
PÄNTÄNEEN
SANOMAT

Julkaisija: Lions Club Päntäne Joulukuu 2021

Maunon elämä on ollut  
varsin värikästä. Hän syntyi 1938 
Lempäälässä ja muutti häjyysenä 
Päntäneelle Nirvankylään. Aikuis- 
iällä hän meni Ruotsiin, josta  
palasi eläkeiässä takaisin. Mau-
no on tottunut tekemään asiat to-
sissaan. Hän tarttuu uusiin teh-
täviin ja ryhtyy oitis tekemään. 
Muisti pelaa erinomaisesti ja juttu  
luistaa huumorilla höystettynä.

Maunon äiti, Helka Kallio  
s. 1908 o.s. Keski-Nirva, lähti 
piikomaan Lempäälään 30-luvun 
loppupuolella. Siellä hän tutustui 
vesilahtelaiseen Toivo Johannes 
Kallioon s. 1910. He solmivat 
avioliiton ja asettuivat asumaan 
Lempäälään. Perhe-elämästä  
ei ehditty kauan nauttia, sillä  
talvisota syttyi ja Toivo lähti puo-
lustamaan isänmaata. Hän seisoi 
ruokajonossa, kun kranaatti putosi 
hänen eteensä 1941. Hän makaa 
Vesilahden sankarihaudassa.  
Helka odotti viimeisillään heidän 
toista lastaan. Tilanne oli vaikea. 
Hänen isänsä Jaakko Keski-Nir-
va tuli käymään ja sanoi: ”Tuu 
kotia.” Niin Helka palasi takai-
sin Päntäneelle Keski-Nirvaan, 
jossa Jaakko ja vaimonsa Maria 
o.s. Panula asuivat. Markku syn-
tyi tammikuun alussa 1942.

Mauno on erittäin kiitollinen 
isovanhemmilleen, kun he ottivat 
hoitoonsa heidät, Maunon ja Mar-
kun sekä Lauri Keski-Nirvan lapset 
Aimon, Jounin ja Ennin. Näiden 
äiti Valma o.s. Leppinen oli kuollut 
muutamaa vuotta aiemmin ja Lauri 
-isä oli sodassa. Kodissa oli siis 
viisi orpolasta. He auttoivat kyn-
nelle kyettyään kaikenlaisissa töis-
sä, joista Mauno mainitsee erikoi-
suutena kuivien heinien ajamisen 
suojaan rekipelillä.

Maunolle ei kansakoulu ollut 
pakkopullaa. Hän ei ollut riita-
pukari vaan tykkäsi keskittyä 
lukuhommiin. Maunon mielestä 
johtajaopettaja Yrjö Virtanen oli 
jämerä johtaja, sellainen kuin pi-
tikin. Alaluokkia opettivat Aili 
Virtanen ja Hilppa Kallioniemi. 
Maunon mieluisin oppiaine oli 
ehdottomasti laskento. Se oli  
hänelle tosi helppoa. Ylemmillä 
luokilla hän sai aina 10 todistuk-
seen. Opettajan määräyksestä hän 
ohjasi välillä voimistelusalissa 
hitaammin edistyviä oppilaita, 

Kallion Mauno on pistänyt elämässään tuulemaan

Maunon 70-vuotisjuhlat pidettiin Päntäneen Nuorisoseurantalolla. 
Neon-teatterilaiset laittoivat ” käädyt” kaulaan sankarille.
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jotta nämä eivät jäisi jälkeen las-
kennossa.

Mauno kävi jatkokurssit ja 
rippikoulun, matkaa kertyi yhteen 
suuntaan kymmenisen kilometriä. 
Hän pääsi E-osuusliikkeeseen 
kirkonkylään kauppa-apulaiseksi 
50-luvun alkupuolella. Kauppa 
sijaitsi Matkahuoltoa vastapäätä, 
samalle paikalle rakennettiin 
60-luvun alkupuolella tavara-
talo Centrum. Matkat taittuivat 
vauhdikkaasti polkupyörällä, pa-
rin kovimman pakkaskuukauden 
ajan linjapiilillä. Vuonna 1956 
hän meni kauppaoppilaitokseen 
Seinäjoelle, parin vuoden päästä 
armeijaan Kauhavan Ilmasota-
kouluun. Sieltä hän tuli aliker-
santtina takaisin.

Mauno aloitti kauppiasuransa. 
Hän olisi päässyt Kankaanpään 
Osuuskauppaan, mutta samana 
päivänä naapurista Rahkolan Yrjö 
toi puhelinsanaa, että kirkolla 
Osuusliikkeessä tarvittaisiin vielä 
yksi myyjä lisää. Sen jälkeen 
Mauno oli Aronkylässä väliai-
kaisena myymälänhoitajana,  
samoin Kainastolla ja sitten olikin 
Päntäneen vuoro. Hän työskenteli 
Päntälässä vuosina 1961- 68 
Osuusliikkeen palveluksessa. 
Kaupan myynti viisinkertaistui 
hänen aikanaan. Mauno ja Latva 
-Lusan Aulikki menivät naimisiin 
60-luvun alussa, perheeseen syn-
tyi Timo-poika.

Vuonna 1968 Aulikki ja Mauno 
ottivat kahvilahuoltamo ”Petkon” 
hoitaakseen. Aulikki hoiti kahvilan 
ja Mauno vastasi huoltamosta. 
Kulki huhu, että huoltoaseman 
pito on amerikkaa, mutta eihän 
se sitä ollut. Kyllä siinä pärjä-
si, mutta ei rikastumaan päässyt.  
Ilman kahvilaa se ei olisi kannat-
tanut. Viikonloppuisin Petko oli 
täynnä, mutta kun bingohuuma 
valtasi kylän, niin Petko oli täynnä 
kuin pistetty riihi. Niinpä bingo 
siirrettiin Nuorisoseurantalolle. 
Huippuhetki oli, kun bingon pää-
palkintona oli Fiat 600. Silloin 
olivat kaikki parkkipaikat täynnä 
kylän keskustassa.

Mauno oli pari vuotta kiertä-
vänä huonekalumyyjänä, hän myi 
huonekaluja omiin nimiin. Työ oli 
vilkasluontoiselle ihmiselle liiaksi 
vaihtelevaa. Hän pohdiskeli uutta 
suuntaa elämälleen ja soitti Ruot-

sissa asuvalle tutulleen tiedustel-
len mahdollisuuksia saada töitä. 
Tämä vakuutti, että niitä löytyy. 
Mauno arveli menevänsä parik-
si vuodeksi Ruotsiin, mutta hän 
olikin siellä 30 vuotta. Hän pääsi 
tehtaaseen, joka valmisti paperi- 
ja sellutehtaille mittatilaustyönä 
märkäviiroja, prässifilttejä ja kui-
vausviiroja, niitä tarvittiin pape-
rintekoprosessissa. Pisin viira, 
jonka valmistuksessa Mauno oli 

mukana, oli yli 100 metriä pit-
kä ja seitsemän metriä leveä. Se 
oli tilattu Australiaan ja maksoi 
miljoona ruotsin kruunua. Silloin 
elettiin 80-lukua.

