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Korpi-Kyynyn Anna-Liisa elää parasta aikaa
Korpi-Kyynyn Anna-Liisa o.s.
Mäki-Turja on syntyjään kainastolaisia. Hän syntyi vanhana juhannuksena vuonna 1943. Isä Artturi pääsi samaan aikaan lomalle
rintamalta ja toivoi, että edes yhden yön saisi nukkua kunnolla. Ei
saanut, sillä Anna-Liisa putkahti
maailmaan samana yönä klo 2.00.
Taksia ei saatu mistään kuljettamaan kätilöä synnyttäjälle, mutta
sotapojat toimivat taksina ja niin
asia järjestyi.
Anna-Liisa avioitui aikanaan
Korpi-Kyynyn Olavin kanssa ja
muutti Korpikylään. He ostivat
Vainionpään Eemin jäämistön
huutokaupasta tilan 70-luvun paikkeilla. Sinne he rakensivat itselleen eläkeläistuvan, jonka mestaroi AlaKyynyn Esa. He muuttivat
sinne vuonna 1998. Pihatöyrältä
on avara näkymä entiseen asuinpaikkaan, ns. ”vanhalle paikalle”,
jonka päärakennusta vanhin tytär
Katriina asuttaa perheineen. Aunelle ja Artturille syntyi neljä
lasta: Raimo, Marja-Leena, Anna-Liisa ja Sirpa.
Raimo oli innokas keksimään
jekkuja Anna-Liisalle, joka tuli
usein höynäytetyksi. Erään kerran hän ehdotti siskoaan käväisemään jokisillalla ja sanoi, että saat multa markan. Sinne oli
matkaa 600 metriä. Anna-Liisa
juosta hohuutti matkan niin lujaa
kuin kintuista pääsi markan kiilto silmissään. Velipoika oli painanut markan kuvan multakokkareeseen ja antoi multamarkan
palkkioksi.
Naapurissa oli Köykkä-niminen talo. Siellä oli samanikäisiä
lapsia, joista erityisesti Tellervosta tuli Anna-Liisan sydänystävä.
Iltaisin he saattelivat toisiaan kotipihaan vuorotellen, kunnes äiti
komensi kotiin. Eräänä hiostavana kesäpäivänä, kun vanhemmat
olivat peltotöissä, alkoi raju ukonilma. Sisarukset juoksivat naapuriin ukonilmaa pakoon. Siellä he
istuivat tiiviisti hetekalla ja veisasivat virsiä, kunnes ukkonen meni menojaan.
Navetta pestiin perusteellisesti kesällä, kun lehmät olivat ulkoruokinnassa. Siitä tuli lasten
leikkipaikka. He valmistelivat
näytelmiä ja esittivät niitä lähipiirille. Kun oli enemmän nuorta

väkeä koolla, leikittiin ulkoleikkejä, joista tärkeimpiä olivat Neljää
maalia -pallopeli ja Kymmenen
tikkua laudalla. Elämä oli jännittävää ja yhdessä touhuaminen mukavaa ja kasvattavaa.
Anna-Liisa halusi kouluun,
vaikka iän puolesta olisi pitänyt odottaa vielä vuosi. Hyvin
opintaival alkoi, sillä parin kouluviikon jälkeen hän jo osasi tavaamisen ja kohta lukeminenkin
avautui. Siitä se lukuharrastus on
lähtenyt matkaan ja jatkuu edelleen. Nenä kirjassa kiinni aina,
kun mahdollista.
Anna-Liisa oli topakka flikka,
jolle opettaja uskalsi jättää luokan, kun oli itsellä jokin pakottava meno kesken koulupäivän.
Ensimmäisen kerran hän sijaisti
opettajaa tokalla luokalla. Opettaja Hilda Laine evästi sijaisensa ohjeella, että metelöivät oppilaat lähtekööt kotiin. He saisivat
huomisin jäädä koulun jälkeen
arestiin. Sijaisen mukaan flikat
ja yksi poika käyttäytyivät hyvin.
Opettaja ei tiennyt, että Anna-Liisa tykkäsi tästä hiljaisesta pojasta
eikä hennonnut komentaa tämän
parasta kaveria kotiin, vaikka tämän käytös oli puheittenalaanen.
Anna-Liisa tykkäsi olla koulussa. Historia oli lempiaine, koska häntä kiinnostivat tarinat siitä, kuinka ennen elettiin.
Laulaminen on aina kuulunut Anna-Liisan elämään. Kun
oli kaksi luokkaa yhdessä, hän
oli ”keskirivin lukkari”. Hänellä
oli kantava ääni ja hyvä nuottikorva. Hän oli kirkkokuorossa 35
vuotta, mutta struumaleikkauksen
jälkeen äänen käytössä on ollut
ongelmia. Kokonaan hän ei laulamista kuitenkaan malttanut jättää, vaan harrastus jatkuu Aikamoisetkuorossa.
Pieni maatila ei yksin elättänyt perhettä. Äiti hoiti kodin ja
isä pääsi Itikan ostoasiamieheksi.
Erään kerran Itikan autosta pettivät jarrut ja ojaanajon seurauksena Artturin selkä vioittui. Hän
sai apumiehekseen Raimon, joka isänsä eläkkeelle jäätyä jatkoi
ostoasiamiehen työtä. Anna-Liisa kävi kuusi vuotta kansakoulua,
sillä hän olisi muuten ollut liian
nuori yhteiskouluun, keskikoulu kun aloitettiin tuolloin toisel-

ta luokalta. Lukion käytyään hän
pääsi ylioppilaaksi vuonna 1962.
Hän haki Vaasan kauppaopistoon
opiskelijaksi ja tuli hyväksytyksi. Vuoden päästä hän oli valmis
merkonomi. Anna-Liisa ei hakeutunut jatkokoulutukseen, sillä hän oli jo tavannut Olavi Korpi-Kyynyn, kohtalonsa, ja halusi

Olavi nyppäsi pätkän nokkosesta ja siveli sillä Anna-Liisan käsivartta, johon ilmestyi polttamia.
AnnaLiisa ihmetteli, miksi Olavi noin teki. Tämä sanoi merkanneensa Anna-Liisan omakseen –
ja omaksi tuli.
Joulusta lähtien he olivat yhdessä ja vuonna 1964 kihlautuivat.

Anna-Liisan ja Olavin kihlakuva 28.3.1964.
työpaikan lähempää Kauhajokea.
Anna-Liisan ja Olavin yhteinen elämäntarina alkoi Kasinolta.
Anna-Liisa istuskeli jonkun pojan
vieressä penkillä. Olavi katseli sivusilmällä ja päätti, että seuraavana viikonloppuna ei tuo poika
Anna-Liisan seurassa istuskele.
Koitti lauantai, Anna-Liisa ja Olavi olivat taas Kasinolla. He kävivät yhdessä hörppäämässä limsat
ravintolassa ja siirtyivät pihalle.

