallio, 17.  (s. 
18.12.1894)

Nikolain vanhemmat  
olivat Päntäneellä Kyynyn 
torppari Erland Anton 
Erkinpoika Kallio (s. 
29.9.1871) ja vaimonsa 
Aurora Amandantytär (s. 
17.1.1872). Kummeina olivat 
talollinen Akseli Kyyny ja 
vaimo Hilda Maria, kastoi 
Edv Lybeck. Perheeseen 
syntyi 7 lasta (1896-1901), 
joista 5 kuoli lapsena. 
Nikolain sukulaiset saivat 
£50 korvauksen, ruumista ei 
löydetty.

Iisakki Ranta-Nirva 
(Äijö Nirva), 41, (s. 
24.12.1870)  oli talollinen 
tarkoituksena muuttaa 
Sudburyyn ja oli jo kolmatta 
kertaa menossa Amerikkaan.  
Hänen vanhempansa olivat 
Rinta-Äijön talollinen 
Antti Samuelinpoika (s. 
27.11.1843) ja vaimonsa 
Hedvig Wilhelmina 
Isakintytär (s. 28.12.1843 
Kurikassa). Iisakilla oli 
vaimonsa Maija-Liisa 
Salomonintyttären kanssa 
viisi lasta: Sigrid Maria, 
Jaakko Salomon, Hilda 
Justiina, Feeliks Antero 
ja Viljo Iisakki. Iisakin 
vaimo sai £250 korvauksen. 
Ruumista ei koskaan 
löytynyt. Iisakki liittyy 
allekirjoittaneeseen siten, että 
hän ja vaimonsa olivat isäni 
Laurin (s.1910) kummeja. 
Isäni tästä joskus puhui.

Kun uutinen onnetto-
muudesta saapui Päntäneelle, 
on sen täytynyt olla raskas 
varsinkin perheille ja 
tutuille. Jos jollakin vielä on 
aiheesta tarkempaa tietoa, 
olisi mukavaa saada sitä 
talteen jälkipolville. Ottakaa 
yhteyttä!

Tuomo Tuuri
Viitteet: Kirkonkirjat, Wikipedia

Iisakki Antinpoika
Ranta-Nirva (ent. Äijö)

Rauhanjulistekilpailu

Rauhanjulistekilpailun voittaja  jatkoon lähtenyt piirrustus 
kädessään. LC Päntäne muisti Matildaa stipendillä.

L i o n s - j ä r j e s t ö n 
v u o s i t t a i s e n 
maailmanlaajuisen lasten 
Rauhan ju l i s t ek i l pa i l un 
aiheena vuodelle 2011–2012 
oli ”Lapset tietävät, mitä 
rauha on”.

Päntäneen koulun 5-
6 luokan oppilaiden, LC 
K a u h a j o k i / P ä n t ä n e e n 
s p o n s o r o i m a n , 
paikalliskilpailun voitti 
5. luokalla oleva Matilda 
Aaltonen.

Kilpailutyön hahmojen 
to-teutuksessa, Matildalla oli 
alusta lähtien selvää käyttää 
”Chibejä”, jotka ovat Manga 
piirtämistyylin muoto. 

Chibi on Japaninkielinen 
sana, joka tarkoittaa pientä, 
pikkuruista ja kääpiömäistä. 
Chibi-hahmon ulkonäkö on 
pelkistetty ja lapsenomainen. 
Silmät ovat usein suuret ja 
suu pieni.

Matilda kertoo harras-
tavansa piirtämistä tällä 
hetkellä pääasiassa manga 
tyylillä sekä näyttelemistä. 
Viimeksi hän näytteli 
Lustiteatterin ”Lustin tähäre 
20-vuotta” -revyyssä. Myös 
lukeminen kiinnostaa.

Haaveena Matildalla 
on jatkaa näyttelemistä ja 
eläinrakkaana hankkia oma 
koira.

Viljan ja nurmen siemenet• 

Torjunta-aineet• 

Viljelysopimukset• 

SUOKKAAN PAKKAAMO

p. 040- 502 7257
petri.suokas@tilasiemen.fi

TARJOAMME
TIETOSUOJATTUA

KIERRÄTYSPALVELUA
AMMATTITAIDOLLA

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

NYT ON ARKISTOTUHOUKSEN AIKA

Erä vähänkäytettyjä Rosenlew tiskikoneita edullisesti
 
Jämä ilma-, ilmavesi- ja maalämpöpumput nopealla 
toimituksella asennettuna
 
Jätevedenpuhdistamot, lämmityslaitteet ja kaikki LVI-
tarvikkeet myös asennettuna
 
LVI- ja jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla

Päntäneen Paikallistie 22, 61980 PÄNTÄNE

Markku 0400 885 028

Fax (06) 232 4104,  www.makiranta.net
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Kolme vuosikymmentä 
L i o n s - t o i m i n t a a 
Päntäneellä:

Päntäneen Lions-klubi juhli 
30-vuotista toimintaansa 
14.4. 2012 Päntäneen 
nuorisoseuralla. Virallinen 
perustamispäivä on 6.5. 
1982, mutta keskustelut 
klubin perustamisesta käytiin 
jo huhtikuun puolivälissä. 
Juhlien yhteydessä an-
nettiin tavan mukaan 
kannustusstipendejä eri 
järjestöille ja toimijoille. 
Nyt stipendin saivat 
Päntäneen kultaisen iän 
kerho, Päntäneen koulu ja 
Nuorisoseura sekä Neon-
teatteri, yhteensä 3000 euroa. 
Ladyt lahjoittivat päiväkoti 
Kuusenkololle, koulun 
vanhempainyhdistykselle ja 
kummilapselleen. 