Firma, jossa Mauno paiski 
töitä, oli alunperin ruotsalainen, 
mutta Maunon siellä ollessa se oli 
jo amerikkalaisten omistukses-
sa. Se oli kansainvälinen firma, 
m y y n t i a l u e e n a a n  k o k o 
maailma. Mauno oli ensin 

tavallinen työntekijä, mutta ajan 
mittaan hän eteni työnjohtajaksi, 
kuusi vuotta ennen eläkeikää  
hänestä tuli tuotannonsuunnit- 
telija. Se oli kovettu homma suo-
malaiselle, jonka kielitaito ei ollut 
syntyperäiseen verrattavissa.  
Jotkut ruotsalaiset katselivat kar-
saasti hänen ylenemistään, mutta 
Mauno osasi suunnitteluhomman. 
Hän suunnitteli 75-100 työnteki-
jälle tehtävät, tuotantoennätyk-

set paukkuivat. Tavarat oli toi-
mitettava asiakkaille niinkuin oli  
sovittu. Mauno muistelee, kuinka 
viimeisenä työvuotenaan tuli kii-
reisin tavaran toimitus. Kello neljä 
iltapäivällä asiakas tilasi filtin, jon-
ka piti olla valmiina seuraavana 
aamuna. Mauno jäi ylitöihin ja  
osa työporukasta. Tuote piti 
suunnitella tilauksen mukaan ja 
muuttaa erilaisia ajoja. Seuraa-
vana aamuna klo 7 oli valmista.  

Isot herrat tulivat kukkapuskan 
kanssa kiittelemään.

Kun Mauno jäi eläkkeelle 
1999, läksiäisjuhla pidettiin fir-
man ruokasalissa, jossa oli 300-
400 työntekijää paikalla. Firman 
johtaja kertoi, että ilman Maunoa 
ei olisi päästy niin hyviin tulok-
siin. Häntä houkuteltiin Ame-
rikkaan koordinaattoriksi, mutta 
hän koki olevansa jo liian vanha 
opettelemaan uutta kieltä. Hän 
uskoo, että jos hän olisi lähtenyt, 
olisi hän varmaan siellä edelleen.

Eläkeläisenä hän remontoi 
Ruotsin taloaan ja myi sen 2005. 
Sen jälkeen hän muutti Keski- 
Nirvaan. Tilan omisti hänen enonsa 
Aarne Keski-Nirva, joka oli poika- 
mies koko elämänsä. Hän oli kuol-
lut pari vuotta ennen Maunon 
Suomeen tuloa. Aarne oli tes-
tamentannut Keski-Nirvan tilan 
Maunolle ja Markulle. Markun 
kanssa soviteltiin niin, että talo 
jää Maunolle, maat ja metsät  
Timolle. Mauno on kehottanut 
poikaansa säilyttämään maat  
hallussaan, varmuuden varalle, 
kun ei tulevaisuudesta tiedetä.

Talo sai nimen Kallio. Mauno 
teki remonttihommat itse,  
lukuunottamatta erityisammat- 
timiesten töitä. Hän on kirvesmies-
sukua, pappa Jaakko Keski-Nirva 
rakensi Päntäneelle useita taloja, 
mm. Janne Pentilän talon, joka 
on purettu ja Harju-Keturin van-
hantuvan Keturinkyläntien varrel-
ta. Kallion talo on vanha. Se on 
siirretty paikalleen vuonna 1905  
eikä kukaan tiedä, mistä. Se on 
varmasti ainakin 160 vuoden ikäi-
nen.

Sinerva Kuronen o.s. Myllyaho, 
s. 1942 ja Mauno löysivät toisen-
sa. Sinerva oli työskennellyt ra-
vintola-alalla ja Nokian kumiteh-
taalla. Leskeksi jäätyään hän kävi 
usein kotokylässä Päntäneellä. 
Mauno ja Sinerva treffasivat  
toisensa kylällä, olivathan he 
vanhastaan tuttuja. Ajan myötä  
laitettiin hynttyyt yhteet ja Sinerva 
muutti Maunon kotoplassille. 
Molemmat ovat touhukkaita  
ihmisiä ja tykkäävät, että mar-
kit on kunnos, kasvimaa tuottaa 
runsasta satoa ja 20 kanaa kukon 



Presidentin palsta

Lionsklubimme toimii 39 
kautta, alkukesästä vietämme 
40-vuotisjuhlat, mutta siihen  
palaamme tarkemmin kevään 
lehdessä.

Itse olen ollut klubimme  
jäsenenä 6 vuotta. Olen kylään  
tullut paluumuuttajana n. 10  
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LAADUKKAAT

TEBOILTEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri PeltonenMoottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

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

• Yrityksen perustamisasiat
• Kirjanpito ja tilinpäätökset

• Veroilmoitukset
• Maa- ja metsätaloudet

• Sähköiset tilitoimistopalvelut
Porvarintie 18, Teuva     Topeeka 30, Kauhajoki

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

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS

Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 

automaattisesti sopi-
muksen mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269181

vuotta sitten, yli 30 vuotta vietin 
Kanadassa Vancouverissa erilai-
sissa työtehtävissä. 

Lapset asuvat edelleenkin siellä 
 ja vierailuja puolin eikä toisin 
ole voitu tehdä tämän korona 
pandemian vuoksi moneen vuo-
teen, harmiksemme.

Kuukausikokouksemme olem-
me voineet pitää normaalisti, mut-
ta muuta toimintaamme tämä  
korona on rajoittanut. Tuntuu  
tällä hetkellä, ettei se päästä meitä 
vieläkään otteestaan, vaan rajoi-
tukset jatkuvat. Ne vain on kes-
tettävä, jos ja kun niillä voidaan 
estää taudin etenemistä.

Tämä nyt ilmestyvä lehtemme 
on numeroltaan 78, ensimmäi-

nen lehtemme painettiin huhti-
kuussa 1983. Nämä kaikki lehdet 
ovat luettavissa LC Päntäne net-
tisivustollamme. Paljon olemme 
saaneet hienoja juttuja lehteemme, 
kiitokset kaikille jotka ovat osal-
listuneet lehtiemme tekemisiin, 
haastatteluin, kirjoituksin tai mai-
nostamisella. Lehti on saanut hy-
vän jalansijan kylämme tiedotus-
välineenä ja paljon on historiaakin  
kerääntynyt kylämme eri vaiheista. 
Painavaakin tekstiä on tehty, pa-
periakin on käytetty yhteensä yli 
15`000 kg.

Toivotan teille kaikille leh-
temme lukijoille Rauhallista ja 
Hyvää Joulua, sekä Onnellista 
Uuttavuotta ja terveyttä. 

Presidentti 
Pekka Rahkola
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Luukkaan evankeliumin jou-
lukertomuksen Itämaan viisaat 
olivat tähtitaivaan tutkijoita, jot-
ka tunsivat Israelin kirjoitukset ja 
niiden Messiasodotuksen. He ajoit-
tivat luvatun kuninkaan syntymi-
sen tiettyihin  tähtitaivaan tapah-
tumiin ja muodostelmiin. Viisaat 
lähtivät kotiseudultaan liikkeelle 
taivaan tähden johdattamina. He 
eivät löytäneet vastasyntynyttä ku-
ningasta Jerusalemin kuninkaan 
palatsista, vaan Israelin pääkau-
pungin ulkopuolelta Betlehemin 
majatalon seimestä. 