Seuraavana vuonna he solmivat
avioliiton. Hääpäiväksi oli ajateltu Kalevalan päivää, mutta se
ei sopinut papin aikatauluun. Sovittiin edellinen päivä 27. helmikuuta klo 17. Oli kova pakkanen.
Skodalla mentiin ja tuulilasia piti
kravata koko ajan ajon aikana, ettei se olisi jäätynyt umpeen. Rovasti Kumpulainen vihki heidät
Äijälän pappilassa, joka palvelee nykyään Salaisen Puutarhan

Majatalona. Tuosta hääpäivästä
on kulunut pian 60 vuotta.
Yhdentoista kuukauden kuluttua syntyi heidän ensimmäinen lapsensa, Katriina. Anna-Liisa muutti Olavin luo ”vanhaan
taloon”, jossa asuivat myös Olavin vanhemmat Sylvi ja Aleksi. Vuonna 1974 nämä luopuivat tilasta ja nuorempi pari otti
isännyyden. Sylvi hoiti lypsämiset vuoteen 1980 asti. Hän sai
tuolloin infarktin, jonka jälkeen
Anna-Liisa lypsi lehmät aamulla ennen töihin lähtöä ja illalla
töistä tultuaan. Olavin kontolla
oli muut työt.
Vuonna 1978 he rakensivat
Olavin vanhemmille lisäsiiven,
johon nämä muuttivat. Vaikka eri
sukupolvet tulivat hyvin toimeen
keskenään, niin mukava oli kuitenkin häärätä omassa keittiössä. Kun
asuttiin vielä yhdessä, Anna-Liisa
kävi ”Sylvin soppakoulun”, mistä on ollut paljon hyötyä elämänvarrella. Anna-Liisa ja Olavi rakensivat lisätilaa navettaan, eli
parsipaikkoja tuli kaikkiaan 26
lehmälle. Olavin isä epäili, että
millä noin ison navetan saa täyteen. Toki hän muisti, että kun
hän itse aikanaan rakensi navetan, myös hänen isänsä oli esittänyt vastaavanlaiset epäilynsä.
Anna-Liisan työura alkoi Kainaston Polttoturpeelta. Jo 13-vuotiaana hän pääsi sinne kääntelemään turvepaloja, joita oli
yhdessä jonossa 30 metriä ja kymmeniä rivejä. Parin viikon työkokemus riitti ja hän vei tienestinsä
äidilleen. Kainaston Korpputehdas tuli myös tutuksi. Siellä hän
pussitti korppuja kilon pusseihin Sirpa-siskon kanssa. Vieläkin
muistuu mieleen ne vastapaistetut
lämpimät korput ja kylmä maito,
mikä on jäänyt elävästi mieleen.
Myöhemmin hän oli myös apulaisena Laitamäen kangaskaupassa
sekä Ruoka-Aitassa, molemmat
kainastolaisia kauppoja. Ylioppilaaksi päästyään hän työskenteli
kirkolla Osuuskassassa 100 markan kuukausipalkalla.
Vuonna -64 hän pääsi Vaasaan lääninhallituksen autojaostoon töihin. Vuonna 1964 suomaJATKUU SIVULLA 3

2

Presidentin palsta

Lions klubimme toiminta on
saatu palautettua lähes normaaliksi, vaikka koronapandemia on
vielä ollut jollakin tapaa haittaamassa toimintaamme. yksi kokous jouduttiin vielä kuitenkin
pitämään ”etänä” koronarajoituksien vuoksi.

Kuluva toimintakausi on meillä juhlavuosi, sillä klubimme perustamisesta tulee tänä keväänä 40-vuotta. Paljon on vuosien
varrella ollut tapahtumia, monta aktiviteettia toteutettu, monta kokousta pidetty ja paljon on
hauskoja mieleenpainuvia kokemuksia koettu. Onnittelen puolestani klubia ja toivon menestyksen vuosia edelleenkin ja myös
uudet jäsenet ovat tervetulleita
klubiimme.
Näin juhlavuoden kunniaksi
teemme lahjoituksen 4000 euron
arvosta erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin, normaalien vuosittaisten avustusten ja lahjoitusten lisäksi. Näistä lahjoituksista
ja saajista on tässä lehdessä oma

PÄNTÄNEEN SANOMAT
juttu. Toivotan menestystä kaikille saajille ja voimia hyvän työnne jatkamiseen.
Tätä kirjoittaessani on synkät pilvet peittämässä Eurooppaa ja hirvittäviä asioita on tapahtunut ja tapahtumassa edelleen
Ukrainassa, jossa miljoonat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja hyvästelemään läheisensä,
joko pakenemisen tai pommitusten vuoksi, ehkä ikiajoiksi. Toivon vilpittömästi, että se hulluus
saataisiin loppumaan välittömästi, ja saataisiin rauha aikaiseksi.
Toiveeni on myös, että me kaikki auttaisimme näitä sodan uhreja, kukin voimiensa mukaan.
Toivotan teille kaikille lehtemme lukijoille Hyvää kevättä,
kesää ja terveyttä!
Presidentti Pekka Rahkola

ALOITETAANKO PÄNTÄNEELLÄ LAPSIPARKKITOIMINTA?

BeA kiinnitystekniikka
www.kiinnike-heinonen.fi
Kurikantie
287,
61850KAUHAJOKI
KAUHAJOKI AS
Sepänkuja
6, 61800

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Päntäneen seurakuntakodille
keskiviikkona 11.05. klo 18.
Vaihdetaan ajatuksia siitä, millaiseksi lapsiparkkitoiminta halutaan muotoutuvan.
Tulkaa mukaan vaikuttamaan! Yhdessä hyvä tulee!
Terv. talotoimikunta

Jätehuolto

J.Frösen

040 900 1457

Kaivojen ja siirtolavaroskasäiliöiden
tyhjäystä nopeasti.
Siirtolavaparakkien
siirrot. Kaivojen
tyhjäykset myös
automaattisesti sopimuksen mukaan.

0400-269181

LAADUKKAAT

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

Moottoritie 2, KAUHAJOKI, Puh: 010 470 9801

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

Kauhajoki

• Yrityksen perustamisasiat
• Kirjanpito ja tilinpäätökset
• Veroilmoitukset
• Maa- ja metsätaloudet
• Sähköiset tilitoimistopalvelut

Porvarintie 18, Teuva Topeeka 30, Kauhajoki
06-2673 060
WWW.REEBIT.FI
toimisto@reebit.fi

KEVÄÄN PARHAAT KONEKAUPAT MEILTÄ

Rullatie 4, SEINÄJOKI • Turkkirata 24C, PIRKKALA

www.konejatarvike.net

Konemyynti Marko Rajahalme 0400 260 048 / Timo Rajahalme / 0400 260 047 / Seppo Rajahalme 0400 366 252
Varaosat Seinäjoki E-P:n Kone ja Tarvike 06-428 9000 / varaosat Pirkkala Petri Hiedanniemi 040 687 4562
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PÄNTÄNEEN SANOMAT
...JATKOA ETUSIVULTA
laiset saivat sairausvakuutuskortin
ja Kelan hoidettavaksi tulivat sairasvakuutusasiat. Kauhajoella tuli sairausvakuutustoimiston paikka auki, sinne Anna-Liisa pääsi.
Tästä alkoi Anna-Liisan Kela-elämä, jota jatkui 42 vuotta. Hän tykkäsi työstään. Oli hienoa auttaa
ihmisiä hakemusten viidakossa.
Työntekijöitä muistutettiin usein,
että asiakas on kunkku. Vuonna
2006 Anna-Liisa jäi ansaitulle
eläkkeelle.
Viisi vuotta sitten pariskunnan elämä pysähtyi kertaheitolla. Olavi oli pyöräillyt vuoden aikana liki 5 000 kilometriä, mutta
hiukan vielä puuttui tavoitteesta.
Oli sunnuntaiaamu, kun hän hyppäsi pyörän selkään ja lähti ajamaan nuo puuttuvat kilometrit,

tai ainakin niin oli meininki. Hän
huomasi Alakankaan linjapiilipysäkin kohdalla tyhjän olutpullon
ruohikossa ja hyppäsi pyörän selästä hakemaan sen. Pyörän työ
palatessaan hän yhtäkkiä putosi
maahan eikä tiennyt tästä maailmasta enää mitään. Sydän oli pysähtynyt. Apu tuli kuin olisi Isoon
Kirjaan kirjoitettu. Ohikulkija näki Olavin makaavan maassa ja tajusi, että ilman elvytystä Olavi
menehtyy. Hän elvytti elämänsä ensimmäisen kerran. Kuitenkin se sujui, niin kuin olisi ollut
automaattiohjaus päällä. Paikalle pysähtyi myös pariskunta, joka soitti ambulanssin. He kertoivat ensihoitajille nähneensä,
”kun tuo mies kuoli”. Eipä ollut
vielä lähdön aika Olavilla. Am-