Klubin perustaminen ja 
sen toiminta:

Aloitteen Lions Klubin 
perustamiseksi Päntäneelle 
teki silloinen lohkon 

LC Kauhajoki/Päntäne 30 vuotta 

puheenjohtaja Veikko Äijö 
Aronkylän klubista. Hän esitti 
asian Lauri Ala-Kokolle, 
joka kutsui 15.04.1982 
päntäneläisiä koolle kes-
kustelemaan tarvitaanko 
Päntäneelle oma Lions Klubi. 
Kun kysymyksessä oli veli 
Lauri, ei tarvinnut epäillä 
hänen haluaan mistään, 
mikä koski Päntäneen 
tai päntäneläisten asian 
eteenpäinvientiä. 6.05.1982 
oli perustava kokous, jolloin 
perustettiin virallisesti 
Lions Club Kauhajoki 
Päntäne ry. Ensimmäinen 
kuukausikokous pidettiin 
1.9.1982 Antti Leskisen 
toimiessa presidenttinä. 
LC - Karijoki toimi 
klubimme kummiklubina 
ja opasleijonana toimi 
Veikko Äijö. Virallista 
perustamisjuhlaa vietettiin 
klubin perustamisen 
jälkeen Kurki -hotellissa 
30.10.1982. 

Perustajajäseniä klubilla 
oli 19. Heistä kuusi toimii 
edelleen klubissamme, ja nyt 

jäsenmäärä on noussut 26:
een. Vuosien aikana jäsenistä 
ovat edesmenneitä: Aarre 
Kangas, Esa Mäki-Kullas, 
Lauri Ala-Kokko, Armas 
Latva-Lusa, Väinö Joki-
Kyyny, Erkki Rinta-Halkola, 
Markus Korhonen ja Matti 
Rantamäki. Klubin jäsenistö 
on aina muodostunut 
aktiivisista ”päntälääsistä”,  
joista pääosa asuu kylässä ja 
osa vähän sivummalla.

Lady-toiminta alkoi kaudella 
1983 – 1984. Toimintaan ovat 
kuuluneet koko ajan monet 
palvelutehtävät, tempaukset 
ja lahjoitukset erilaisiin hy-
väntekeväisyyskohteisiin 
sekä kummilapsitoiminta. 
Ladyt ovat kokoontuneet 
pääasiassa toistensa ko-
deissa.

Klubin kokoontumiset 
aloitettiin alkuun Ala-Kokon 
baarilla, mutta nykyisenä 
kokoontumispaikkana on 
ollut jo monia vuosia SOP:
in kokoustilat. Nykypäivänä 
klubin jäsenten välisessä 
tiedotuksessa on suurena 
apuna tietotekniikka säh-
köposteineen. Nyt jäsenet 
voivat tavoittaa toisensa 
näppäimen painalluksella. 
Vielä joitakin vuosia sitten 
auton mittariin kertyi 
kokouskutsuja jakaessa lähes 
sata kilometriä tai viestit 
kulkivat ”etanapostina”. 

”Viralliset” toimet klubimme 
ulkopuolella aloitti Armas 
Latva-Lusa toimien lohkon 
puheenjohtajana. Ilkka 
Tervonen on toiminut 
lohkon puheenjohtajana 
sekä aluejohtajana. Myös 
Esa Ala-Kyyny on toiminut 
lohkon puheenjohtajana. 
Sekä aluejohtajuus että 
lohkon puheenjohtajuus 
merkitsevät myös edustusta 
piirihallituksessa. Esa Ala-
Kyynylle on myönnetty 2009 
Melvin Jones-tunnustus, joka 
on korkein LCIF:n säätiön 
klubien jäsenille myöntämä 
tunnustus.

Leo-toimintaa nuorille 
olimme käynnistämässä 
Kauhajoelle 1986 ja 
nuorisovaihtoon on klu-
bimme kautta myös 
osallistunut joitakin nuoria 

tämän 30 vuoden aikana. 
Pääasiassa matkat ovat 
suuntautuneet Amerikkaan. 
Klubimme kautta on 
jatkuvasti haettavissa nuori-
sovaihtopaikkoja, ja myös 
muut kuin Päntäneellä asuvat 
voivat hakea niitä. 

Ulkoiset klubimme tunnukset 
ovat viiri ja lippu. Viiri 
suunniteltiin ja hankittiin heti 
ensimmäisen toimintakauden 
aikana. Viirissä on kuvattuna 
Keturinkyläntien varressa 
oleva n. 130 vuotta vanha 
”Kränämänty”. Lipun klu-
bille lahjoittivat ladyt 10 
– vuotisjuhlan yhteydessä. 
Lippu on näin ollen ollut 
mukana jo 20 vuoden ajan 
saaden ansaitsemansa 
kunnioituksen tilaisuuksissa. 

