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Nuoruus, miehuus , elon aamu
ne rientää niin kuin haamu,
vasta vanhana huomaa sen
kulta-ajan mennehen!

Näin kirjoitti Esko sotaväessä 
sotilaskirjaansa ja siinä oli vielä 
piirros sotilaasta.

Vuonna 1930 helmikuisena 
päivänä isä lähti metsätöihin, 
kuten tavallista oli ja äiti oli ha-
lunnut mukaan, ehkä vain oksia 
krapsimaan. Siellä oli kuitenkin 
tapahtunut sellainen vahinko, että 
äiti oli kaatunut ja tehnyt oikein 
ilmakiepin, ja koska hän oli ras-
kaana seitsemän ja puoli  kuukaut-
ta, tämä sikiö oli mennyt synny-
tysasentoon. Niin yöllä oli haettu 
Lapikiston Hilja-kätilö ja samana 
yönä syntyi poika taloon!

Poika oli pieni ja hänellä oli 
vielä siniset jalkapohjatkin. Tä-
mä lapsi oli huutanut yötä päivää 
kuusi viikkoa ja tissiäkään hän ei 
ollut suostunut syömään, vaikka 
maitoa juoksi molemmista suu-
pielistä, että sellainen poika oli! 
Äiti sitten keitti kauralimaa, jota 
vauva suostui syömään.

Niin vauvaa sitten kannettiin, 
äiti iltavirkkuna iltayöt ja isä aa-
muvirkkuna aamuyöt. Korhosen 
mamma vielä kävi ́ lohduttamas-
sa´, että pidä nyt sitä hyvänä, et 
sinä sitä kauan saa pitää. Ja taas 
äiti itki. Näin äiti tästä Eskon elä-
mänalusta kertoi.

Kuitenkin jo puolen vuoden 
vanhasta Eskosta on kuva, kun 
hän seisoo tuettuna karmilavittal-
la villatanttu yllä. Siihen aikaan 
kaikilla lapsilla oli villatanttu, 
koska se oli lämmin märkänä-
kin. (Äitihän häntä siinä pystys-
sä piti, mutta seisoi kumminkin.)

Esko sitten käveli jo yhden-
toista kuukauden ikäisenä ha hä-
nestä on paljon juttuja.  Esimer-
kiksi, kun hän teki hellan edessä 
olevista klavuista aitausta, kantoi 
kissan sinne ja sanoi: ”Ei lillää kil-
li pääse pois, ei lillää” (aitaukses-
ta pois). Ja talossa ollutta pikku-
piikaa, Helmiä, Esko oli torunut 
sormi pystyssä: ”Tutta Hemmi!”

Pari vuotta vanhempaa Rah-
kolan Ulla-serkkua Esko oli huu-
dellut pihalla: ”Kikka Ulla, tuu 
nänne!”

Leikkikaveria ei tarvittu, ker-

Eskon tarina siskon kertomana

Esko 90-v. päivänä kototuvalla.

JATKUU SIVULLA 3 

näisenä tyttönä sain sitten kuulla 
Eskolta  kotona kaikkia asioita, 
mitä maailmalla tapahtui tai sa-
noisiko, että mitä Esko oppi poi-
kajoukossa, niin minä opin sitten 
Eskolta jotakin.

Kouluun Esko tahtoi jo kuu-
sivuotiaana, kun kaveripiirikin 
meni ja äiti oli ajatellut, että men-
köön nyt jouluun asti, kun noin 
kova hinku on. Esko oli sitten 
pärjännyt niin hyvin, että opet-
taja oli suositellut jatkoa ja niin 
oli koulunkäynti jatkunut. Sitten 
Esko laitettiin keskikouluun. En-
sin hän kulki polkupyörällä, mutta 
kun tuli talvi, 13 kilometrin mat-
ka oli liikaa ja kun Hirvelän Aa-
tos asui setänsä luona kirkolla, 
ja siellä asui muitakin koululai-
sia, Eskokin sai sieltä kortteerin 
Aatoksen kaverina. Siellä sitten 
´opiskeltiin´ muutakin kuin läk-
syjen lukua, mm. näyteltiin elo-
kuvia ja kaikkea muutakin jän-
nää, kun ´kämppis´ oli tuleva 
insinööri, niin harrastukset oli-
vat sen mukaiset.