Tietäjien matkassa tulee esil-
le  kaikkien kansojen liike elä-
män syvimpien lähteitten löytä-
miseksi, ihmiskunnan aavistus, 
ihmisen ikiaikainen kaipaus ja et-
sintä. Samaa perustaa mekin ny-
kyisin kaipaamme. Inhimillisen 
elämän ja luomakunnan monien 
murrosten ja muutosten keskellä 
kyselemme: .Mihin kaikki lopul-
ta johtaa? Kuka muistaa ihmistä 
ja luomakuntaa? 

Itämaan tietäjät löysivät tien 
Jeesuksen luo seuraamalla tutki-
musten tuloksia ja etsivän sydä-
men ääntä. Jeesuksen syntymä-
päivänä Betlehemin paimenille 
ilmestyi yöllä Herran enkeli , joka 
ilmoitti seimen lapsesta. Kapaloi-

TEILLE ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ  
SYNTYNYT VAPAHTAJA
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...JATKOA ETUSIVULTA

Helka-äiti poikiensa Maunon ja 
Markun kanssa v. 1943.

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

komennossa antavat arvokkaan 
osuutensa omaan ja useiden mui-
denkin ruokapöytään. Maunon 
liikkuminen on tällä hetkellä vai-
valloista kipeän lonkan takia. Hän 
odottelee parhaillaan lonkkaleik-
kaukseen pääsemistä.

Mauno on toiminut harrasta-
jateattereissa. Hän on esiintynyt 
NEON -teatterissa, teatteri Kajos-
sa ja myös Teuvan Nuorisoseu-
ran näytelmässä. Erityisesti hän 
muistaa NEON-teatterin esityk-
sen, joka kuvasi eläkeläisten koh-
telua yhteiskunnassamme. Monet 
lähtivät itkien pois esityksen lo-
puttua, aiheen käsittely kosketti. 
Taisipa Maunokin hiukan her-
kistellä lavalla. Hän oli toinen 
pääosan esittäjistä. Kajon ohjaa-
ja Timo Kankainen halusi hänet 
ehdottomasti Kajon Reinikaisen 
rooliin, koska Mauno on synty-
nyt Tampereen suunnalla ja osaa 
Tampereen murretta. Mauno oli 
ollut vajaan kolmen vuoden ikäi-
nen, kun Lempäälästä lähdettiin, 
niin sanoja ei ollut enää muistissa, 
mutta nenään puhuminen tampe-
relaisittain olisi onnistunut. Rep-
liikkejä olisi Reinikaisella ollut yli 
200 ja tiiviit harjoitukset olisivat 
kestäneet 7-8 kuukautta. Se oli-
si rajoittanut liikaa elämää, kun 
muutakin tekemistä oli. Korona 
tuli vielä sotkemaan suunnitelmia.

Sunnuntaisin Mauno vetää 
Karhun bingoa. Hän on sanonut 
pelaajille, jotta ”hän ei sitte puhu 
kirjakieltä. Hän on pohojalaanen 
ja puhuu leviää pohojalaasta. Jos 
joku ei ymmärrä, kysyköhön.” 
Kauppakoulun rehtori ja suomen 

kielen opettaja Armas Pönkä ke-
hoitti aikoinaan opiskelijoita pu-
humaan omaa murretta. ”Tuloo 
aika, kun kaikki murteet menöö 
sekaasin.”

Mauno on nyt Kallion suvun 
vanhin. Hän on arvostanut sitä, 
että sukulaiset tutustuvat toisiin-
sa, koska muuten jäädään vento-
vieraiksi. Kallion sukukokouksia 
on pidetty kahden vuoden välein, 
myös Päntäneellä. Nykyään tup-
paavat sukutapaamiset jäämään 
vähiin, kun on niin kiire kaikil-
la. Elämänrytmi on muuttunut. 
Ei voi edes naapurissa käväis-
tä, jos ei ole etukäteen tilannut 
audienssia.

Maunolla on toki myös luot-
tamustoimia. Hän on ollut Kau-
hajoen Seurakunnan Diakonian ja 
lähetystyön johtokunnassa useam-
pia vuosia, Suupohjan Sotaorvot 
ja Kaatuneitten Omaiset ry:ssä 
hän on toiminut 10 vuotta va-
rapuheenjohtajana. Hän kuuluu 
myös Kauhajoen Perussuoma-
laiset ry:n hallitukseen. Kauha-
joen Karhun toiminnassa hän on 
ollut aktiivisesti mukana 1960- 
ja 70 -luvuilla aina Ruotsiin läh-
töönsä asti. Mauno ei ole pitä-
nyt kynttilää vakan alla. Itse hän 
ilmaisee asian siten, että ”se vä-
hä, mitä on osattu, on tuotu esiin. 
Eletty elämä on ollut vaiherikas-
ta, moni asia olisi pitänyt tehdä 
toisin, mutta päivääkään en antai-
si pois. Se on ollutta ja mennyt-
tä, eikä tiedä, mitä tuleva tuo.”

Heleena Kokko

Mauno ja Sinerva. Avoliittoa on kestänyt
jo 15 vuotta.

hin puettu vastasyntynyt  oli pai-
menille  Jumalan antama merkki 
lupauksen toteutumisesta: ”Neit-
syt tulee raskaaksi ja  synnyttää 
pojan ja antaa hänelle nimen Im-
manuel, Jumala meidän kanssam-
me (Jes.7:14).” 

 Ensimmäinen joulun sanoma 
avautuu uskolle ja toivolle. Ma-
ria kätki kaikki Jeesuksesta lau-
sutut sanat sydämeensä ja tutkis-
teli niitä (Luuk.2:19). Apostolien 
todistus Kristuksesta katsoo laa-
jemmalle. Jeesuksen syntymä 
aloitti kahdeksannen luomispäi-
vän  toteutumisen.  Kristuksessa 
kaikki luodaan uudeksi, nyt us-
kon ja toivon kautta, kerran lo-
pullisesti ja näkyvästi. 

Joulu kutsuu meitä paimenten 
ja itämaan tietäjien tavoin tutki-
maan  ja vastaanottamaan vasta-
syntyneen Jeesuksen seimen sa-
nomaa, avaamaan sydämemme ja 
mielemme  Jumalan puoleen. Kol-
miyhteisellä Jumalalla on kaikki 
langat varmasti käsissään. Vaikka 
Jumalan läsnäolo  on usein meil-
tä salattua, silti saamme elää ja 
katsoa tuleviin päiviin turvallisin 
mielin uskon ja toivon ihmisinä. 

Jumalan suuri rakkaus Jeesuk-
sessa Kristuksessa on elämämme 
koeteltu perusta ja kotitie! Va-

pahtajamme yhteydessä kulkien 
löydämme elämämme  ainutker-
taisen tarkoituksen ja tie uuteen 
päivään avautuu!  

 
Rauhallista  joulua ja 

s iunaut tua  vuo t ta  2022                                                                
”päntälääsille”  ja kaikille  
tämän lehden lukijoille! 

Antti Ala-Opas
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VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Kauhajoki-Päntäneen Lions 
Club tekee monenlaista vapaa-
ehtoistyötä kyläläisten hyväksi. 
Viime keväänä, eräänä lauantaiaa-
muna,  clubilaisia saapui sangen 
varhain Keturinkylään Heleena 
Kokon takamarkiille tekemään 
halkoja järeistä tuulenkaadoista. 
Reipas porukka paiski töitä tauot-
ta, eipä siinä montaa tuntia men-
nyt, kun metrin mittaiset halot oli-
vat nätisti pinottuna ojan reunaan 
kuivumaan. Komea pino, ilo kat-
sella. Kiitos clubilaisille.