Aktiviteetit, joilla on 
rahoitettu erilaiset pal-
velut:

Pääasiallisen tulonlähteen 
meille on muodostanut 
vuodesta 1983 julkaistu 
Päntäneen sanomat, joka 
ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Lehti sisältää 
päntäneläisiä haastatteluja, 
juttuja  ajankohtaisista asi-
oista ja lisäksi toimintaamme 
tukevien yritysten mainoksia. 
Pääkirjoituksena on pidetty 
jonkun päntäneläisen elä-
mästä kertovaa haastattelua. 
Perinteen aloitti Lauri Tuuri 
tekemällä ensimmäisen 
haastattelun Jaakko Keski-
Keturista. Päntäneen sano-
mat on kokenut muutoksia 
viimevuosina. Lehteen 
on tullut väriä ja lehden 
toimittaminen on muuttunut 
sähköiseen muotoon enti-
sestä ”leikkaa ja liimaa”-
menetelmästä. Sääveikkaus, 
huutokaupat, paperin- ja 
metallinkeräykset, erilaiset 
työaktiviteetit, kuten ku-
lotus-, metsänistutus- ja 
raivaustyöt yms. toimet 
ovat muodostaneet vuosien 
varrella myös suuren tuoton 
klubimme toiminnalle. Myös 
liiton kautta organisoidut 
erilaiset aktiviteetit ovat 
tuoneet rahallista palautetta 
klubillemme, kuten punainen 
sulka -keräyksen tuotto.

Palveluaktiviteetit:
Kuten me kaikki tie-

dämme, meidän lionien 
lähtökohtana on aina palvelu 
ja toisten auttaminen. 
P a l v e l u a k t i v i t e e t i t 
muodostavat kaikkien klu-
bien toiminnan rungon. 
Erityisen lähellä meidän 
toimintaamme ovat olleet 
lapset, nuoret, veteraanit ja 
vanhukset, joille olemme 
pyrkineet saamaan vuosittain 
järjestettyä erilaisia pal-
veluaktiviteetteja. Nämä 
tapahtumat on aina pyritty 
hoitamaan huolella ja 
siten, että niihin on 
mahdollisimman moni 
meistä lioneista voinut 
osallistua. Päntäneen 
koulu on ollut monesti 
aktiviteettien kohteena. 
Olemme rakentaneet 
sillan hiihtolatujen tur-
vallistamiseksi, hankkineet 
pyöräilykypäriä, maksaneet 
erilaisia uimahalli- ja 
laskettelupäivien matkoja 
sekä hankkineet harraste- 
ja urheilutarvikkeita yms. 
hyvän mielen luojia. Myös 
muut kylän nuoret ovat 
päässeet osallisiksi erilaisista 
hankinnoista. 

V a r t t u n e e m m a l l e 
väelle on järjestetty 
perinteisesti kirkkopyhiä 
seurakuntakodilla, jonne 
olemme järjestäneet kul-
jetuksia ja ladyt ovat 
hoitaneet kahvituksen. 
Olemme myös hankkineet 
esimerkiksi kylätuvalle, 
seurakuntakodille ja nuori-
soseuralle erilaisia tar-
vikkeita. 

Erittäin merkittäviinkin 
aktiviteetteihin on klubimme 
osallistunut vuosien varrella. 
Näissä aktiviteeteissa on 
tarvittu myös huomattavia 
rahamääriä, jotka on osaksi 
rahoitettu itse ja osaksi saatu 
muilta tahoilta. Esimerkiksi 
Punainen Sulka -kampanjalta 
saimme palautteena mer-
kittävän summan, joka oli 
kohdennettava veteraanien 
asuinolojen parantamiseen. 

 Tämä olikin sanamukaisesti 
”pohjana” suuren talkootyön 
lisäksi erään veteraanin 
omakotitalon rakentamiseen. 
Kyseisellä rahasummalla 
hankittiin tarvikkeet 
omakotitalon pohja- ja 
perus tusmater iaa le ih in . 
Mittavan talkootyön tur-
vin saimme muutamien 
päivien aikana tehtyä 
omakotitalon pohjatyöt. 
Lopputuloksena oli se, että 
talon rakentaminen saattoi 

Perustajajäsenistä viisi oli paikalla juhlassa: Ari Mäki-Uuro 
(vas.), Hannu Mäki-Rahkola, Antti Leskinen, Oiva Koskela  ja 
Esa Ala-Kyyny. Ilkka Tervonen ei ollut paikalla.

Muistettiin poisnukkuneita veljiä Lauri Ala-Kokko, Väinö 
Joki-Kyyny, Aarre Kangas, Markus Korhonen, Armas Latva-
Lusa, Esa Mäki-Kullas ja Erkki Rinta-Halkola. Muistettiin 
myös puiston lahjoittajaa Saara Hirvosta sekä seppelein 
sankarihautoja.
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alkaa valmiilta kivijalalta. 
Olimme myös rakentamassa 
toiselle veteraanille kuistia, 
mihin tuli pesu- yms. tilat. 
Molemmat aktiviteetit olivat 
hyvin mieluisia meille, 
sillä saimme tehdä yhdessä 
veteraanien kanssa työtä ja 
saimme heiltä työstämme 
lämpimän  kiitoksen. 