Toisen vuoden joululomalla 

isä ei ollut tyytyväinen Eskon to-
distukseen  ja sanoi, ettei se rii-
tä, että pääsee läpi, vaan todis-
tuksen pitää olla niin hyvä, että 
sillä pääsee eteenpäinkin. Tähän 
Esko sanoi, ettei hän sitten enää 
mene kouluun, eikä sitten men-
nyt! Äiti teki kaikkensa, että Es-
ko jatkaisi koulunkäyntiä, mut-
ta ei oli EI.

Kansanopistoon Esko sitten 
meni ja sen jälkeen sotaväkeen 
Lappeenrantaan. Silloin isä sai-
rastuikin ja kuoli puolentoista 
vuoden päästä sydämen laajentu-
maan. Isä oli täyttänyt kuusi viik-
koa aiemmin 50 vuotta.

Isä oli kunnallismiehiä ja vai-
kuttajia kylällään, ja ihmisiä kulki 
asioidensa kanssa hänen luonaan 
ja isä sitten hoiti niitä kuntaan 
päin. Isä oli järkimies ja kaiken 
taitava, kunnian mies. Esko kul-
ki hänen jälkiään, vaikka isä oli 
kuolinvuoteellaan varoittanut 
siitä. Niin vain veri veti päättäji-
en pöytiin, KUNNES eräänä aa-
muna hänen päässään tuntui ́ ko-
rahdos´,eli jokin pieni verisuoni 

katkesi ja edellisen kaltainen elä-
mä oli siinä. Esko oli silloin noin 
52-vuotias. Kyllä hän siitä toipui 
entiselleen, mutta SE juna oli jo 
mennyt. Esko oli luvannut Lau-
ralle, että kyllä hän tälle tuvan 
tekee, mutta rakennus jäi puoli-
tiehen ja kesti kauan, ennen kuin 
kynnet taas pystyi rakentamiseen. 
Kyllä se valmis oli, kun he jäivät 
eläkkeelle ja muuttivat Mäkitu-
valle. Sinne sitten tehtiin suuret 
puutarhat ja kaikkea, mitä ikinä 
keksivätkin.

Kysyin kerran Lauralta sen 
jälkeen, kun ei ́ kynnet enää pys-
tyneet´ puutarhan hoitoon, miksi 
he näin paljon kaikkea olivat lait-
taneet. Laura vastasi, ettei sitä sil-
loin nuorena  sellaista ajatellut!

Ajattelin siinä joskus, että mi-
tä sitten kun kaikki on valmista, 
kuinka Eskon aika sitten kuluu, 
mutta sanonta on, että asioilla on 
tapana järjestyä ja niinhän asia 
on. Kerronpa:

Minulla oli tapana poiketa ohi-
kulkiessani  Alakankaalla Anttia 
ja Leilaa katsomassa. Anttihan 
oli serkkuni ja he tykkäsivät, kun 
heillä kävin. Kerran sitten Antti 
sanoi, että ollaan Pantin sukua. 
Minä siihen, minkä pantin? Antti 
toi mulle paperinivaskan ja sanoi, 
että katto nyt tuosta nuon, siinä 
rivis niitä on ja tuttuja nimiä oli. 
Antti monisti niitä mulle ja vein 
ne Eskolle, kun en ollut niistä itse 
kiinnostunut. Esko ́ nieleisi kou-
kun kaloineen´ päivineen. Kävi 
selväksi, että Pantin sukua oli jo 
tutkittu, mutta vain kolmen van-
himman osalta ja lapsia oli kui-
tenkin paljon. Olenkin kuullut 
jonkin sanonnan, että on ”paljon 
ja pahoja kuin Pantis kakaroja”.