Heleena Kokko

Halkokökkää Keturinkylässä

Sauli Latva-Käyrä ja Mika Ahonen halkomakoneella. 

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

MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO: MAALÄMPÖ, 
ILMALÄMPÖ  JA  ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

Päntäneentie 3, Kauhajoki 
p. 06 232 2300

kauhajoki@apuwatti.fi

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

WWW.APUWATTI.FI

Puistotie 51
Asiakaspalvelu 06 233 7114
www.nuottiapteekki.fi

PALVELEMME
Arkisin   8.30 – 19.00
Lauantaina 9 – 15
PARILLISILLA viikoilla 
päivystämme sunnuntaina 11-15

Lions Club Päntäne palkittiin 
piirin parhaasta viestinnästä

S a i n  L i o n s - p i i r i m m e 
17.4.2021 pidetyltä Vuosikoko-
ukselta mieluisan tehtävän tuoda 
Päntäneen klubille Kunniakirjan 
ja ilmoituksen pienestä rahapal-
kinnostakin. Piirimme 62 klubista 
palkitaan niiden toiminnasta jo-
ka toimintakaudelta 3-5 klubia. 

Lions Club Päntäne palkittiin 
parhaana tiedottajaklubina. Klubi 
on vuodesta 1983 alkaen julkaissut 
Päntäneen Sanomat-lehteä. Leh-
den tekeminen ja sen laaja jake-
lu todettiin ainutlaatuiseksi toi-
mialueesta ja sen toiminnoista ja 
henkilöistä kertovana julkaisuna. 
Lehti on ilmestynyt kaksi kertaa 
vuodessa ja sen tekeminen ja ja-
kelu on tapahtunut talkootyönä. 
Itsellenikin tuon lehden saami-
nen kahdesti vuodessa on näin 
päntäneläisenä ollut mieltä ylen-
tävää. Kyllä sen  jokainen nume-
ro on tullut läpi luetuksi suurel-
la mielenkiinnolla. Minulla oli 
mieluisa tehtävä piirihallitukses-
sa esitellä oman kotikyläni klu-
bin lehteä ja hyvin tieto otettiin 
vastaan ja hallitus esitti yksimie-
lisesti piirimme vuosikokoukselle 
Päntäneen klubin palkitsemista, 
ja esitys hyväksyttiin siellä yk-
simielisesti. 

Sain tuoda klubin toukokuun 
kuukausikokoukseen tiedon pal-
kitsemisesta ja sain osallistua 
klubin kokoukseen ja todeta hy-
vän hengen klubissa ja sen akti-
viteeteissa. Toivotan Päntäneen 
klubille menestystä sen toimin-
noissa ja Päntäneen Sanomien 
toimittamisessa. 

Leo Korpi-Halkola

Leo Korpi-Halkola luovutti kunniakirjan presidentti Markku Rinta-
Halkolalle clubin kuukausikokouksessa toukokuussa 2021. 

Kunniakirja

Ruokapalvelu
Johanna

Laaksonen
palveleva lounasruokala 

teknologiakeskus Logistiassa

• Maistuvaa lounasta
• Kuppi kuumaa herkkuineen
• Monipuoliset pitopalvelut
• Suussa sulavat tilaustuotteet 

                puh. 040 5085272 
              www.ruokapalvelu.fi 
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Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

www.peterco.fi

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Kauhajoen kaupunki

toivottaa hyvää Joulua ja 

onnea uudelle vuodelle 

2022

 
Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.

* Rännikourut
*Asennuspalvelut

JARI 0400 123 078

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

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

Puhelin- ja
nettiliittymät

18€
Nokia
105
- FM-Radio
- Kestävä akku Vain tällä

kupongilla

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI 
T MÄNTY

0400 616 607 H taru.manty@pp.inet.fi H Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE 

Hyvää Joulua 2011  ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2012

2021

2022

TERVETULOA RUOKAILEMAAN!
www.krouvi.fi

Askartelu- 
tarvikkeita ja 

uniikkeja
lahjoja

Päntäneellä
vanhalla Sepon 

kaupalla avoinna
miten sovitaan.
040 8249 295
Torvisen taide
& tilpehööri

Sytytin kynttilän
Itsenäisyyspäivän 

aattona.

Kiitos Taivaan Isälle
vapaasta synnyinmaasta 
ja kaikista sisarista 

ja veljistä,
jotka ovat puolustaneet

tätä maata
suurta vihollista 

vastaan.

Kiitos, että meillä
on vielä vapaa isänmaa.

Toivo on, että aurinko
saa meille suomalaisille
nousta monta kertaa.

Kiitos ja ylistys
Taivaan Isälle

armosta ja rakkaudesta.

Toivo Hautaviita

Puskankylän kuivaamoPuskankylän kuivaamo

Toivottaa kaikille Hyvää Joulua
ja onnellista uutta vuotta 2022    

Puskankylän kuivaamoPuskankylän kuivaamo
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Puh. (06) 231 4930

AARRKKIIBBUUFFFFAA

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

-risteyksen runsain lounas
KANKAANPÄÄ, HONKAJOEN KAUPUNGINOSA

44
VARRELLA

kahvila
burgerit
lounas
hotelli
veikkaus

LLoommaallllee LLaauuhhaaaann  

Lauhanvuorentie 490
64900 ISOJOKI

040 825 8751
lauhansarvi@lauha.fiw

w
w

.l
a

u
h

a
.f

i

Lauhatuotanto Oy

MYYNTIPALVELU

p. 040 825 8751

info@lauha.fi

Lomahuvilat verkkokaupasta 24/7

Saunalliset 
lomahuvilat 

Lauhansarvi

KAHVILA-RAVINTOLA JA HOTELLI

Uurockissa rokkia urkujen tahtiin
Uuronkylässä sijaitseva Saa-

ren maatila on ollut suvun hal-
lussa ainakin 1700-luvulta läh-
tien ja tilan kesäisäntänä toimii 
varsinaisesti Tampereella asuva 
Petteri Saari. Pohjalainen umpi-
piha rakennuksineen on entisöity 
ja idyllinen pihapiiri sulautuu rau-
halliseen peltomaisemaan. Lop-
pukesästä pihapiiri herää eloon, 
kun perinteinen Uurock-festi-
vaali kajahtaa ilmoille. Tuleva-
na kesänä tapahtuma viettääkin 
jo 20-vuotisjuhlaansa. 

Viime kesänä festareissa pääs-
tiin kuulemaan ensiesityksenä rok-
kikemuille hieman erikoisempaa 
soitantaa, sillä Saari kavereineen 
oli saanut vihiä mahdollisuudesta 
hankkia kirkkourut. Suomenlinna 
laittoi vanhan soittimen myyntiin 
nettihuutokauppaan. 

– Urkujen hankinta lähti liik-
keelle työryhmän hullusta ideas-
ta hankkia rockfestivaalin käyt-
töön kirkkourut. Suomenlinna oli 
jo tilannut uudet urut 550 000 eu-
rolla ja vanhat laitettiin myyntiin, 
Saari kertoi.