Viime vuosien aktiviteetit 
eivät ole kohdistuneet 
erityisesti yksittäisiin ih-
misiin vaan koko kylän 
hyödyksi. Kunnostimme 
ja maalasimme esim. 
kylätuvalle tilat entisestä 
terveystalon asunnosta. 
Toinen paljon työtä vaatinut 
aktiviteetti sai alkunsa jo 
vuoden 1986 keväällä, kun 
Saara Hirvonen lahjoitti 
klubillemme vanhempiensa 
muistoksi Kaarlelan maista 
jokirantaa usean hehtaarin 
alalta käytettäväksi kylä-
läisten virkistykseen. Alue 
on nimetty ”Kaarlelan 
puistoksi”. Sitä on vuosien 
myötä vähitellen rakennettu 
oman- ja EU-rahoituksen 
turvin ja mittavalla tal-
kootyöllä. Alueella on 
nyt Päntäneen historiaan 
liittyvien nimien mukaan 
nimetyt rakennukset Kyyny, 
Rahkoola, Käyrä, Möykky ja 
Uuro sekä ulkonuotiopaikka 
ja luontopolku. Puistossa 
on useana kesänä järjestetty 
pyöräilytapahtuma karaoken 
ja seurustelun merkeissä. 

Muistamiset ja lahjoituk-
set:

Vakituiset vuosittaiset 
stipendit on annettu alusta 
saakka kylästä valmistuville 
ylioppilaille, ala-asteella 
kunnostautuneille oppilaille 
sekä kaikille kauhajokelaisille 
ammattioppilaitoksille. Myös 
Nuori urheilija -stipendi 
on ollut mukana jo usean 
vuoden ajan. Satunnaisia 
kannustusstipendejä on jaettu 
erilaisin perustein. Yleensä 
saavutus on kuitenkin 
luokiteltu merkittäväksi, 
mihin on ollut mukava antaa 
kannustusta. Koululaiset 
(5-6 lk) ovat osallistuneet 
Rauhajulistekilpailuun jo 
monena vuotena ja Päntäneen 
koulu on menestynyt todella 
hyvin. 

Päntäneen Lions-klubin toi-
minta jatkuu edelleen uudelle 
vuosikymmenelle.

ME PALVELEMME 

WE SERVE

Lahjoitusten saajat vasemmalta lukien: Kultaisen Iän Kerho 
(Sisko Uittomäki), Kauhajoen NeOn-teatteri (Susanna 
Tikkanen), Päntäneen Koulu (Sari Granlund), Päntäneen NS 
(Pia Korpi-Kyyny).

Ladyt Virpi Kohtala ja Tuula Yli-Hyövälti muistivat 
lahjoituksin Ryhmis Kuusenkoloa (Arja Rintamäki) ja 
Päntäneen koulun vanhempainyhdistystä (Piia Pihlaja) Sekä  
Ladyjen kummilasta Sofi a Kulmalaa, joka ei ollut paikalla. 
Arja Rintamäki lausui kiitossanat.

Presidentti Tapio Kohtala 
ja tilaisuuden juontaja Esko 
Ojala lukevat muistamisia.

Esa Ala-Kyyny piti Klubin 
historiasta tietokilpailutyyp-
pisen esityksen

KIITOSKIITOS
Onnistuneitten juhlien jälkeen kiitämme kaikkia 
kutsuvieraita ja muita mukana olleita. Kiitämme 
myös klubiamme muistaneita ja nuorisoseuralaisia 
järjestelyistä ja tarjoilusta. Ilpolle ja Urpolle kiitos 
musiikista. Kiitokset myös juhlatoimikunnalle.

LC KAUHAJOKI/PÄNTÄNE



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Päntäneen kirjasto toimii 
koulun tiloissa tiistaisin 
illalla klo 18.00-20.00 ja 
torstaina päivällä  11.30-
13.30.

Kirjoja ja muuta lukemista, 
myös uutuuksia, löytyy 
Päntäneen sivukirjastosta 
hyvin. Tarvittaessa puut-
tuvasta materiaalista tehdään 
aineistovaraus/hankinta. 
Aineistovarauksen kautta voit 
kirjojen lisäksi lainata myös 
dvd-fi lmejä, erilaisia cd-
levyjä, nuotteja, äänikirjoja 
sekä erilaisia kielikursseja.  
Aineistovaraukset haetaan 
pääkirjastolta joka viikko.

Kirjastosta löytyy 
myös lehtipiste, jossa voi 
käydä lukemassa monia 
aikakauslehtiä, lehdet ovat 
lainattavissa myös kotiin. 
Lehtivalikoimaa voidaan 
laajentaa kysynnän mukaan.

Pääkirjastolta ja kirjasto-
autolta lainatut lainat voi 
palauttaa Päntäneelle, 
samoin kuin Päntäneeltä 
lainatut aineistot voi 
palauttaa pääkirjastoon tai 
kirjastoautoon.

H a n k k i m a l l a 
pääkirjastolta webkirjaston 
tunnukset ja salasanan 
voit myös uusia lainasi 

kotikoneelta.
Kauhajoen kirjaston 160-

vuotisjuhlaa vietettiin pääkir-
jastossa  juhlaohjelman  ja 
tarjoilun merkeissä. Myös 
me Päntäneen kirjastossa 
nautimme täytekakku- ja 
kahvitarjoilusta.

Juhlaan liittyen kävi 
koululla vierailulla 
lastenkirjailija Siri Kolu 
esittelemässä kirjoittamaansa 
nuortenkirjaa nimeltään Me 
Rosvolat.

Lainanpäivän kahvitus oli 
8.2. ja kävijät osallistuivat 
yhdessä pääkirjastossa jär-
jestettyyn kirja-arvontaan. 
Arvonnasssa onni suosi 
myös päntäneläisiä. Kirja-
palkinnon saivat Tomi 
Kivelä, Justus Pihlaja sekä 
Sirkka Kankaanpää.