Näin Eskosta tuli sukututkija 
eikä enää ollut työn puutetta. Hän 
hankki tietokoneen ja kirkonkir-
jamikrofilmit sekä niiden luku-
laitteen. Oppi vanhan ruotsinkin, 
jolla kielellä kirkonkirjat oli kir-
joitettu. Siinä, jos missään, aivot 
sai kyytiä. Jossain vaiheessa Es-
ko sai ´villittyä´ serkkunsa Seija 
Ollilan, että tehdään kirja Pantin 
suvusta ja niin nämä kaksi ´hu-
rahtanutta´ sitten teki.  

toi äiti. ”Ja isä, äiti ja Ekko nau-
naan!”

Kun sitten muutamaa vuot-
ta myöhemmin taloon odotettiin 
toista vauvaa, Esko oli ollut niin 
kovassa `vauvakuumeessa`, että 
vauvaa oli etsitty saunan pesäs-
täkin. Esko oli mennyt Rahkolan 
Laurin kanssa kripakoppa välis-
sään Osuuskaupan kohdassa Lapi-
kistoa kohden hakemaan kätilöl-
tä meille vauvaa. Esko oli myös 
silitellyt äidin vatsaa ja sanonut: 
”Kyllä äiti on syönyt paljon!”

Kun sitten oli tullut se aika 
heinäkuulla, että isä oli aamulla 
hakenut Lapikiston Hiljan lau-
kun taloon, ettei sitä kukaan vie 
ja talon työväelle oli tehty eväät 
ja lähetetty heidät Kyrölle töihin, 
ja Hiljakin oli tullut taloon, ilta-
päivällä voitiinkin kutsua pihalla 
puorin porraskivellä istuvia serk-
kuja (Rahkolan ja Alakankaan 
lapsia), jotka siellä olivat odot-
taneet uutisia, että nyt saatte tul-
la katsomaan vauvaa. Eskoa oli 
kovasti ujostuttanut, mutta sitten 
kun toiset lapset lähtivät leikki-
mään, niin Esko jäi seisomaan 
kopan viereen!

Olihan siitä sisaresta paljon 
harmiakin. Kun muut pojat me-
ni metsään leikkimään, Eskon piti 
mua nukuttaa ja ihan sormin pi-
ti painaa mun silmiäni kiinni sa-
malla, että  asia nopeutuisi.

Myöhemmin isä oli lyönytkin, 
kun minä olin juossut Eskon pe-
rässä kylälle. Oli kevät ja paljon 
vettä ojissa ja Rahkolan Veli oli 
tullut pyörällä ja löytänyt minut 
kyykkimästä ojan vieressä ihaile-
massa ojan toisella puolella ole-
via pajunkissoja! (En usko, ett-
enkö olisi niitä ottamatta ollut). 
Veli nappasi minut pyörän joppa-
rille ja vei kotiin ja kertoi, mis-
sä olin ollut. Isä oli sitten lyönyt 
korvalle mistään tietämätöntä Es-
koa – ilman selityksiä, kun tämä 
palasi kotiin. Näitä tällaisia ta-
pauksia oli muitakin, joita sitten 
seliteltiin eläkeikäisenä, ja kun 
kerroin taustat asioille, niin ne 
voitiin unohtaa.

Kylällä oli paljon poikia, joi-
den joukossa Esko viihtyi jengin 
osana ja olihan siinä lähimetsät ja 
metsätiet  ja kaikki vielä luonnon-
tilassa, niin olihan siinä ihana kas-
vaa kaikin puolin. Minäkin yksi-



Presidentin palsta

Lions klubimme toiminta on 
jatkunut jo neljäkymmentä vuot-
ta. Juhlimme toimintamme vuo-
sia marraskuussa hyvän ruuan 
seurassa. Toivottavasti klubim-
me toiminta jatkuu seuraavat-
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Petri PeltonenMoottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

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

kin neljäkymmentä vuotta, mo-
ni muu yhteisö ei ole toiminut 
näin pitkään. 

Tällä hetkellä klubissa on kak-
sikymmentä jäsentä. Uusien jäsen-
ten saamiseksi klubiin kampan-
joinme jatkuvasti. Klubin jäsenet 
osallistuvat aktiviteetteihin ,Päntä-
neen sanomien tekoon ja Kaarle-
lan puiston kunnossa pitämiseen.