Kaveriporukka onnistui huuta-
maan urut suhteellisen edullises-
ti, sillä toinen taho, joka oli niis-
tä myös kiinnostunut ja olisi ollut 
varmasti isommalla rahapussilla 
liikkeellä, myöhästyi huutokau-
pasta. Pienen maalaiskylän maa-
tilan kesäväki veti pitemmän kor-
ren helsinkiläisen konservatorion 
nenän edestä ja yli viiden metrin 

Urkuihin on saatu lisää näyttävyyttä valaisemalla ne värivaloin. 
Petteri Saaren polvella istuu Inka Saari ja vieressä istuu 
Silja Saari.

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

Yksi pyöreä hirsi jouduttiin viemään urkujen läpi. Pysyvät ainakin 
pystyssä ja katto paikallaan. 

korkeuteen kohoava pilliraken-
nelma sai uuden kodin.

– Kangasalla 1963 valmiste-
tuissa uruissa on 13 äänikertaa 
ja 936 pilliä. Urkujen koko ja 
sijainti hieman arveluttivat, sil-
lä pillien laki nousee viiteen ja 
puoleen metriin ja soitin sijaitsi 
saaressa, lauttayhteyden päässä. 
Kuorma-autoa ei purkuaikoina 
saareen saanut ja soitin oli puret-
tava aivan osiin, pilli pilliltä, vipu 
vivulta. Osat kuvattiin ja pakat-
tiin yksitellen ja valokuvia kertyi 
yli 200 gigaa. Telineillä ja tika-
puilla heilui aika tarkkoja miehiä, 
kaikki tiesivät, ettei varaosia olisi 
saatavilla, Saari muisteli.

 
Pärjäävätkö pillit pakkasessa?

Urkujen osat kuljetettiin tal-
vella Helsingistä Uuroon ja ne tal-
vehtivat tilalla siellä, mistä vain 
tilaa löytyi. Keväällä maan sulet-
tua aloitettiin soittimen perustus-
ten teko. Sijainti oli suunniteltu 
konesuojaan, jossa festarilavakin 
sijaitsee. Ongelmia ilmeni kuiten-
kin jo alkumetreillä.

– Talvella tilan kaikki pai-
kat, kamarit, aitat ja Sali, olivat 
täynnä pillejä. Pystytyksen suh-
teen suunnitelmat menivät uusik-
si, kun ajatellun paikan korkeus 
konesuojassa ei riittänyt ja olisi 
pitänyt katkoa neljä kattotuolia. 
Uusi paikka löytyi salakapakan 
vierestä, toki tilan puulattiat se-
kä maaperä täytyi kaivaa puo-

len metrin syvyyteen auki. Sala-
ojien, kapillaarikatkon, eristeen 
ja rautojen jälkeen tehtiin valut 
niin, että viikko ennen juhannus-
ta päästiin vinssaamaan urun osia 
uudelle lattialle. Yksi pyöreä hir-
si jouduttiin viemään urun läpi, 
on ainakin uniikki soitin, urku-
jen omistaja nauraa.

Uruista on kirjoitettu useassa 
mediassa ja yleisön mielenkiin-
toa on herättänyt muun muassa 
se, kuinka soitin pärjää vaihte-
levissa sääolosuhteissa – raken-
nuksessa kun ei ole lämmitystä. 
Petteri Saari kertoo saaneensa va-
kuuttelua urkujen hyvinvointiin 
Tom Stenmanilta, joka on Urkura-
kentamo Virtasen urkurakentaja. 

– Stenmann uskoo soittimen 
selviytyvän. Suomenlinnan ur-
ku on täysin mekaaninen ja pai-
neilma soittaa koskettimien oh-
jaamana pillejä. Tällaisia urkuja 
käytetään lämmittämättömissä 
kirkoissakin. 

– Kosteudet on saatu aluskat-
teen ja lattian eristeen osalta kat-
kaistua, muu jää tällä erää herran 
haltuun. Tähän mennessä urut ovat 
selvinneet kylmillään 1960-luvun 
varuskuntakäytön ja yhden pak-
kastalven Uurossa – nähtäväksi 
jää kestävätkö ne myös rajua fes-
tivaalikäyttöä Suomen parhaassa 
kylässä, Saari tuumaa.

Erja Pekkala
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FILLARISTA PILLARIIN
 AUTON VARAOSAT vm 1960-2021 

VÄLITYSMYYNTI
T:mi ANTTI LEHTONENEN

Mikontie 1, 61800 KAUHAJOKI Puh: 040-731 2872 

Päntäneen Metsästysseura
Päntäneen Metsästysseuran  

tarina alkaa ajasta jolloin Kauha-
joella oli yksi koko pitäjän käsit-
tävä metsästysseura. Päntälääset 
on ollu aina vähä omapäistä po-
rukkaa ja jo ennen sotia oli ky-
teny ajatus oman seuran perusta-
misesta. Suurimpana syynä taisi 
olla, että koko pitäjän metsästä-
jät olivat oikeutettuja tulemaan 
meirän hyville riistamaille ja si-
tä ei aina kattottu suopein silmin. 

Maanomistajien vuokrasopi-
mukset oli kuitenkin tehty Kau-
hajoen metsästysseuran kanssa ja 
jokainen tietää että tuollaiset so-
pimukset on aika vaikia purkaa 
kesken sopimuskauden. Tarvit-
tiin hyvää onnea ja nopeatoimisia 
miehiä, kun selvisi mahdollisuus 
vuokrasopimusten tekemiseen 
oman, vielä perustamattoman 
seuran nimiin. Aktiivisimmin täs-
sä asiassa toimivat Onni Pentilä, 
Lauri Ala-Kyynyn, Jorma Leski-
nen sekä Uuronkylän vuokraso-
pimukset seuran nimiin hoitanut 
Veikko Salovaara. Näillä eväillä 
seuran perustamiskokous pidet-
tiin 18.8.1955, josta lähtien on 
Päntäneen Metsästysseura r.y. 
ollut itsenäinen metsästysseura.

Oman majan tarve tuli ajan-
kohtaiseksi, kun seura perustettiin. 
Tiloja ei oikein tahtonut löytyä, 
kunnes Hiukkajärveltä Kauhajo-
en seurakunnan perintönä Sofia 
Myllykorvelta saatu tontti ja ra-
kennus tuli tarpeettomana myyn-
tiin ja kaupattiin huutokaupalla. 
Onni Pentilä oli valtuutettu seu-
ran puolesta osallistumaan huu-
tokauppaan. Lopulliseksi hinnak-
si muodostui 200´000 markkaa ja 
näin seura sai oman tontin, vuosi 
oli 1964. Hinta hieman ylitti os-
tajalle asetetun hintakaton, mutta 
siitä tuskin nykyiset jäsenet ovat 
pahoillaan. Pihapiiriin nousi uu-
si ja siihen aikaan nykyaikainen 
lahtivaja 80-luvun alussa. Nykyi-
nen hirsimaja rakennettiin 1983-
84. Jossain vaiheessa maapohjaa 
ostettiin lisää naapurilta. Vuonna 
1998 rakennettiin alueelle 2 kpl 4 
hengen makuuaittaa. Viimeisim-
pänä rakennuksena on tehty pi-
hassa oleva iso puuvaja. Seuraa-
va suuri hankinta tulee olemaan 
uudistettu teurashalli eli ”lahti-
vaja”, joka vastaa tämänhetkisiä 
ja tulevia lihan käsittelyyn ase-
tettuja vaatimuksia.