Päntäneen koulun oppilaat 
ovat ahkeria kirjalainaajia. 
Vietimme koulussa helmi-
kuulla pulpettikirjan luku-
kampanjaa. Jokaisesta 
luetusta kirjasta annettiin 
arviointi, joka on kalan-
muotoisena kuvana kirjaston 
aulan ikkunassa ja yhteen 
koottuna kuvista tuli 
hieno tilateos. Kauhajoen 
kirjaston kirjavinkkarit kä-
vivät kampanjan jälkeen 

Kirjasto Päntäneellä kannustamassa ja antamassa 
vinkkejä  hyviä lukuelä-
myksiä sisältävistä kirjoista. 
Kiitos kirjavinkkareille 
Teija, Armi, Sirpa, kun 
kävitte innostamassa luku-
harrastukseen.

Kauhajoen kaupungin 
pää-kirjasto muisti ahkeria 
koulun lukijoita stipendillä. 
Erikseen muistettiin 
luokittain vielä niitä, joiden 
lukemisen taito parani 
selkeästi kampanjan aikana. 
Lisäksi saatiin muuta 
”hyväskää”. Iso kiitos 
pääkirjastolle kampanjan 
tukemisesta.

Tervetuloa Päntäneen 
alueen kyläläiset tutustumaan 
ja kehittämään oman kylän 
kirjastopalveluita. Kirjastolla 
nähdään!

Terveisin Ritva Leppinen

Innokkaat kampanjaan osallistuneet 3 lk oppilaat poseeraa-
vat Päntäneen lukukampanjan ”äitihahmon” Ritva Leppisen 
kanssa ”kalaseinän” edessä.

Rauta- ja maatalouskauppa-Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltäpalvelut Päntäneeltä

Edullisesti toimitusmyyntinä:
 - Rakennustarvikkeet
 - Lannoitteet ja siemenet
 - Neste polttoöljyt mys.

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

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

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

Lapsille, nuorisolle ja 
aikuisille naisille.
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Hyvää äitienpäivää !

PM-KUVAPM-KUVA
Kuvaan häät, hautajaiset 

yms. tilaisuudet ja tapahtumat 
tyylikkäästi ja ammattitaidolla.

Pasi Mäkelä 0400 269 216



PÄNTÄNEEN SANOMAT

P ä n t ä n e e n 
Nuorisoseurantalolla on ollut 
tapahtumarikas kevätkausi. 
Neon–teatterin ”Ilmasta 
rahaa” veti talven aikana 
talolle satapäin yleisöä ja 
viimeinen näytös olikin 
aivan tupaten täynnä. 
Taidettiinpa viimeiset tulijat 
jo pyörtää oveltakin. Hienoa 
työtä olivat tehneet, ei voi 
muuta sanoa. Talolla on 
ollut monenlaista juhlaa, on 
tanssahdeltu niin iskelmä- 
kuin rock –musiikinkin 
tahtiin ja maaliskuulla 
pidetty perinteinen Marian-
päivälounas toi syöjiä 
mukavasti. 

Nuorisotilan remontti 
yläkerrassa on hyvässä 
vauhdissa ja valmistuu 
aikataulussa huhtikuun 
loppuun mennessä. Tila 
otetaan varsinaisesti nuo-
risokäyttöön syksyllä koulu-
jen alkaessa, jolloin myös 
luvatut kyläillat pyörähtävät 
käyntiin. Ja valtavat kiitokset 
Päntäneen Lions Clubille 

antamastanne lahjoituksesta! 
Rahat tulemme käyttämään 
valmistuvan nuorisotilan 
peleihin ja tarvikkeisiin.

Vaikka pihalla ei vielä siltä 
näytä, niin kyllä se kesä ja 
pyöräkelit sieltä vielä tulevat. 
Siispä pyöräilykampanja 
alkaa jälleen toukokuussa 
ja ensimmäisen kerran 
pyöräillään heti vappu-
tiistaina 1.5.2012 klo 19 
alkaen jatkuen joka tiistai 
ainakin elokuun loppuun 
saakka. Merkkauslista löy-
tyy Ns:n ilmoitustaululta. 
Metallinkeräys alkaa 
taas toukokuussa ja kestää 
kesäkuun loppuun. Kontti 
löytyy NS:n pihamaalta. 

Talolla pyritään jär-
jestämään vähintään yksi 
tapahtuma kuukaudessa 
eli enimmässä määrin 
puhutaan tansseista ja 
bändi-illoista. Jotta ne 
saataisiin pyörimään 
mukavasti, kaipaisimme 
riveihimme kortin omaavia 
järjestyksenvalvojia , 

niin miehiä kuin 
naisiakin. Kaikki jär-
j e s t y k s e n v a l v o j a t 
pääsevät ilmaiseksi ko. 
tapahtumiin ja sitä vastaan 
edellytämme työtehtäviin 
pari kertaa vuodessa.  Jos 
kiinnostuit, ota yhteyttä 
Piia Korpi-Kyynyyn 
040 735 5859. Mikäli 
et vielä omista korttia, 
voit tiedustella myös 
mahdollisuudesta suorittaa 
j ä r j e s t y k s e n v a l v o j a n 
kurssin Pns:n kustan-
nuksella.

Ja näin jatketahan, 
isoolla vaihteella ja ala-
mäet vapaalla!