Puistossa on vanha riihiraken-
nus jossa voi pitää ”pienet juhlat” 
on pöyrät ja penkit. Kota , laavu 
ja nuotiokatos luontopolun var-
rella, joka on osaksi joen varressa 
ja metsikössä. Puisto on kyläläis-
ten ja muirenkien vapaassa käy-
tössä. Puiston kohralla on myös 

pieni koski. Kalastajat on aina-
kin löytäneet paikan omakseen. 

Päntäneen sanomat on taas 
”tekeillä” ja ilmestyy joulukuus-
sa. Klubi kerää varoja ja lehteen 
mainoksia , joiden tuloilla toi-
mintamme pyörii. Suuri osa tu-
loista palautuu kylämme hyväksi 
eri muodoissa , koulun - nuoriso-
seuran ja muiden lahjoitusten ja 
aktiviteettien  muodossa. 

 
Toivotan kaikille oikein hyvää  
syksyn jatkoa ja Rauhallista  
Joulun odotus aikaa.

 
Presidentti 
Lasse Mäki-Rahkola & Anne

KEVÄ ÄN PARHA AT KONEK AUPAT 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

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

valkoinen puu 
cafe & shop
kauhajoki
ma-pe
la
su

 11-20
12-17
12-17

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881
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Ensimmäisen joulun kerto-
muksissa taivas ja maa ovat poik-
keuksellisessa vuorovaikutuk-
sessa.  Enkeli Gabriel Ilmestyi 
Marialle Nasaretin kodissa ja il-
moitti Jeesuksen syntymästä. Her-
ran enkeli toi  Betlehemin kedon 
paimenille sanoman Jeesuksen 
syntymästä ja siihen liittyvästä 
merkistä, kapaloista ja seimes-
tä. Paimenet saivat olla osallisia  
ainutlaatuisessa tapahtumassa: 
Herran kirkkaus ympäröi heidät 
ja Gabrielin ympärille tuli suuri 
taivaallinen sotajoukko ylistä-
mään Jumalaa:”Jumalan on kun-
nia korkeuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Jeesuksen ihmiseksi synty-
misen  tarkoitus on saattaa maan 
päällä alkuun Kristuksessa toteu-
tuvan uusi ihmisyys ja uusi luo-
minen. Kristus on Jumalan en-
simmäinen ajatus, Sana kaiken 
luodun tarkoituksesta. Kaikki on 

Nyt  Betlehemiin 
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saanut alkunsa hänestä ja hakeu-
tuu häneen. 

Ihmisen kutsumus on tulla 
osalliseksi  Kolmiyhteisen Ju-
malan yhteydestä ja olemassa-
olosta ja jumalallisesta elämästä, 
Jumalan rakkaudesta. Ensimmäi-
nen käskykin viestii siitä, että Ju-
malan rakkaus ja totuus olisivat 
löydettyjä ja kunnioitettuja maan 
päällä. Jumala on tuonut rakkau-
tensa maan päälle kaikkien ulot-
tuville, tehnyt meistä rakastettu-
ja, Jumalan mielisuosion ihmisiä 
Kristuksen kanssa ja yhteydessä. 
Kaikki tämä voi toteutua joulue-
vankeliumin sanoin jo ”tänään”, 
uskon ja toivon kautta.

Miten löydämme tien Jeesuk-
sen luo? Betlehemin  paimenilla 
oli erityiset saattajat ja opastajat 
vastasyntyneen Jeesuksen luok-
se. Itämaan tietäjät seurasivat lu-
pausten tähteä ja päätyivät sei-
men äärelle. Me saamme luottaa  

Toinen tutki ja toinen tallensi. 
Kyllä siinä vain kaksi kirjaa vä-
sättiin ja ne oli menestys. Laa-
ja on suku!