Anna-Liisa ja Olavi ”eläkeläistuvan” portailla 1998.

bulanssi vei hänet keskussairaalaan. Sairaalassa vierähti melkein
5 viikkoa, joista kahdesta ensimmäisestä Olavi ei muista mitään.
Anna-Liisa oli autuaan tietämätön siitä, mitä puolisolle oli
tapahtunut. Hän istuskeli kotona kuuntelemassa jumalanpalvelusta. Saarnan aiheena oli Nainin
lesken pojan henkiin herättäminen. Jälkeenpäin tuo yhteys Olavin pelastumiseen tuntui pysäyttävältä. Keskussairaalassa oltiin
lähes varmoja, että Olavin terveys ei enää palaudu, vaan hän
jää hoidettavaksi, tämä kun oli
niin huonossa kunnossa. Mutta
Olavi pääsi kotiin. Muisti pelasi
niin, että hän osasi pankkikorttinsa tunnusluvun ulkoa. Kotiinlähtiessä Olavi kysyi lääkäriltä, että
koska hän mahtaa saada ajokortin takaisin. Tämä ilmoitti, ettei
”tuollainen pöllöpää mitään ajolupaa enää saa”. Mutta sai ja ajaa
edelleen.
Kun Korpi-Kyynyt kävivät
keskussairaalassa kontrollissa,
Olavi näki lääkärin ja lausahti,
että ”tässä se pöllöpää nyt on”.
Tämä pyyteli anteeksi tokaisuaan. Hän innostui niin kovasti Olavin hyvästä kunnosta, että
halusi viedä tämän kuntoutuspalaveriin näytille, kuinka nopeasti
toipuminen on edennyt. Olavi on
äärettömän kiitollinen lisävuosista, jotka hän on saanut elämältä
lahjaksi. Elämänarvot ja ajattelutavat ovat muuttuneet. Kirosanaa ei huulilta lipsahda, edes
vahingossa.
Anna-Liisa ja Olavi elävät
yhteisen elämänsä parasta aikaa.
Mikäs on ollessa, kun molemmat
ovat terveitä ja harrastuksia on
monenlaisia. Kaksi rotevanpuoleista kissaa tuovat oman säväyksensä yhteiseen kotoelämään. Anna-Liisa käy kuorossa, joogassa,
vesijumpassa ja -juoksussa. Hiihtäminen on mukavaa, mutta on
jäänyt tänä vuonna vähemmälle. Sotaveteraanien parissa tehtävä työ on mielekästä ja antaa
sisältöä elämään. Olavi tykkää
lenkkeillä ja hiihtää. Hiihtolenkit
ovat kymmenen kilometrin mittaisia, koska viisi ei tunnu vielä missään – myös tyttären koira
saa samalla lenkityksen. Olavi on
aina tykännyt metsätöistä ja niitä hän tekee edelleen, mutta vaimon määräyksestä on oltava toi-

Anna-Liisa ja Olavi kotonaan Päntäneellä maaliskuussa 2022.
nen mukana, kun moottorisahan
kanssa metsään menee.
Anna-Liisalla ja Olavilla on
kolme lasta, Katriina työskentelee Kauhajoella tilitoimistossa.
Jussi asuu Helsingissä ja opiskelee konduktööriksi. Iltatähti Anna on mainostoimistossa Turussa.
Katriinalla on neljä lasta, ja tänä

vuonna nuorimmaisinkin tulee
aikuisen ikään. On mukavaa, että he asuvat lähellä mummulaa.
Niin Anna-Liisan kuin
Olavinkin elämän motto on
”Päivä kerrallaan”.
Heleena Kokko

TÄSSÄ ON TIE

Monia viestejä muutoksista
elämänpiirissämme. Yksityisessä
elämässämme ja perheessä voi tapahtua yllättävää, mikä tuo uutta
suuntautumista. Muuttunut tilanne koskettelee Euroopan valtioita ja Suomeakin. Elämän perustaa
koetellaan. Mietimme, miten elämä jatkuu tästä eteenpäin.
Jeesus esitti vertauksen kahdenlaisesta rakentajasta. Toinen
rakensi talonsa hyvälle perustalle,
kalliolle. Toinen mies rakensi talonsa hiekalle. Kun myrskytuuli
ja sateet koettelivat, Kalliopohja
pelasti rakennuksen. Tällä puheella Jeesus toi esille Jumalan Sanan
tärkeyttä ja merkitystä.
”Jokainen, joka kuulee nämä
sanani ja tekee niiden mukaan, on
kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi
taloa, mutta se ei sortunut, sillä

se oli rakennettu kallioperustalle. Matt.7:24-27
Jumalan Sana on luonut kaiken, ylläpitää kaikkea luotua. Jeesus on kanssamme kaikki päivät
maailman loppuun asti. Hän tulee lähelle meitä, asumaan meissä uskon ja toivon kautta.
Kun etsimme tietä, meillä on
lupaus: ”Tässä on tie, kulkekaa
sitä.” Jes.30:21
”Minä johdatan teitä, kun te
kuljette rukoillen.” Jer.31
Antti Ala-Opas

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311
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LC Kauhajoki / Päntäne
40-vuotta

Neljäkymmentä vuotta
Lions-toimintaa
Päntäneellä.