Niina Viitamäki (sihteeri)

www.veljeksetviitala.com

LC Kauhajoki / Päntäne järjesti 10.03.2012 yhteistyössä 
POP-pankki Päntäneen toimipisteen kanssa hiihtokilpailut 
Hiukkajärvellä. Tulokset:

Sarja alle 4 vuotta, tytöt;
1. Aino-Kaisa Ahola  3.27
2. Emmi Viitamäki  4.05

Sarja alle 4 vuotta, pojat;
1. Kalle Kohtala  2.29
2. Lauri Luopakka  4.51 
3. Luka Pihlaja  6.49

Sarja alle 6 vuotta, pojat;
1. Joona Happonen  2.09
2. Eemeli Kallio-Kokko 2.11
3. Lenni Torvinen  2.27
4. Jasper Happonen  3.08

Sarja alle 8 vuotta, tytöt;
1. Laura Pihlaja  4.21
2. Jenna Rosenberg  5.28

Hiihtokilpailut

Sarja alle 8 vuotta, pojat;
1. Rami Rajala 4.58
2. Rene Pihlaja 6.45

Sarja alle 10 vuotta, tytöt;
1. Sofi a Kallio-Kokko  4.47

Sarja alle 10 vuotta, pojat;
1. Aaro Pihlaja  6.13
2. Jaakko Rajala  6.48
3. Tuomas Rahkola  6.54

Sarja alle 12 vuotta, pojat;

1. Miro Pihlaja  5.51

Aino-Kaisa Ahola lähdössä matkaan. Esa Ala-Kyyny lähettää  
ja Urpo Korpela ottaa aikaa.

Presidentti Tapio Kohtala ojentaa palkintoa Laura Pihlajalle

Nyt kaikki nuoret ja vanhat
Päntäneen Urh.kentälle pe-
laamaan jalkapalloa 
23.5.2012 alkaen 
keskiviikkoisin klo 18. 
Tiedustelut 040-5881816
Järj. PNS ry



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Ihmiset! Toivottavasti 
teillä ei ole mennyt usko 
minuun ja tekemiseeni! 
Mutta täällä vielä ollaan ja 
intoa täynnä lähdetään kohti 
tulevaa kesää. Talven aikana 
rakennuslupapiirustuksia on 
viimeistelty ja ne alkavat 
olla nyt pitkän odotuksen 
jälkeen valmiit. Näiden 
pohjalta voidaan aloittaa 
LVI-suunnitelmien ja ener-
gialaskelmien kokoamista. 
Heikompaa hieman hirvittää, 
sillä heinäkuussa on taas 
(kerran) luvassa tiukennuksia 
koskien energiamääräyksiä. 
Ikkuna-asia edelleen huo-
lettaa eniten ja kantaani 
olen sen verran joutunut 
muuttamaan, että voisin 
hyväksyä uudet sisäikkunat, 
EHKÄ.

 Täytyy muuten tunnustaa 
että uudisrakentamiseen 
TÄYSIN aiemmin 
vihkiytymättömällä ei ollut 
pienintäkään käsitystä 
tuosta rakennuslu-
p a h a k e m u s v i i d a k o s t a . 
Olin varmaan melkoinen 
näky, kun seisoin suu auki 
rakennusvalvonnassa, kun 
syliin lyötiin seuraavanlainen 
kasa papereita:

1. Lupahakemuslomake
2. Omistus- ja hallinta-
o i k e u s s e l v i t y s
3 . S i j a i n t i k a r t a t
4. Rakennuksen pääsuun-
nittelijan selvitys 
5 . P ä ä p i i r u s t u k s e t 

kahtena kappaleena
6. Rakennushankeilmoitus 
väestörekisterikeskukselle
7. Hakemus kiinteistön 
liittämisestä vesi- ja 
v i e m ä r i l a i t o k s e e n
8. Viemäröimättömäl-
lä alueella jätevesien 
j o h t a m i s s u u n n i t e l m a
9. Naapurien kuule-
minen ja tiedottaminen 
r a k e n n u s p a i k a l l a 
10. Vastaavien työnjohtajien 
h y v ä k s y m i s h a k e m u s
11. Muita liiteasiakirjoja, 
esim. tieliittymälupa, ener-
giaselvitykseen perustuva 
energiatodistus. 

Siis oikeasti, tuntui 
kuin olisin asioinut KELA:
ssa. Pieni kurssi näiden 
täyttämiseen olisi kyllä 
ollut paikallaan ainakin 
allekirjoittaneelle.  Täytyy 
tässä vielä sanoa eräs asia: 

matkan varrella olen joutunut 
neuvoja monilta kysymään ja 
paljon olen apua saanut. Ja 
mikä upeinta tässä elämäni 
mittaisessa projektissa  on; 
Olen saanut tutustua aivan 
mahtaviin ihmisiin! Kiitos 
siis kaikille jotka ovat 
loppumattomilta tuntuviin 
kysymyksiini jaksaneet 
vastata. 

Mutta ettei nyt menisi 
ihan oskarienjakotilaisuudek-
si, niin palataan asiaan… 
Kaarlelassahan on pinta-alaa 
hulppeat  460 neliömetriä 
ja päätimme tämän vuoksi 
ottaa käyttöön pelkästään 
alakerran. Lienee jo energiata-
loudellisestikin järkevää saati 
sitten puhtaanapidollisesti. 
Yläkerta jää siis ainakin 
aluksi ”kylmäksi” ja 
kesäasuttavaksi. Haaveissani 
kuitenkin on että joskus 
yläkertaa voisi käyttää 
vieraiden majoittamiseen, 
kenties maatilamatkailua tai 
jotain. 