Esko oli hyvä käsistään. Nuo-
rena miehenä hän kävi iltaisin 
nikkaroimassa Kamilan Matin 
verstaassa huonekalut tulevaan 
kotiinsa ja kaiken tarpeellisen 
hän teki itse. Ja olihan hän mi-
nunkin ´hoviseppäni´. Jos jotain 
meni rikki tai oli tarvis saada jo-
takin, Eskon luo minä taivalsin 
asiani kanssa ja aina sain avun.

Sitten joskus, ehkä 85-vuoti-
aana Esko sanoi, että älä enää tuo 
minulle korjattavaa. Niillä main 
asiat alkoivat muutenkin tökkiä. 
Hän tapasi mennä pikku trakto-
rilla metsään moottorisaha mu-

kanaan ja lyhentää liian pitkäksi 
jätettyjä kantoja tai jotain muu-
ta korjattavaa asiaa. Sitten meni 
traktori rikki eikä sitä korjattu, 
mutta Esko keksi aina uusia ve-
kottimia, millä mennä. Esimer-
kiksi kuulin kylältä,

että Esko oli mennyt nurmi-
kon leikkurilla Halkolan Pekan 
kauppaan ja tuonut sillä apulan-
taa. Pahin teko oli se, kun auton 
kytkin meni rikki jo toisen ker-
ran pienen ajan sisällä eikä sii-
hen saanut enää varaosia. ”Voi, 
voi!” tapasi Esko sanoa.

Vaikka meillä oli aivan eri-
laiset taipumukset ja eri ́ tahoon-
puut´ , niin aina me ymmärsim-
me toisiamme ja aina minä tiesin, 
kuinka Eskon lukot saa auki, kun 
sellaisia oli. Jo muutama vuosi 
sitten sanoin Eskolle, että kiitos 
sinulle, että olet minua kantanut 
elämän varrella. Hän sanoi, että  
tietysti sitä omiaan!

Noin pari kuukautta sitten, 
kun kävin heitä Tuulikantelees-
sa katsomassa, Esko sanoi, että 
meillä on melkein aina ollut sa-
man suuntaiset ajatukset ja minä 
vastasin, että niinhän se on ollut. 
Minä, jolta puuttuu suuntavaisto 
melkein kokonaan ja silti seikkai-
lun halu ja uteliaisuus on ottanut 
usein voiton, olin kerran kiipelis-
sä jossain Torisevan tuolla puolen, 
kun mun piti päästä jotain näkö-
tornia katsomaan yksin. Sanoin 
kuitenkin siitä retken johtajalle 
ja sain luvan. Kun siitä oli sitten 
kaikenlaisia seuraamuksia, niin 
ajattelin, etten kehtaa näitä ke-
nellekään  kertoakaan. Me nau-

roimme  yhdessä eli sellainen 
yhteinen piirre, että nauraa vää-
rässä paikassa, ennen kuin ym-
märtää asioiden vakavuutta, se 
oli meille yhteistä.

Niin sitten vietettiin Eskon 
90-vuotissynttärit Mäkituvalla 
joukolla vajaat kaksi vuotta sit-
ten, mutta sen jälkeen yhteiskun-
ta päätti ottaa Lauran huostaan-
sa hänen oman turvallisuutensa 
takia ja hänet sijoitettiin Tuu-
likanteleeseen kahden hengen 
huoneeseen. Jonkin ajan kulut-
tua Eskokin muutti sinne  Lauran 
kaveriksi. Ja olihan siellä joitakin 
nuoruusajan tuttujakin, sekin asia 
auttoi päätöksen teossa.

Aviopuolisonsa, Laura Äi-
jön, Esko löysi Kansanopistolta, 
vaikka äiti oli ajatellut, että Es-
ko laitettiin sinne turvaan naisil-
ta! Naimisissa he ehtivät olla  yli 
70 vuotta.