Vuonna 1952 sai Päntäneen 
hirviseurue alkunsa, kun muuta-
ma metsästäjä sai vuokrattua val-
tiolta Lauhan erämaasta tarpeeksi 
suuren alueen, johon sitten saa-
tiin kahdelle hirvelle kaatolupa. 
Seurueeseen kuului kaikkiaan 7 
metsästäjää. Metsästäjät majoit-
tuivat Lauhan sydämessä sijaitse-
vaan majaan, joka oli rakennettu 
metsätyömiehiä varten. Aamul-
la miehet lähtivät kukin suun-
taansa ja illalla palattiin takaisin 
kämpälle kertomaan päivän kuu-
lumiset. Alue oli laaja ja hirviä 
niukanlaisesti, mutta saalista tu-
li kolmen päiväin patikoinin jäl-

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

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

Metsäpeura on kuvattu viime 
kesänä jossain päin Lauhaa.

Materiaalinkäsittelyä  
yli 40 vuotta  

Material Flow How®

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

keen, Kankaan Jussi sai 10 piik-
kisen hirviuroksen tähtäimeen ja 
nurinhan se meni. Kaato tapah-
tui illan hämärtyessä ja ruho löy-
dettiin vasta seuraavana päivänä, 
väliäkös sillä olihan se seurueen 
ensimmäinen hirvi. Miehissä li-
hat täytyi sieltä kotikylälle repuus 
kantaa. Hirvenmetsästys tuohon 
aikaan vaati todellista kuntoa ja 
hyvää tuuria, teitä kun alueella ei 
liielmälti ollut. 

Tuosta on kulunut 69 vuotta. 
Nyt eletään vuotta 2021 ja hirvi-
seurueeseen kuuluu 61 metsästä-
jää, kaatolupia on käytettävissä 46. 
Jahtia helpottamassa on useampi 
hyvä hirvenmetsästykseen koulu-
tettu koira, joilla on nykyaikaiset 
paikantimet. Koiran ohjaajat sekä 
passimiehet näkevät kännyköis-
tään, missä koira kulloinkin liik-
kuu ja mihin päin hirvi on mah-
dollisesti liikkeellä. Alueen tiheä 
metsäautotieverkosto helpottaa 
alueilla autolla kulkemista sekä 
ruhojen pois kuljettamisen.

Mikä onkaan tilanne seuraa-
van 50v jälkeen, kun tähänkään 
muutokseen ei ole kulunut kuin 
vajaa 70v miehen ikä. Riistakanta 
on näiden vuosien varrella muut-
tunut paljon. Itse aloittelin met-
sästäjän uraa 70-luvun puolessa 
välissä. Silloin tärkeimpiä saalii-
ta oli metsäkanalinnut, vesilinnut 
sekä jänikset. Sorkkaeläimistä 
hirviä oli jonkin verran sekä sa-
tunnaisia laukonpeura havainto-
ja (valkohäntäpeura) 60-70 luvun 
vaihteessa susia oli sopiva mää-
rä. Heti kun yhdet jäljet ilmaan-
tui alueelle, oli suden bongaajia 
liikkeellä koko Länsi-suomen laa-
juisesti. Tällä hetkellä ollaan sii-
nä asiassa menossa huonompaan 
suuntaan, sen kummemmin asiaan 
kantaa ottamatta. Muitakin suur-
petoja alueella tavataan tasaisesti. 
On saatu riistakamera kuvaa niin 
karhuista kuin ilveksistä sekä uu-

tena tulokkaana ahmakin joka tal-
lentuu silloin tällöin riistakame-
raan. Riistakantaan on tullut tänä 
aikana uusia lajeja lisää.

Sorkkaeläimistä hirven lisäksi 
on leutojen talvien ja ruokinnan 
ansiosta runsastuneet niin val-
kohäntäpeurat kuin metsäkau-
riit, viimeisimpänä tulokkaana on 
alueeltamme tavattu ja metsästet-
ty myös villisikoja. Metsäpeuroja 
vapautettiin viime vuonna Lau-
han totutustarhasta ja niistäkin on 
tehty havaintoja seuran alueella. 
Majavan on palannut takaisin ja 
sitä on jo pienissäkin puroissa, 
myös rauhoitettuja saukkoja ta-
vataan alueelta.

Seurassa on tällä hetkellä noin 
300 jäsentä. Seuran jäsenten kes-
ki-ikää en rupea arvuuttelemaan, 
mutta viime vuosien aikana on 
nuoria jäseniä liittynyt seuraan 
vuosittain jonkin verran eli kiin-
nostusta metsästykseen ja riistan-
hoitoon on. Juttujahan olisi pal-
jon, mutta tila on rajallinen. 

Rauhallista Joulua ja hyvää 
riistavuotta 2022. 

Asko Pulli

Hirvisonni ammuttiin Käyränkylän takamailla 30.10.2021

BASE SOLUTIONS

VERKKOSIVUJEN JA KAUPPOJEN 
SUUNNITTELU, TOTEUTUS SEKÄ 

YLLÄPITO- JA HOSTINGPALVELUT.
DOMAINVARAUKSET 

BASE SOLUTIONS OY
TEKNOLOGIAPUISTO 1, 61800 KAUHAJOKI
050 5122 569
www.basesolutions.fi
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Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
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Verkkokauppamme
halpahalli.fi palvelee 24/7.

Seurakuntakodin syksy on 
lähtenyt hyvin käyntiin. Talotoi-
mikunta on ahkeroinut kuluneen 
vuoden aikana seurakuntakodin 
ja järjestettävien tapahtumien hy-
väksi jo 450 tuntia. Toivomme 
siis aktiivista osallistumista seu-
rakuntakodin tapahtumiin.

Seurakuntakoti siunattiin kirk-
koherra Jouko Ala-Prinkkilän toi-
mesta uudelleen 22.8. olleen mes-
sun yhteydessä. Ala-Prinkkilä 
mainitsi puheessaan mm. että  
seurakunnassa ollaan oltu myön-
teisiä tähän ns. ”Päntälän malliin”, 
jossa kyläläiset ovat ottaneet vas-
tuun toiminnasta ja talon ylläpi-
dosta. Messujen järjestämisestä 
kuluvan vuoden aikana ovat vas-
tanneet Päntälän oma pappi Antti 
Ala-Opas ja häntä ovat virsiker-
holaiset avustaneet. Messuja tul-
laan järjestämään jatkossakin ker-
ran kuukaudessa. Tämän vuoden 
puolella järjestetään Kynttiläkirk-
ko 5.12. klo 17, sekä vanhemman 
väen ja kyläläisten puurojuhla 
ohjelmineen 7.12. klo 12. Tuttu-
ja joululauluja puolestaan laule-
taan 12.12. klo 13.

Diakonian Iloinen iltapäivä 
-tapahtuma järjestetään syksyllä 
ja keväällä kerran kuukaudessa. 
Mikäli diakonissa ei ole paikalla, 
niin tapahtumia järjestetään talo-
toimikunnan toimesta. Kultaisen 
iän kerhon tapaamiset ovat niin´i-
kään joka kuukausi ja kerhon oh-
jaajana toimii Tellervo Yli-Keturi. 