Päntäneen Lions-klubi juhlii
40-vuotista toimintaansa 6.5.2022
Päntäneen koululla osallistuen
konsertin järjestelyihin.Varsinainen lahjoitustilaisuus järjestettiin Päntäneen seurakuntakodilla 21.04.2022.
Virallinen perustamispäivä on
6.5.1982, mutta keskustelut klubin perustamisesta käytiin huhtikuun puolivälissä.
Aloitteen Lions Klubin perustamiseksi Päntäneelle teki silloinen lohkon puheenjohtaja Veikko Äijö Aronkylän klubista. Hän
esitti asian Lauri Ala-Kokolle, joka kutsui 15.04.1982 päntäneläisiä koolle keskustelemaan siitä,
että tarvitaanko Päntäneelle oma
Lions Club.
Kun kysymyksessä oli Lauri, ei tarvinnut epäillä hänen haluaan mistään, mikä koski Päntäneen tai päntäneläisten asian
eteenpäinviemistä. 6.5.1982 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
Kummi-klubina ja opasleijonana toimi Veikko Äijö. Virallista
perustamisjuhlaa vietettiin klubin perustamisen jälkeen KurkiHotellissa 30.10.1982.
Perustajajäseniä klubilla oli
19. Heistä kaksi toimii edelleen
klubissamme. Jäsenmäärä on vaih-

dellut vuosittain ja nyt jäsenmäärä
on noussut 21:een. Klubin jäsenistö on aina muodostunut aktiivisista ”päntälääsistä”, joista pääosa asuu kylässä ja osa vähän
sivummalla.
Lady-toiminta alkoi 83 - 84
kaudella. Toimintaan on kuulunut koko ajan monet palvelutehtävät, tempaukset ja lahjoitukset
erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin ja kummilapsitoiminta.
Ladyt ovat kokoontuneet pääasiassa toistensa kodeissa.
Leo-toimintaa nuorille olimme käynnistämässä Kauhajoelle
1986 ja nuorisovaihtoon on klubimme kautta myös osallistunut
joitakin nuoria 40 vuoden aikana. Pääasiassa matkat ovat suuntautuneet Amerikkaan.Klubimme
kautta on jatkuvasti haettavissa nuorisovaihtopaikkoja,myös
muut kuin Päntäneellä asuvat voivat hakea ko.paikkoja.
Ulkoiset klubimme tunnukset
ovat viiri ja lippu. Viiri suunniteltiin ja hankittiin heti ensimmäisen toimintakauden aikana. Viirissä on kuvattuna Keturinkyläntien
varressa oleva n. 140 vuotta vanha ”Kränämänty”.
Lipun klubille lahjoittivat ladyt 10-vuotisjuhlan yhteydessä.
Lippu on näin ollen ollut mukana jo 30 vuoden ajan saaden ansaitsemansa kunnioituksen käytetyissä tilaisuuksissa.
Klubin kokoontumiset aloitettiin alkuun Ala-Kokon baarilla,sieltä muutettiin SOP:in kokoustiloihin.Kokoustilana on toiminut
myös Tapion lankakaupan kokoustila. Vuonna 2021 siirryttiin Pän-

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

Hyvinvointipalvelut
Ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja
terveydenedistämisen palvelut.
www.kauhajoki.fi/hyvinvointi

täneen seurakuntakodin tiloihin.
Klubin jäsenten välisessä tiedotuksessa on suurena apuna tietotekniikka, esim. kokouskutsut
kulkevat sähköpostina. Nyt jäsenet voivat tavoittaa toisensa näppäimen painalluksella.
Vielä joitakin vuosia sitten auton mittariin kertyi kokouskutsuja jaettaessa lähes sata kilometriä
tai viestit kulkivat ”etanapostina”.
”Viralliset” toimet klubimme
ulkopuolella aloitti lohkon sekä
alueen puheenjohtajana toiminut
Armas Latva-Lusa. Myöhemmin
samoja tehtäviä hoitivat myös
Ilkka Tervonen ja Oiva Koskela. Esa Ala-Kyyny on toiminut
lohkon puheenjohtajana.Nyt lohkon puheenjohtajana toimii Hannu Mäki-Rahkola. 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.

Aktiviteetit, joilla on
rahoitettu erilaiset palvelut:
Pääasiallisen tulonlähteenä
klubilla on ollut vuodesta 1983
asti kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Päntäneen Sanomat. Lehti sisältää päntäneläisten haastatteluja, juttuja ajankohtaisista asioista
ja lisäksi toimintaamme tukevien
yritysten mainoksia. Pääkirjoituksena on pidetty jonkun päntäneläisen elämästä kertovaa haastattelua. Perinteen aloitti Lauri Tuuri
tekemällä ensimmäisen haastattelun Jaakko Keski-Keturista.
Päntäneen sanomat on kokenut
muutoksia viime vuosina. Lehteen on tullut väriä, ja lehden toimittaminen on muuttunut sähköiseen muotoon entisestä ”leikkaa
ja liimaa”-menetelmästä.
Vuonna 2021 LC Päntäne sai
Päntäneen Sanomien julkaisemisesta tiedottaja kunniakirjan.
Sääveikkaus, huutokaupat, pa-

Presidentti Pekka Rahkola klubin alkuperäisen lipun kanssa.
perin- ja metallinkeräykset, erilaiset työaktiviteetit, kuten kulotus-,
metsänistutus- ja raivaustyöt yms.
toimet ovat muodostaneet vuosien
varrella myös suuren tuoton klubimme toiminnalle.
Myös liiton kautta organisoidut erilaiset aktiviteetit ovat olleet tulonlähteenä klubillemme,
esimerkkinä Punainen sulka-keräyksen tuotto.

Palveluaktiviteetit:
Kuten me kaikki tiedämme,
meidän lionien toiminnan lähtökohtana on aina palvelu ja toisten auttaminen. Palveluaktiviteetit muodostavat kaikkien klubien
toiminnan rungon.
Erityisen tärkeitä kohteita toiminnassamme ovat olleet lapset.
Kaksi vuotta sitten tehtiin päntäneläisen perhepäiväkodin pihalle
liikennepuisto ja hankittiin lapsille ekologiset menopelit. Myös
nuorille, veteraaneille ja vanhuksille on pyritty vuosittain järjestämään erilaisia palveluaktiviteetteja. Nämä tapahtumat on aina
pyritty hoitamaan huolella.
Viimeisin mittava palveluaktiviteetti on matonpesupaikan rakentaminen Päntäneelle jääkiekkokaukalon viereen 2019. Hanke
toteutui TE-keskuksen avustuksen turvin ja mittavalla talkootyöllä.Varsinaisen tulikasteen pesupaikka sai seuraavana kesänä.
Joku oli kuullut pesupaikalta huutoja ” IHANAA, LEIJONAT IHANAA!!!”

URAKOITSIJA AATOS OIJENNUS
• Sisämaalaukset
• Ulkomaalaukset
• Tasoitetyöt
• Tapetoinnit
• Laatoitukset
• Mattotyöt ym.
AATOS OIJENNUS
KETURINKYLÄNTIE 101
61980 PÄNTÄNE
puh. 040 558 1657

Päntäneen koulu on ollut
monesti aktiviteettien kohteena.
Olemme rakentaneet sillan, että
hiihtoladut saatiin turvalliseksi, on hankittu pyöräilykypäriä,
kustannettu erilaisia uimahallija laskettelupäivien matkoja sekä hankittu harraste- ja urheilutarvikkeita yms. hyvän mielen
tuojia. Myös muut kylän nuoret
ovat päässeet osallisiksi erilaisista hankinnoista.
Varttuneemmalle väelle on järjestetty perinteisesti kirkkopyhiä
seurakuntakodilla, jonne olemme
järjestäneet myös kuljetuksia ja
ladyt ovat hoitaneet kahvituksen.
Olemme myös hankkineet esimerkiksi kylätuvalle, seurakuntakodille ja nuorisoseuralle erilaisia tarvikkeita. Alkuvuosien
suuren työpanoksen vaati veteraanien kotien kunnostustalkoot.
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 kyläläisten virkistykseen. Alue on nimetty ”Kaarlelan puistoksi”. Sitä on
vuosien myötä vähitellen rakennettu omien ja EU-rahoituksen
turvin ja talkootyöllä. 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
lahjoitukset:
Vakituiset vuosittaiset stipendit on annettu alusta saakka kylästä valmistuville ylioppilaille,sekä Päntäneen-, Kainaston- ja
Hyypän koululle.Toisen asteen
koulut ovat myös avustuskohteena. Myös Nuori urheilija -stipendi on ollut mukana jo usean
vuoden ajan.
Koululaiset (5-6 lk) ovat osallistuneet Rauhanjuliste- kilpailuun jo monena vuotena, ja Päntäneen koulu on menestynyt todella
hyvin. Päntäneen lions-klubin
toiminta jatkuu. S L-K.
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Kyläkonsertti Päntäneellä
Teemalla ”Musiikista hyvinvointia” Kauhajoen Pelimannien
Kyläkonsertti soitetaan ja lauletaan Päntäneellä. Konsertti järjestetään yhdessä Päntäneen Lions
Clubin,Päntäneen koulun ja Musiikkiharrastusten Kannatusydistyksen kanssa. Päntäneen Lionsit
auttavat kuljetuksissa Päntäneellä heitä,jotka eivät enää muuten
pääsisi konserttia kuulemaan.
Konsertti on ilmainen.
Musiikilla on suuri vaikutus
henkiseen hyvinvointiimme. Mitä paremmassa kunnossa se on,sitä kauemmin pystymme koto-