Kävin heitä katsomassa maa-
nantaina 13. joulukuuta ja yhdessä 
siellä joimme torttukahvit pöydäs-
sä. Sitten hoitajat veivät Lauran 
nukkumaan, kun Laura oli väsy-
nyt. Mutta Esko oli pirteä, ja niin 
kerroin hänelle Päntäneen kuulu-
misia ja tutustutin hänet Päntä-
neen Sanomiin, jonka vein heil-
le joululukemiseksi, eikä mikään 
viitannut siihen, että Eskolla olisi 
´tutkaimet käsis´eli huomisin sa-
maan aikaan hän oli jo muuttanut 
majaa. Kunto oli romahtanut sai-
raalassa, ja kun me kiiruhdimme 
sinne, kaikki oli jo ohi!

Onko tässä muuta kuin kiittää 
Jumalaa hienosta lähdöstä. Joku 
paikalla ollut hoitajakin sanoi, 

 että se oli yllätys. Lääkäri kui-
tenkin totesi, että se oli luonnol-
linen kuolema.

Esko Korhonen 11.2.1930-
14.12.2021

Tämä oli pikku muistelo Eskon 
elämästä sisaren silmin nähtynä. 

Eija Hautamäki

Esko ja Eija Hautamäki (os. 
Korhonen) ja äiti Martta Kor-
honen vuonna 1939. Kuva on 
otettu kun Aleksi Korhonen läh-
tenyt sotaan.

Esko ja Laura Korhosen vihkikuva

MAANRAKENNUSTYÖTMAANRAKENNUSTYÖT
HARRI HAUTAMÄKIHARRI HAUTAMÄKI

PUH. 0400 267 239PUH. 0400 267 239

• Tiet, pihat, puutarhat yms.
• Rakennusten pohjat
• Salaojat, sadevedet, viemärit, routasuojaus, patolevyt
• Energiapuun korjuu (karsimaton)
• Maalämmön keruupiirien kaivuu
• Myös rakennusten purku

siihen, että Jeesus, paimenten Pai-
men etsii ja löytää meidät. Ehkä 
hän käyttää evankeliumin sano-
man välittäjinä  ihmisiä ja  enke-
leitä, myös suojelusenkeliämme  
avaamaan sydämemme  ja avar-
tamaan mielemme. Marian tavoin 
saamme kätkeä jouluevankeliu-
min sydämeemme ja  tutkistella 
Jeesuksen merkitystä. Seimen lap-
sen luona olemme ainutlaatuisen 
tapahtuman vaikutuspiirissä, vas-
taanottamassa  uskon ja toivon  
ihmeellisen lahjan. 

Antti Ala-Opas

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  050 533 7175
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Olemme tyttäreni Jonnan 
kanssa pyörineet viime kesinä 
Päntälän peltolakeilla, lähinnä 
tuulihaukkoja rengastellen. Tik-
kaat henkilöauton katolla liikkuva 
henkilöauto on varmaan monille 
ollut tuttu näky, ja muutaman ky-
läläisen kanssa olemme päässeet 
juttuihinkin. On ollut mukava ker-
toa kyläläisille ja maanomistajille, 
millä asialla liikumme, kun tois-
ten mailla kuitenkin pyörimme.

Aluksi kuitenkin muutama 
oma lapsuuden muisto Päntäläs-
tä. Isäni Esko oli syntyperäinen 
päntäläläinen, Keturinkylän lap-
si. Isäni muutti Jurvaan 1950-60 
-lukujen taitteessa, kun puoliso 
Sinikka löytyi Jurvasta. Isovan-
hempieni Niilon ja Lempin luona 
vierailtiin usein, ja samassa talos-
sahan asuivat myös isäni siskon 

Lintujen perässä Päntälässä

Ruokapalvelu
Johanna

Laaksonen
palveleva lounasruokala 

teknologiakeskus Logistiassa

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

                puh. 040 5085272 
              www.ruokapalvelu.fi 

 
Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.

* Rännikourut
*Asennuspalvelut

JARI 0400 123 078

ni hoksasin kysyä, että ”Mitäs me 
tässä rakennetaan, mikä tästä tu-
loo”? Muut rakennusmiehet oli-
vat hiljaa, mutta Manne, isäni ve-
li, vastasi ”Tästä tuloo verstaa”. 
Mannen vastaus meni lautapoi-
kaan täydestä, vaikka huomasin-
kin, että Mannen vastaus hymyi-
lytti muita miehiä.