Virsikerho on kokoontunut vii-
kottain ja siellä on iloinen laula-
misen meininki. Videoterveisillä 
on ilahdutettu entisiä Päntälääsiä 
mm. Koskiniemen pariskuntaa se-
kä Japanissa asuvaa Eila Matsui-
ta. Hengellisten laulujen toiveet 
-tapahtuma järjestettiin syyskuus-
sa. Toiveita tuli niin runsaasti, jo-
ten tulemme järjestämään kevääl-
lä vastaavan tapahtuman. Mikäli 
haluat esittää oman virsi-/hengel-
listen laulujen toiveesi, niin lä-
hetä viesti Marja-Leenalle puh. 
050-3591126. 

Vellikello eli ns. keittopäiviä 
aletaan pitämään säännöllisesti 
kerran kuukaudessa. 

Ensi vuoden puolella ”Tutkim-
me uskoa, kristittynä elämistä ja 
ihmisen elämää nykypäivässä” 
Antti Ala-Oppaan johdolla. Myös 
Messuja tulee olemaan jatkossa-
kin kerran kuukaudessa. 

Näistä seurakuntakodilla jär-
jestettävistä tapahtumista ilmoi-
tetaan Kauhajoki lehdessä Kau-
hajoen seurakunnan tapahtumat 
-listassa sekä seurakunnan nettisi-
vulla, joten seuratkaa ilmoittelua.

Seurakuntakodin talotoimi-
kunnassa on ideoitu mm. Pyhä-
koulua lapsille sekä pienten las-
ten vanhemmille varamummulaa, 
johon vanhemmat voisivat tuoda 
lapsensa (1-6 v) hoitoon siksi ai-
kaa, kun tarvitsevat pienen hen-
gähdystauon esim. asioilla käyntiä 
varten, mutta tähän me tarvitsi-

TERVETULOA PÄNTÄNEEN  
SEURAKUNTAKOTIIN 

Päntäneen virsikerhon lauluharjoitukset. Kuva: Timo Torpo

- Suolahuone
- Hierontapalvelut
- Kuntosali / opastus
- Jalkahoidot

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

- Roskakatokset
- Ruukut ja amppelit
- Polkupyörävuokraus
- Asuntoautovuokraus

simme vapaaehtoisia. Mikäli si-
nua kiinnostaa tällainen vapaaeh-
toistyö tai sinulla on joku ehdotus 
tapahtumaksi, niin lähetä viestiä 
Heleenalle puh. 050-361 9181.  
Tunnuslauseemme on: Yhdes-
sä tehden voimme saada ihmei-
tä aikaan!

Päntäneen seurakuntako-
tia voit varata erilaisia juhlia 
esim.  ristiäiset, syntymäpäivät, 
muistotilaisuudet tai kokouksia/
palavereja varten. Varaukset 
tulee tehdä Kauhajoen seura-
kunnasta puh. 06-234 2311 tai 
040-556 5902 tai sähköpostitse:  
Kauhajoen.srk@evl.fi

Olette lämpimästi tervetulleita 
seurakuntakodin tapahtumiin!

Marja-Leena Ala-Kyyny

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puuntuottajat huomio.  
Oletko myymässä puuta ? 
EPM Metsä Oy vastaa Lapuan Sahan puunhankinnasta. Kauttamme 
löytyy käyttöä myös energiapuulle. Toimitammen leimikoilta 
kertyvän energiapuun voimalaitoksille Vaasan Vaskiluotoon ja 
Seinäjoen SEVO:lle 
Oletko aikeissa myydä: 
– Kuusivaltaista päätehakkuuta 
– Harvennushakkuita 
– Energiapuuta hankintakauppana 
 
Kauhajoella puuta ostaa 
Harri Järvinen p. 044 491 4049 
www.epmmetsa.fi 



PÄNTÄNEEN SANOMAT 9

Suupohjan
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

www.suupohjanakkujarengas.fi
PELTITYÖTPELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

JOULUN PARHAAT
PEHMEÄT PAKETIT
NAISILLE JA 
MIEHILLE

myös 
ALUSASUT, 
YÖPAIDAT, 
AAMU- JA 
KYLPYTAKIT

LAHJAKORTTI
ON HYVÄ 
VALINTA

Olen lintunen pieni,
ja pyydän sinulta lapsi

ystäväin ruokaa, 
siemeniä, talia,

on mun kylmä täällä, 

siksi pyydän että 
ruokit minua pientä
koko talven ja laulan 
sinulle ystäväin

ja niin me  
ihastumme toisiimme, 

olen luonnon lapsi  
ja siksi haluan kuulla  
sinun äänesi talitintti,

varpunen, punatulkku 
 

ja myöskin
muita ystäviäin haluan 

muistaa näin talvella,
kiitos sinulle luontoäiti

kun huolehdit  
omistasi.

Toivo Hautaviita

Valkoinen Puu Cafe 
& Shop Kauhajoki

Topeeka 15

Olemme avoinna: 
ma-pe 11-20

la 11-18
su 12-17
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Koulumme on ollut viime 
vuoden ajan suuren muutoksen 
kourissa. Koulun henkilöstö on 
vaihtunut suurelta osin ja syksy 
on mennyt toisiimme tutustuen. 
Vaihtelu virkistää ja muutos on 
aina hyväksi. 

Koulun yhteydessä oleva kir-
jastopalvelu muuttui kirjastoau-
ton antamaksi palveluksi, sillä 
koulu tarvitsi lisää opetustilo-
ja. Samassa yhteydessä kirjasto 
lahjoitti koululle mittavan kir-
jakokoelman. Kiitos kirjastolle!

Koulussamme on tällä hetkel-
lä neljä opettajaa ja eskariopet-
taja ja oppilasmäärä on yhteen-
sä esikoululaiset mukaan lukien 
74. Koulullamme käy myös re-
surssiopettaja, englannin opet-
taja ja erityisopettaja. 

Tämän vuoden vuosisuunni-
telma keskittyy erityisesti kave-
ritaitoihin ja hyviin tapoihin. Sen 
tiimoilta meillä on jokaisena kuu-
kautena yksi aihe, mihin kiinni-
tämme tavoitteellisesti huomioita.

Toinen tärkeä opetussuunni-
telmaan liittyvä painopistealue 
on yrittäjyys- ja työelämätaidot. 
Sen tiimoilta teemme yhteistyö-
tä vanhempainyhdistyksen kans-
sa oppilaiden työkortin merkeissä. 
Kiitos yhteistyöstä vanhempain-
yhdistykselle.

Sisäilma-asiaa työstämme par-
haamme mukaan ja yritämme taa-
ta oppilaille turvallisen ja terveel-
lisen oppimisympäristön.

Viime keväänä järjestimme 
yhteistyössä Päntäneen Lions 
Clubin kanssa kuvaamataitokil-
pailun. Aiheena oli mieluisin paik-
ka Päntäneellä. Oppilaat piirsivät 
taidokkaita töitä ja taso oli kova. 
Jokaiselta luokalta palkittiin kol-
me parasta. 

Onnea voittajille ja kiitos 
Lions Club- Päntäneelle mu-
kavasta yhteistyöstä.