na asumaan. Musiikin avulla voi
piristää itseään ja ehkäistä vireystilan laskua.
Kyläkonsertissa kuljemme
Kauhajoen komian polkan kautta Pieneen kahvilaan ja Hiskin Iikon ja Turjan Tapion sävelmiin,Tapaamme Saariston Sirkan ja
Kauko Varhilan Laitilanjärven
humpan. Aivan uutta on Risto
Ala-Ikkelän Laskiaispolska ja Jare Virtasen Pieni toivon kipinä sekä Kauhajoen Pelimannikronikka. Laulusolisteina ovat Heikki
Arkela ja Unto Mansikkamäki.
Minun aikanani Kauhajoen Pe-

limanneissa ovat soittaneet Pitkä
Sulukki (Sulho Puska) ja Väinö
Poskiparta Päntäneeltä.
Kauhajoen Pelimannit on perustettu 1968.Yhtye kuuluu Suomen vanhimpiin,koko ajan toimineisiin yhtyeisiin. Tänä vuonna
Kauhajoen Pelimannit valittiin
”Vuoden yhtyeeksi” Etelä-Pohjanmaalla. Tervetuloa.

Valkoinen Puu Cafe
& Shop Kauhajoki
Topeeka 15

Seppo Kalliomaa
Huom. Jos tarvirtset konserttiin kuljetusta niin soita:
Markku / 0400 799 710

Olemme avoinna:
ma-pe 11-20
la 11-18

Linjaliikenne ja tilausajot
Autoja joka lähtöön
Pyydä tarjousta.
Puh 06 2669102
urpolan.liikenne@pp.inet.fi
www.urpolanliikenne.fi

Ruokapalvelu
Lahjoituksen saaneeiden toimijoiden edustajat yhteiskuvassa Päntäneen Clubilla 21.4.2022.

LC Päntäne lahjoitti 4000 €
Klubimme perustamiskokous
pidettiin 6.5.1982 Lauri Ala-Kokon ja opasleijona Veikko Äijön
toimesta.
Lionit keräävät erilaisin tempauksin varoja kotimaisiin ja kansainvälisiin avustushankkeisiin.
Saaduilla varoilla avustetaan hankintoja tai toimintaa mm. sairaa-

loille, erityisnuorisotyölle ja annetaan apua luonnonkatastrofien
uhreille, myös erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.
Lähes koko toimintamme ajan
olemme keränneet varoja lahjoitettavaksi eteenpäin hyvinvoinnin ja mielihyvän saamiseksi,
niin alueellisesti kuin kansain-

Johanna
Laaksonen

palveleva lounasruokala
teknologiakeskus Logistiassa

•
•
•
•

Maistuvaa lounasta
Kuppi kuumaa herkkuineen
Monipuoliset pitopalvelut
Suussa sulavat tilaustuotteet
puh. 040 5085272
www.ruokapalvelu.fi

välisestikin.
Juhlamme kunniaksi päätimme lahjoittaa teille, jotka teette
paljon hyväntekeväisyystyötä,
toimintanne tukemiseen yhteensä 4000 €.
Lahjoitukset jaettiin
seuraaville toimijoille:
Päntäneen ala-asteen vanhempain-yhdistykselle Päntsy ry: avustus voimistelupatjaan, Pelastakaa
lapset ry, Päntäneen nuorisoseura
ry, Turvakoti ry, Suomen punainen risti, Kauhajoen osasto, Kauhajoen mielenterveys ry, Lääkärit
ilman rajoja ry, Kauhajoen seurakunta, diakoniatyö, Kauhajoen seurakunta, Walkers Kauhajoki, Lions Clubs International
Foundation, LCIF

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot.

- Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
- Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
- Meiltä kaikki piensiemenet ja myös erikoiskasvit.
- Myös luomuna. Soita ja kysy!

Merinomi Oy 0500 365 995

Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.
* Rännikourut
*Asennuspalvelut
JARI 0400 123 078
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www.peterco.fi

Ottelun jälkeen kuvaan saatiin vielä osa pelaajista, jotka selvisivät taistosta ilman loukkaantumisia.

MESLA OY

Huippukiekkoa Päntäneen
kaukalolla 6.3.2022
Maaliskuussa runsas sata kyläläistä kokoontui Päntäneen kaukalolle viettämään iltaa kylätapahtumaan. Luistelun, pulkkailun ja
jutustelun lomassa LC Päntäne
tarjosi makkaraa ja herkkusuut
saivat suun makiaksi Nuorisoseuran kioskista.
Mukavan tapahtuman kruunasi leikkimielinen jääurheiluottelu Päntäneen All Stars vastaan
Päntäneen Nuoret. All stars oli
koottu suurelta osin päntäläisistä 80/90-luvun tähtipelaajista.
Nuoret antoivat konkareille
hyvän vastuksen ja peli pysyi tasaisena pitkään. Lopussa jaot laitettiin uusiksi, Nuoret hankkivat
pari tähtipelaajaa vahvistukseksi
ja voittivat ottelun niukasti. Tärkeämpää kuin lopputulos oli pelaamisen ja kannustamisen ilo sekä yhdessäolo. MA

LVI PÄNTÄNE
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22
61980 PÄNTÄNE 0400 885 028
VESI- LÄMPÖ- JA
ILMASTOINTITYÖT
TARVIKKEINEEN

Grillit ja kesäkalusteet edullisesti!
KST-Tukku Sisustetalo
Katsastustie 16
61800 KAuhajoki

KOKO PERHEEN KESÄRIEMUT
LAUHANVUORELLA

Ta v a t a a n t a a s t u l e v i s s a
kylätapahtumissa!

Päntäne All Stars:
Jari Rosenberg, Leo RintaMöykky, Markku Rinta-Möykky, Arto Tienaho,
Eero Kaski, Timo Kallio,
Harri Rosenberg, Pekka
Rinta-Halkola, Ari Rahkola,
Jarno Rosenberg, Jarkko
Kulmala.

Päntäne Nuoriso:
Tomi Hautamäki, Roope
Kykkänen, Ilari Rosenberg,
Miro Pihlaja, Joel Hakola,
Benjam Halkola,Samuli
Kangas, Sami Halkola,
Tuomari: Mauri Mäntylä

MÖKIT

verkkokaupastamme

24 / 7

alvelu:
Myyntip
25 8751
p.040 8
uha.fi
info@la
uha.fi
www.la

lauha.fi

Lauhansarvi, Lauhanvuorentie 490, ISOJOKI p. 040 825 8751
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Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Teollisuustie 11, Seinäjoki
Puh. (06) 429 6750

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Puistotie 51
Asiakaspalvelu 06 233 7114
www.nuottiapteekki.fi

PALVELEMME
Arkisin 8.30 – 19.00
Lauantaina 9 – 15

PARILLISILLA viikoilla
päivystämme sunnuntaina 11-15

Materiaalinkäsittelyä
yli 40 vuotta
Material Flow How®

TIETOKONEET | LIITTYMÄT | PUHELIMET
Meillä saat päivitettyä
tietokoneeseesi jopa 10x
nopeamman SSD levyn edullisesti.

Järven laineet
kimmeltävät tuhansin
lyhdyin.
Oi kaunis synnyinmaani,
kun katselen kasvojasi.

Nokia
105

18€

- FM-Radio
Vain tällä
- Kestävä akku kupongilla

Kauhajoki, K-Citymarket, 062313044
Kurikka, Halpa-Halli, 0505880883

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

Puhelin- ja
nettiliittymät

• Viljakauppa

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

.COM

Maa äiti, saan olla
kiitollinen Luojalleni.
Minä pieni, joka
vaivun tomuun pian
maaemon
multakehtoon.
Toivo Hautaviita

KAUHAJOEN
KULJETUS OY
- Eri murskelajikkeet
- Sorat ja hiekat
Puh. 06-247 1500
040 8294 881

TERVETULOA RUOKAILEMAAN!
www.krouvi.fi

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

FILLARISTA PILLARIIN
AUTON VARAOSAT vm 1960-2022

VÄLITYSMYYNTI
T:mi ANTTI LEHTONENEN

Mikontie 1, 61800 KAUHAJOKI Puh: 040-731 2872
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Terveisiä Lontoosta
Kasvoin Isojoentien varrella
Käyränkylässä vanhempieni Markun ja Liisan maatilalla. Siellä
opin jo pienestä pitäen työnteon
tärkeyden, mutta sain nauttia myös
siitä vapaudesta mitä vain maalla
voi kokea. Vanhemmat muuttivat
kirkonkylälle eläkkeelle. Isoveljeni Ilkka, vaimonsa Mari sekä
pojat Tuomas ja Jussi asuvat nykyään kotitilalla jossa käymme
myös kyläilemässä lomilla.
Veri veti maailmalle heti 1991
kirjoitusten jälkeen. Kävin Vaasassa kauppaoppilaitoksessa ulkomaankaupan linjan, josta lähdin Hongkongiin vähäksi aikaa
töihin. Sen jälkeen olin Vaasassa Wärtsilässä vientihommissa
ja tein töitä kansainvälisissä projekteissa. Työskentelin suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi sekä myös
saksaksi. Tarkoitus oli lähteä komennukselle Vietnamiin Wärtsilän voimalaitosprojekteihin, mutta
sitten Aasian talouskuplan puhjettua ne projektit laitettiin jäihin. Silloin päätin jatkaa opintoja.
Opiskelin Helsingin Kauppakorkeakoulussa Englanninkielisellä
puolella. Toimin myös kansainvälisten asioiden koordinaattorina ylioppilaskunnassa joten opin
tuntemaan hyvin ulkomailta tulleet vaihto-opiskelijat.
Opintojen jälkeen lähdin Japaniin Nokian verkkopuolen tuotekehitykseen töihin. Asuin keskellä
Tokiota ja viihdyin todella hyvin.
Työpäivät olivat pitkiä. Kieltä
opin tarpeeksi että pärjäsin päivittäisissä tilanteissa. Meillä ulkomaalaisilla oli kielen opetusta
yksityisen kielenopettajan kanssa
toimistolla. Kieltenopettaja myös
esitteli minut korkea-arvoiselle judokalle jonka kanssa kävin, entinen Kauhajoen Karhun judoka
kun olen, tutustumassa myös Kodokaniin joka on judon alkukoti.

Hän myönsi minulle mustan vyön
jossa nimeni on japaniksi kirjailtu. Japanilaisen vanhan opiskelukaverini kanssa reissuilla tutustuin mielenkiintoisiin ihmisiin ja
näin paljon upeita paikkoja. Fuji-vuorelle kiipesin parin työkaverin kanssa. Kiipesimme koko yön
otsalampun kanssa koska päivällä elokuussa olisi ollut liian kuuma. Raskas urakka, mutta oli palkitsevaa nähdä auringon nousu
vuoren huipulta.
Tokion projektin loputtua sain
siirron Ouluun uusiin tuotekehitysprojekteihin toimitusketjun
projektipäällikkönä. Kaipuu ulkomaille kuitenkin jäi. Tartuin
tilaisuuteen kun Nokian kännykkäpuolelta tarjottiin mahdollisuutta puolentoista vuoden komennukseen Englannissa. Sillä tiellä
olen ja nyt on vuosi 20 menossa.
Englantiin muutto oli aika helppoa koska kulttuuri ei ole kovin
erilainen ja kielikin oli tuttu. Nokian vuodet olivat täynnä pitkiä
työpäiviä ja matkustamista ympäri maailmaa kun projektit ja
työtiimit olivat kansainvälisiä ja
tehtaita ympäri maailmaa. Reissut veivät Amazonilta, Kanadaan,
Meksikoon, Amerikkaan, Aasiaan
sekä ympäri Eurooppaa. Nokialla
sain tehdä rooleja tuotekehityksessä, tuotelanseerauksissa, kansainvälisten tiimien vetäjänä, digitaalipalveluissa jne.
Myöhemmin työskentelin kännykkävalmistaja Vertulla jossa
puhelinten materiaaleina kultaa,
platinaa ja jalokiviä. Sekä HMD
:llä joka toi Nokian puhelimet takaisin markkinoille. Ja viimeisimpänä avaruusteknologian parissa Inmarsatilla Lontoon Cityssä
jossa olen työskennellyt satelliitti-kommunikaatiotuotteiden
kanssa. Firmalla on esimerkiksi
iso satelliitti-ohjauskeskus ja lai-