Purkaminen on nyt jat-
kunut, toinenkin hormi 
alkaa olla niin sanotusti 
”selevää pässinlihaa”. 
Salin kaakeliuuni on vielä 
pystyssä, mutta täytyy kerätä 
hieman rohkeutta ennenkuin 
sen purkamiseen ryhdyn. 
En halua mokata mitenkään 
sillä tämä se lienee ainut 
alkuperäinen uuni talossa. 
Yläkerran lattialankut on 

Vasemmalla takana on Saimi Haanpää ja oikealla edessä 
Maija-Liisa ja Mauri Kokko

myös irrotettu ja ne odottavat 
numerointia. Ihastuin 
muuten tuohon puruimuriin 
niin paljon että päätin sen 
vielä vuokrata kertaalleen 
ja imuroida myös välipohjan 
eristeet alastiputtamisen 
sijaan. Seuraavia vaiheita 
ovat myös dokumentointi 
ja varastointi. Ulkovuoraus, 
ikkunat ja katto pidetään 

paikallaan siihen saakka että 
perustukset ovat odottamassa 
valmiina tontilla ja 
siihenhän… niin, tarvitaan 
rakennuslupa. Joka toivon 
mukaan on hallussani ennen 
heinäkuuta. 

Mukavaa kevättä ja 
tulevaa kesää ihan kaikille!

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki

Hannu Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu
     - Jätehuolto
     - Arkiston tuhous

     Puh. 06-247 1500
        0400 261 411

Kaivinkone- ja Maansiirtotyöt

+ Puunajoa

Järviluoma 0400 456 552
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Suunnittele leimikkosi valmiiksi.
Ota yhteyttä alueesi neuvojaan!

Maria Niemelä puh. 020 413 6104
 Päntäne, Uuro, Kokonkylä

Esa Kuoppala  puh. 020 413 6102
 Hangaskylä, Harja, Aronkylä, Ikkeläjärvi

Markku Salmirinne puh. 020 413 6103
 Hyyppä, Nummijärvi

Metsänhoitoyhdistys Lakeus
Hyypäntie 9, 61800 KAUHAJOKI, puh. 020 413 6100

Metsäkeskus
palvelee Suupohjassa
Metsäkeskus tehosti toimin-
tatapansa vuoden alusta. 
Julkinen palvelu vastaa 
metsäasioiden yleisestä edis-
tämisestä ja perinteisistä 
lakisääteisistä tehtävistä. 
Metsäpalvelut taas tekevät  
kaikenlaisia metsäalan ja 
muitakin sopivia  töitä sekä 
toimeksiantoja. Kauhajoen 
metsäpalvelutiimillä on kol-
me toimipistettä: Kurikka, 
Jalasjärvi ja Kauhajoki. 
Metsänomistajien käytössä 
on 11 toimihenkilöä, 
kolme metsätyöntekijää 
ja riittävästi kokeneita 
metsätalouden urakoitsijoita. 

Kauhajoen toimistolta toi-
mitaan kaikissa Suupohjan 
kunnissa. Isojoella on 
lisäksi sivutoimipiste met-
sänhoitoyhdistyksen tiloissa. 
Tärkeimpiä toimeksiantoja 
ovat metsäautoteiden 
rakentamiset ja perus-
kunnostukset sekä kun-
nostusojitukset. Myös 
tilakohtaiset metsäsuun-
nitelmat laaditaan jatkossa 
metsäpalveluväen tekeminä. 
Kauhajoella on nyt 
meneillään Lumikankaan 
metsäautotiestön perus-
parannus. Samoilla 
alueilla tehdään myös 

kunnostusojituksia ja samalla 
parannetaan kulkuyhteyksiä 
m e t s ä p a l s t o i l l e  
m e t  s ä a u t o t i e l t ä 
piennartieverkostojen avulla. 
- Vaativia maanrakennustöitä 
on lisäksi  tehty esimerkiksi 
uusjakoalueiden peltoteillä 
ja monenlaisissa vesiens
uojelurakenteissa, kertoo 
m e t s ä p a l v e l u e s i m i e s 
Kaarlo Maaninka. 

Tie on tärkeä

Metsäpalveluesimies Pasi 
Leppiniemi muistuttaa, 
että tien perusparannuksen 
avulla tieverkko laitetaan 
vastaamaan nykyhetken 
vaatimuksia. Tien pitää 
kestää puunkorjuun liikenne 
kaikkina vuodenaikoina, 
ja siellä pitää sopia 
liikkumaan nykyaikaisilla 
p u u t a v a r a - a u t o i l l a .
Sa malla kun tie korjataan, 
sovitaan kuntoon kaikki 
kulkuyhteydet ja päivitetään 
osakastilojen omistajat ja 
tieyksiköt jatkohoitoa varten. 
Leppiniemi toivoo tiekuntien 
olevan perusparannuksissa 
heti asialla, koska valtion 
tuet metsäteihin tulevat 
väistämättä heikkenemään 
lähiaikoina. 

Kauhajoen tiimi: Metsäpalveluissa käytetään nykytekniikkaa apuna. 
Kuvassa tiimiesimies Hannu Latva-Hirvelä , metsäpalveluesimies 
Juha Pouttu,  metsäpalveluesimies Kaarlo Maaninka ja  metsä-
palveluesimies Pasi Leppiniemi. Koneen toimintoja esittelee 
metsäpalveluesimies Harri Järvinen.