Sari Granlund
vs. koulunjohtaja

Päntäneen koulun  
kuulumisia 2021-2022

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

Myös kassapalvelut ma-pe 9:30-16:30

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

Pankkitapaaminen  
onnistuu myös etänä.

Varaa aika  
POP Verkkohetkeen!

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

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

Tuotteet nähtävissä osoitteessa: 
www.luomanvarsi.fi

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

PIIRUSTUSKILPAILUN VOITTAJIA OLIVAT:

Päntäneen koulun 1. luokka:  
1. sija Eetu Metso 
2. sija Venla Isomäki 
3. sija Jasu Lapikisto

Päntäneen koulun 2. luokka:  
1. sija Kiia-Liisa Kohtala 
2. sija Samuel Hakola 
3. sija Rea Mäenpää

Päntäneen koulun 3. luokka:  
1. sija Janessa Koivisto 
2. sija Daniel Tuunainen 
3. sija Josefiina Lapikisto

Päntäneen koulun 5. luokka:  
1. sija Ella Viitamäki 
2. sija Jasmiina Mämmelä 
3. sija Selina Myllymäki

Päntäneen koulun 4. luokka:  
1. sija Josefine Metsä-Heikkilä 
2. sija Neela Kallio 
3. sija Siru Mäenpää

 
(Ei kuvaa) 6. luokka: 1. sija Mira Sunnarborg, 2. sija Aino-Kaisa 
Ahola, 3. sija Janika Lylykorpi.
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Nuorisoseura järjesti taas toi-
mintaa kuluneena kesänä ja syksy-
nä, mm. perinteeksi muodostunut 
Kuntokampanja, johon suorituk-
sia tuli runsaasti enemmän, kuin 
edellisenä vuotena!

Kampanjan järjestämiseen 
osallistuivat jälleen yhteistyössä 
Päntäneen Metsästysseura ja Pän-
täneen Lions Club, laatikot olivat 
tutuilla paikoillaan seurantalolla, 
Hiukkajärvellä ja Kaarlelanpuis-
tossa ja yhdessä tuumin hankittiin 
polkupyörä, joka arvottiin kaik-
kien osallistujien kesken. Arvon-
nassa onni suosi Saara Pentilää, 
onnea vielä aktiiviselle kuntoilijal-
le! Myös muita palkintoja arvot-
tiin laatikoilla kävijöiden kesken.

Metallinkeräyslava pidettiin 
Nuorisoseuran pihassa toukokuun 
alusta syyskuun loppuun ja mu-
kava määrä kyläläisten pihoista 
ja varastoista päätyi kiertoon ja 

Nuorisoseura sai tästä tuloja seu-
rantalon ylläpitoon. Tänä syksynä 
on uusittu mm. pihavalaistusta.

Kesällä pidettiin urheiluken-
tällä kioskia ja toivomme kovasti, 
että ensi kesänä löydetään innok-
kaita 4H-yrittäjiä, että saadaan ki-
oski muinakin aikoina  kuin FC 
Päntäneen kotipelipäivinä palve-
lemaan kaikkia kyläläisiä.

Talven mittaan saadaan taas 
kaukalolle Kauhajoen parhaimmin 
hoidettu jääkenttä ja odotettavissa 
on paljon punaisia poskia, liikun-
nan iloa ja kohtaamisia. Kauka-
lon yhteydessä on lämmin pu-
kukoppi varusteiden vaihtamista 
varten. Luistelun tiimoilta mah-
dollisesti joku kiva talvitapahtu-
ma kaikenikäisille tulossa, meille 
saa myös esittää toiveita ja ideoi-
ta ja toivotamme kaikki tervetul-
leeksi toteuttamaan niitä yhdessä.
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TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Terveisiä Nuorisoseuralta!
Seurantalolla on pidetty usei-

ta yksityistilaisuuksia ja ensi vuo-
delle on jo runsaasti varauksia, 
talo palvelee juhlatilan lisäksi 
ihan arkisissakin tarpeissa, vaik-
ka kaveriporukan sulkapallon pe-
laamisessa, yhdistysten kokous-
paikkana ym.

Kyläillat pyörähtää käyntiin 
näillä näkymin ihan uuden vuo-
den alkajaisiksi, kannattaa seu-
rata seuran Facebook- sivua ja 
ilmoittelua. Kyläillat siis tarkoitet-
tu ihan kaikenikäisille kylälaisil-
le, naapuritkin ovat tervetulleita.

Kiitos kaikille aktiivisille ky-
läläisille, muun muassa monet 
kioskivuorot saivat apukäsiä ke-
sän mittaan.

Mukavaa Joulun odotusta!
Hanna Torvinen
Päntäneen Nuorisoseura ry

o
EELLÄÄMMÄÄNNTTUURRVVAAYYHHTTIIÖÖSSII  

PPAALLVVEELLEEEE  KKAAUUHHAAJJOOEELLLLAA 

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

Kuntokampanjan polkupyöräarvonnan voittaja, Saara Pentilä

Koti kuntoon pienellä budjetilla!
Pintakäsittelemme vanhat keittiönovet, komeronovet, väliovet, ruokaryhmät, lipastot, 

sängyt, yöpöydät ym.  Petsauksen/lakkauksen ja maalauksen jälkeen 
kalusteet ovat taas kuin uudet!

Kalustemaalaus Osmo Oy
- Puusepäntie 2, 61800 Kauhajoki - Puh. 231 4468, 040 541 4727

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

kiittää asiakkaitaan 
kuluneista vuosista ja 

toivottaa kaikille 
rauhallista Joulua!

Vetoketjukorjaukset ilman ketjunvaihtoa  

Hyypäntie 34, 61800 Kauhajoki
0400 724112

Ainutlaatuinen
VERHO-, KANGAS- JA SISUSTUSKAUPPA

POISTOMYYNTI
Topeeka 37, Kauhajoki

Valmiita verhoja ym.
Molemmat

paikat auki

sopimuksen

mukaan.

Soita!

Tuletutustumaan!Laatuatarjolla!



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

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

Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

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

HIERONTA-

TUOTTEET

OSTO- JA MYYNTILIIKE

TOIVO LYYSKI

ETELÄINENYHDYSTIE 1

61800 KAUHAJOKI

p. 0400 361 457

www.facebook.com/Minicentti

Linjaliikenne ja tilausajot
Autoja joka lähtöön

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

Rotary_käsiohjelma_137x98_konvertoitu.indd   1 4.2.2020   14:20:18

010 239 6600KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

Kiitos lukijoille, 
jutun tekijöille 

ja mainostajille!

Lehtitoimikunta:
Esa Ylikoski (pj)

Sauli Latva-Käyrä
Kari Hakamaa
Mika Ahonen

Kaikki koskaan 
ilmestyneet

Päntäneen Sanomat
löytyvät osoitteesta:

www.lc-pantane.com

Paino: iPrint

Rauhallisia lukuhetkiä
ja Hyvää Joulua!

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

URAKOITSIJA AATOS OIJENNUS

  • Sisämaalaukset
  • Ulkomaalaukset
  • Tasoitetyöt
  • Tapetoinnit
  • Laatoitukset
  • Mattotyöt ym.

AATOS OIJENNUS 
KETURINKYLÄNTIE 101
61980 PÄNTÄNE
puh. 040 558 1657 