PALVELEVA
MUOTIKAUPPA
NAISILLE JA
MIEHILLE

vasimulaattori jolla voi kokeilla
meriturvallisuuskoulutuksen yhteydessä ison laivan ohjaamista.
Asun Englantilaisen puolisoni Keithin ja tyttäremme Lumin
6v kanssa suur-Lontoon alueella
Kingston upon Thames’ssa 100m
Thames joelta. Täällä kevät on täydessä vauhdissa ja kirsikkapuut
jo täydessä kukassa. Lähellä on
useampia kuninkaallisia puistoja
kuten joen toisella puolella Home Park (Hampton Court palatsista alkava puisto), Bushy Park
sekä Richmond Park. Puistot tarjoavat myös hyvät maastot kävelyretkille ja pyöräilyyn.
Korona pandemia täällä iski
todella rankalla kädellä. Meillä
oli kolme sulkutilaa eli lockdownia jolloin ei saanut tavata kotitalouden ulkopuolisia ihmisiä
lainkaan sisätiloissa. Ulkona sai
käydä ensimmäisen sulun aikana
vain kerran päivässä ulkoilemassa tai kaupassa. Ambulanssien sireenien ääni oli aivan jatkuvaa ja
sairaalat olivat ihan täynnä, myös
paljon sairaaloiden henkilökuntaa tehohoidossa. Alun korona
variantit olivat tuhoisia ja paljon
ihmisiä menehtyi. Suuret rokotusmäärät ja nopea rokotusohjelma on vieneet luvut laskuun. Nyt
kaikki rajoitukset on käytännössä
poistettu mutta edelleen iso osa
ihmisistä käyttää maskia. Täällä
koulu alkaa 4-vuotiaana ja tyttären ensimmäisen vuoden aikana
alkoi pandemia. Sulkutilan aikana
pidettiin videon välityksellä eskarivuoden normaalit oppitunnit aamu 8.30 alkaen iltapäivän
15.00 asti. Siinä oli meillä vanhemmilla tekemistä kun tehtävät
tehtiin aina lyhyillä tauoilla, kuvattiin ja laitettiin koulun järjestelmään arvosteltavaksi ja monenlaista projektia näperrettiin illat.
Nyt ensimmäinen luokka on onneksi ollut lähiopetusta.
Päntäneelle siteet on aina olleet vahvat. Kauhajoella lomaillaan usein ja koko perhe viihtyy.
Tykkäämme olla luonnossa ja
Kauhajoen palvelut ovat todella
hyvät. Terveisinä erityisesti kaikille lapsille ja nuorille että Päntäneellä on hyvä kasvaa ja sieltä
voi ponnistaa minne vaan, kotimaahan tai maailmalle. Päntäneellä on tilaa ja puhdasta luontoa. Sitä kannattaa arvostaa sillä
se on etuoikeus eikä sitä kaikilla ole. Myös Pohojalaanen sisu,
kökkähenki sekä huumori kannattelee maailmalla. Terveisiä kaikille tutuille ja sukulaisille sekä
kylän väelle!
Päivi Rahkola

www.suupohjanakkujarengas.fi
• Renkaat ja Akut
• Hydrauliikka
• Liittimet ja letkut
• Kiilahihnat ja öljyt
• Laakerit

Suupohjan

AKKU ja RENGAS
Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

Lustilantie 39, 61800 Kauhajoki, (06) 231 2422, info@suupohjanakkujarengas.fi
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KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
T MÄNTY
Puh. (06) 231 4930

Otathan yhteyttä!

- Suolahuone
- Hierontapalvelut
- Kuntosali / opastus
- Jalkahoidot

ISOJOEN KONEHALLI OY

Taru 0400 616 607

Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE

Kuusistonraitti 55
050 440 2250

taru.manty@pp.inet.ﬁ

- Roskakatokset
- Ruukut ja amppelit
- Polkupyörävuokraus
- Asuntoautovuokraus

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki
Puh. 0201 323 331

Oi ilta pimeys laskee
silkin mustan hunnun
ylle maan tämän
kauniin kotimaan.
Rakas synnyinmaa,
olen lapsuuteni
viettänyt täällä
Päntäneellä tapasin
uida kesäisin tässä
Kyrönjoen haarassa,
monessa eri lammessa
ja syvänteessä ja
monilla järvillä.
Olen samoillut metsissä
aivan pienestä pojasta
saakka ja kalastellut
Kyrönjoessa ja saanut
taimenia, haukia ja
mateita.
Olen nähnyt miten
lähteen silmä on
puiputtanut kirkasta
vettä.

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

Se on kaunis näky, kun
sen on lapsena nähnyt
ja miten uivat taimenet
virrassa ja hauet ja
muut kalat.
Kiitos Taivaan Isälle
rikkaudesta, kun hän
on näyttänyt
luomaansa kauneutta.
Toivo Hautaviita

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
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Päntäneen koulun
keväiset kuulumiset
Talvi mennä hurahti vauhdikkaasti uusia asioita oppien. Korona on tuonut kahden vuoden ajan
meille rajoituksia, mitkä ovat nyt
vähitellen poistuneet. Nyt voimmekin järjestää koulullamme kevätriehan, jolloin saamme viettää yhteistä aikaa vanhempien
ja oppilaiden kanssa. Kevätrieha on tarkoitus järjestää ulkona
erilaisia toimintapisteitä kiertäen.
Talven aikana olemme saaneet ison lahjoituksen koulumme vanhempainyhdistykseltä ja
Päntäneen Lions Clubilta. Sillä
lahjoituksella saimme hankittua
koulullemme oman Air Trackin,
mikä on ollut jo pitkään oppilaiden haaveena. Kiitos vanhemmille ja Lions Clubille. Air Track on
tuonut lisää mukavia hetkiä oppilaiden liikuntatunteihin.
Kesä on jo ihan ovella, joten Päntäneen koulun oppilaat
ja henkilökunta toivottaa kaikille hyvää kesää!
Sari Granlund
vs. koulunjohtaja

Oppilaiden kevätrunoja:
Olipa kerran Amanda, joka
keräsi kukkia. Hän näki matkalla
sitruunaperhosen. ”Näin sitruunaperhosen!” Amanda sanoi. Sitten
hänen piti lähteä kotiin laittamaan
kukat maljakkoon.
Sitten oli aamu. Aamulla hän
lähti lenkille ja hän näki muuttolintuja. Päivä meni loppuun
asti hyvin.

si siili. ”Moi” vastasi kettu. ”Minulla on tylsää, leikitään yhdessä.
Joo” sanoi siili. Siilin piti lähteä
kotiin. ”Hei hei!” Siili näki kurjen. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Elsa Rajala, 1. lk

Kevät on saapunut, lumet sulaa, ruoho pilkistää, kukat kukkii
ja järvet ja joet tulvii. Muuttolinnut saapuu, perhosia ja muita ötököitä leijailee ja marssii yhdessä. Talvikengät pois ja lenkkarit
jalkaan, sen jälkeen leikkimään.
Pyöräilyä ja mopolla ajelua, trampoliini pystyyn ja pomppimaan.
Perheen kanssa yhdessä oloa ja
jäätelöä poskeen. Grillaamaan
ja syömään ihanaa makkaraa.
Nautitaan keväästä ja vietetään
kiva kesä.
Janessa Koivisto 4 lk
Kesä on tulossa, lumet sulaa.
Vihreä nurmikko lumen alta tulee. Ötökät ja perhoset lentelee jo.
Kukkaset kukkii jo. Joet ja järvet
tulvii. Lintujen laulut tien varrella soi. Kevään voi jo haistaa, kun
mansikoita pellolta maistaa. Talvikengät pois ja lenkkarit jalkaan!
Kesä on ihanaa aikaa, kun maalista taikaa.
Kiia-Liisa Kohtala 3 lk
Vihreä nurmikko alkaa jo pilkistämään. Nappulakengät jo jalkaan ja ei muuta kuin futista potkimaan. Myös järvet ja joet pian

PÄNTÄNEEN SANOMAT
Pankkitapaaminen
onnistuu myös etänä.
Varaa aika
POP Verkkohetkeen!
sulaa. Muuttolinnut pian palaa ja
niin myös ötökät. Pian myös kukat kukkii. Pian pyörät kuntoon
ja isoja lenkkejä tekemään.