M e t s ä p a l v e l u e s i m i e s 
Harri Järvinen perheineen 
viimeistelee omakotitaloaan 
Päntäneen kylän reunalla. 
Harrin vastuualueeseen kuu-
luu toiminta Isojoella, ja 
siksi Päntäne on sijainniltaan 
sopiva asuinpaikka nuorelle 
perheelle. Harrin vaimo 
Tiina on koulutukseltaan 
elintarvike- ja biotekniikan 
insinööri. Hän hoitaa 
tällä hetkellä runsaan 
vuoden ikäistä Emilia-

Metsäpalveluesimies 
Päntäneeltä

tytärtä. Heinäkuun lopulla 
perheeseen syntyy toinen 
lapsi. Tiina Järvinen 
kertoo, että Päntäneelle 
päädyttiin, koska siellä oli 
kauniita vapaita tontteja.
”Lisäksi kylä tuntui paikalta 
jossa on mukava kasvattaa 
lapsia.” Muutaman naapuriin 
on ehditty tutustumaan 
rakentamisen aikana. Kaikki 
kylän ihmiset ovat olleet 
meille todella ystävällisiä ja 
avuliaita.

Järvisen perheen omakotitalo valmistuu Päntäneelle kauniille 
paikalle pellon reunalle. Kuvassa Tiina, Harri ja Emilia.

TAKSIASEMA
0200 11 500

TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne

Puh. 0400 369 800

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

tuolipaikkaa, paarivarustus

TAKSI
Markku Rinta-Halkola

Puh. 0400 799 710



Hyvää äitienpäivää äideille
ja lämmintä kesää kaikille ! 

            Kiitokset lukijoille, jutun 

              tekijöille ja mainostajille !

Lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä, Esa ala-Kyyny, Jarkko Pyyluoma ja Ari Mäki-Uuro

Tätä kirjoitettaessa 
aurinko paistaa pilvettömältä  
tai-vaalta ja ruoho alkaa 
jo piikittämään. Hieno 
pyöräilykesä on alkamassa.  
Pyörä on monien mielestä 
ihmisen suurin keksintö. 

Pyöräily on terveellistä, 
helppoa, nivelystävällistä 
ja ”oikein käytettynä” 
erittäin turvallista, Siis 
todellista terveysliikuntaa! 
On tutkittu, että vanhanakin 
toimintakyky säilyy selvästi 
pidempään, jos jaksaa 
pyöräillä. Meidän kylässä 
tästä on oivana esimerkkinä 
Kallio-Kyynyn Saimi ja 
Uittomäen Sisko, jotka 
päihittävät kilometrimäärissä 
meikäläisen mennen tullen. 
Saimi ja Sisko pyöräilivät 
viime kesänä yli 90 kertaa 
Kauhajoen ja Karijoen rajalla 

Vappuna aloitetaan jälleen yhteiset pyöräretket

Kauhajoen kaupunki 
toivottaa lukijoille 

hyvää kesää!

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

Sisustuspalvelu Tara

Tarja Rahkola

040 5268 705

www.sisustuspalvelutara.fi 

NOTARIAATTIPALVELUT 

ILKKA TERVONEN 

-julkinen kaupanvahvistaja 

puh. 040-5465753 

ilkka.tervonen@co.inet.fi 
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olevalle kuntolaatikolle, 
mistä Karijoen liikuntatoimi 
palkitsi heidät kultamitalilla. 
Saimi kertoi, että hänelle 
kertyi näistä aamuisista 
pyörälenkeistä matkaa 24 
kilometriä. Lisäksi hän 
vielä osallistui maanantaisin 
ja torstaisin Aronkylän 
pyöräilytapahtumaan ja 
tiistaisin meidän omaan yh-
teispyöräilytapahtumaamme.

 Päntälän kolmas pyöräi-
lykesä aloitetaan 1. touko-
kuuta, jolloin kokoonnumme 
Päntäneen Nuorisoseuran 
pihaan klo 19. Tarkoitus on 

tehdä pyörälenkit yhdessä 
mutta mikäli et halua 
pyöräillä porukan mukana, 
niin toki voit ajella yksin tai 
kaverin kanssa.

Pyöräilylenkit jatkuvat 
kesän ajan joka tiistai-
ilta ja viimeinen kerta on 
28. elokuuta. Pyörälenkin 
jälkeen nimi ilmoitustaululla 
olevaan vihkoon, niin 
osallistut polkupyörän ar-
vontaan, joka suoritetaan 
syksyn possutansseissa.

Ennen pyöräilykauden 
alkua tarkista pyörän 
kunto. Toimivatko jarrut ja 

soittokello, ovatko renkaat 
ehjät ja onko niissä sopivasti 
ilmaa, onko kettingit rasvattu 
ja toimiiko pyörän vaihteisto 
sekä ovatko lakisääteiset 
heijastimet kunnossa? 

Ja ei muuta kuin pyöräily-
kypärä päähän ja pyörän 
selkään. Pyöräilytiistait ovat 
mukava ja kuntoa kohottava 
tapa tutustua kotikyläämme, 
jonka suuret ja pienet 
tiet sekä polut suorastaan 
kutsuvat meitä.  

Pyöräilyterveisin 
Marja-Leena Ala-Kyyny

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

LAADUKKAAT

TEBOILTEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen