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

Veikko Toija 3 lk
Keväällä lumet sulaa ja kukat
alkaa kukkimaan. Keväällä ilmat
kirkastuu ja aurinko alkaa paistamaan. Pihalla voi keinua ja hyppiä trampalla. Voi taluttaa lemmikkiä ja pyöräillä. Jos sisällä on
tylsää voi mennä pihalle. Muuttolinnut palaavat ja alkavat laulamaan. Ötökät alkavat pörräilemään pihalla.

Verkkokauppamme
halpahalli.fi palvelee 24/7.

Sofia Laurila 3 lk
Aurinko paistaa ja lumi sulaaja kaikkea kivaa tehdä saa. Kesä tulee ja uimaan pääsee, jäätelöäkin saa
Daniel Metsä-Heikkilä 2 lk
Kevät tuli lumi suli. Uimaan
pääsi taas. Kevät taas alkaa, talven
jälkeen taas. Kiva, kun on kevät.
Ei tarvi enää pukea niin paljon.

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

Venla Isomäki 2 lk
Kun kesä tuli, lumi suli. Ruoho alkaa vihertää. Kun perhoset
lentää lepattaa, minä syön jäätelöä samalla, kun otan aurinkoa.
Kuuntelen, kun linnut laulaa.
Tinka Pihlaja 2 lk

Puskankylän kuivaamo
Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta

Puh: 040 8013 614

Aino Mäki-Uuro, 1. lk
Olipa kerran pieni kissa. Se
tykkäsi keväästä. Hän odotti, mutta kevättä ei tullut. No ei tietenkään tullut, kun oli vasta marraskuu. Kissa ajatteli, tylsää odottaa.
Kun marraskuun viimeinen
päivä koitti, hän oli onnellinen,
että oli 4 kuukautta kevääseen.
Sitten hän kävi lenkillä sen kunniaksi. Sitten hän tapasi Elsa-kissan. He tapasivat nakkikioskilla klo 20:05. Sitten he odottivat
yhdessä.
Paavo Korpela, 1. lk
Olipa kerran pieni poika. Se
oli yksinäinen ja seuraavana päivänä se löysi koiran, joka on kiva.
Seuraavana päivänä koira oli kadonnut ja poika oli surullinen ja
lähti etsimään ja sitä ei löytynyt.
Seuraavana päivänä koira tuli ja sanoi ”yllätys, tämä on kevään juhla” ja koira sanoi ”loppu hyvin kaikki hyvin.”
Juuse Pukkila, 1. lk
Siili heräsi horroksesta ja sitä
jännitti. Hän lähti tapaamaan kettua. Kettu oli kotona. ”Hei!” huu-

Myös kassapalvelut ma-pe 9:30-16:30
Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki.

omasp.fi
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Terveiset Nuorisoseuralta!
Menneen talven saimme kuitenkin nauttia kunnon talvesta.
Näin ollen myös luistelukausi
Päntäneen jääkaukalolla oli poikkeuksellisen pitkä. Maaliskuussa
saimme olla mukana LC Päntäneen kylätapahtumassa kaukalolla
kioskia pitämässä. Oli ilahduttavaa nähdä, miten hieno tapahtuma ystävyysotteluineen veti niin
paljon väkeä paikalle.

Varovaisen toiveikkaana olemme alkaneet suunnitella tulevaa.
Toukokuussa käynnistyy taas FC
Päntäneen pelikausi 5. divarissa
ja sen puitteissa pääsemme yhdessä jännittämään ja kannustamaan
kentän laidalle. Palvelemme teitä kioskivaunullamme tälläkin
kaudella jokaisessa kotiottelussa
Päntäneen kentällä. Näihin kohtaamisiin kannattaa tuoda myös

Ylämaankarjan lihaa suoraan tilalta,
Päntäneeltä.
Tilamyymälä avoinna kesälauantaisin klo 11.00-13.00
(välillä 05.06-28.8)
04.06-27.8) Keturinkyläntie 431, 61980 Päntäne
(välillä

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

sukulaiset ja kesävieraat.
Kuntokampanja toteutetaan
tänäkin vuonna yhteistyössä LC
Päntäneen ja Päntäneen Metsästysseuran kanssa. Kuntolaatikot
löytyvät Päntäneen Nuorisoseuralta, Kaarlelanpuistosta ja Hiukkajärven majalta. Kampanjaaika on 1.5.-31.8., jonka jälkeen
arvomme polkupyörän kaikkien
kuntoilijoiden kesken. Arvonta
suoritetaan syksyn ensimmäisessä kyläillassa syyskuussa.
Metallinkeräyslava löytyy
Nuorisoseuran pihasta 1.5.-31.8.
Tuotto käytetään Nuorisoseuran
toiminnan tukemiseen.
Aurinkoisin terveisin,
Niina Viitamäki
Päntäneen Nuorisoseura ry

KALUSTEMAALAUS

OSMO OY
06 231 4468

SÄHKÖASENNUS & AUTOMAATIO
Koteihin, kiinteistöihin, yrityksiin, teollisuuteen | Vuodesta 1992

040 541 4727

WWW.APUWATTI.FI

Pintakäsittelemme sekä uusia että vanhoja kodin kalusteita, mm.
keittiönovia, komeronovia, väliovia, ruokaryhmiä, lipastoja, sänkyjä ym.
Kalustemaalaus Osmo Oy, Puusepäntie 2, 61800 Kauhajoki,
P. 06 231 4468, 040 541 4727, pasi.kalustemaalausosmooy@gmail.com,

Päntäneentie 3, Kauhajoki
p. 06 232 2300
kauhajoki@apuwatti.fi

TAKSI
Jari Ahtiainen

KOKONKYLÄ

Puh: 0400 266 215

o

Puuntuottaja omistatko
kuusitukkivaltaista metsää?

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

Aamukuja 3
Lellavantie 7

010 205 1940

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

- Antenniasennukset
- Canal Digital myynti & asennus
- Valtuutettu Digita Pro ja
DNA VHF PRO asennusliike
Samsung ja Finlux tv-takuuhuolto

www.tv-antennihuoltokuutti.com
Rotary_käsiohjelma_137x98_konvertoitu.indd 1

4.2.2020 14:20:18

Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

020 7119 888

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

Täyden palvelun
lahjatalosta:
• upeat korut ja lahjatavarat
• kaiverrukset (nopea toimitus)
• kullan ja hopean ostopiste
• kellon ja kuulolaitteen patterit
• korujen ja silmälasien korjaus

Tervetuloa!

Avoinna: Ma–pe 10–17
Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki
Puh. 050 536 4005 • www.hopea-ferit.fi

010 239 6600

Kiitos lukijoille,
jutun tekijöille
ja mainostajille.
Lehtitoimikunta:
Esa Ylikoski (pj)
Sauli Latva-Käyrä
Kari Hakamaa
Mika Ahonen

Siivouspalvelu Mariann
0400 776 396

Kaikki ilmestyneet
Päntäneen Sanomat
löydät osoitteesta:

www.lc-pantane.com
Lehden painaa
Suomalainen Lehtipaino
Kajaaniissa
Nautinnollisia
lukuhetkiä ja
Mukavaa äitienpäivää!

Laadukasta siemenperunaa:
GALA -Makukisan voittaja
SOLIST -Uuden perunan herkku
Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi

HIERONTATUOTTEET
TOIVO LYYSKI
ETELÄINENYHDYSTIE 1
61800 KAUHAJOKI

p. 0400 361 457

OSTO- JA MYYNTILIIKE
www.facebook.com/Minicentti