Ihmetykseni olikin suuri, kun 
verstaan valmistumisen jälkeen 
mentiin lauantaina Kauhajoen 
kirkkoon, ja samana iltana tuos-
sa verstaassa tanssittiin Mannen 
ja Helinän häitä. Tuo verstas, jo-
ta oli muutama päivä rakennettu, 
olikin siis tanssilava, eikä mikään 
puusepän verstas. Häiden jälkeen 
tämä verstas purettiin.

Mieleeni on jäänyt, että tuo 
verstas oli kooltaan valtavan iso. 
Mutta hääjuhlaväkeä oli niin pal-

pitkältä. Saavuimme perille jo-
honkin taloon, jossa oli tietenkin 
myös navetta. Eikä siellä kovin-
kaan kauaa oltu, kun jo lähdettiin 
talsimaan takaisin kotitilalle. Jos-
kus myöhemmin vasta hoksasin, 
että vierailumme liittyi uuden va-
sikan alkuun saattamiseen. 

Sitten vielä se Päntälän ko-
hokohta. Erityisen monet olivat 
ne kerrat, kun yhtäkkiä piti juos-
ta pihapiiristä maantien varteen. 
Sen kuuli jo kaukaa, ja sitä ih-
mettä piti kerrasta toisen men-
nä läheltä katsomaan. Tuo ihme 
oli Zetor-merkkinen traktori! Voi 
taivas, kun siinä oli komeat ää-
net! Näitä Zetoreita Päntälässä 
riitti. Monta kertaa päivässä piti 
tienpäähän juosta. Niin, Jurvas-
sa en muista koskaan kuullee-
ni Zetorin ääntä. Varmaan edel-

Lean perhe (Ketomäet).
Koulun kesälomilla, ja jos-

kus hiihtolomallakin, olin mones-
ti ”viikkokunnassa” momman ja 
paapan luona. Kesäisin ajoitus oli 
yleensä niin, että päästiin vanhim-
man veljeni Tapanin kanssa hei-
nätöihin. En ole ollenkaan varma, 
että oliko minusta heinätöissä mi-
tään hyötyä, mutta ei nyt puututa 
siihen… Heiniä ainakin muistan 
ladossa monta kertaa polkeneeni. 
Siihen kun kelpasi ”kakaratkin”.

Kesällä 1972 (olin tuolloin 
8,5v) Päntälä kutsui jo heti alku-
kesästä, koulun loppumisen jäl-
keen. Tuolloin minusta tuli raken-
nusmies, täsmällisempi titteli ja 
tehtäväkenttä oli lautapojan vir-
ka. Rinta-Keturin/Ketomäen piha-
piirissä olleen heinäladon taakse 
rakennettiin lisäsiipi. Siinä puu-
tavaraa kului ja vasarat paukkui 
usean kökkämiehen voimin. Ja 
minä sain hakea ja ojennella lau-
toja rakennusmiehille, jotka pau-
kuttivat uudisrakennusta pystyyn.

Jossain vaiheessa viranhoitoa-

jon, että tanssilavalla oli tungos-
ta. Muistan elävästi myös sen, et-
tä orkesteri, joka orkesterilavalla 
musisoi, oli aivan superhyvä. Olin 
kutakuinkin koko illan eturivissä, 
orkesterikorokkeeseen nojaten. 
Ihailin kuola valuen orkesterin 
toimintaa. Taisi olla ensimmäi-
nen kerta, kun näin oikean or-
kesterin livenä.

Kysyin, tätä kirjoitusta varten, 
Mannelta tarkennusta 50 vuoden 
takaisesta asiasta. Eikä tuo ”vers-
taa” nyt niin valtavan iso halli ol-
lutkaan, kuin se pienestä lautapo-
jasta tuntui. Mannen mukaan se 
oli kooltaan noin 10 x 12 metriä. 
No, isohan sekin toki on. Tuo or-
kesteri oli Heiniluomat Karijoel-
ta. Ja sen Mannekin vahvisti, että 
orkesteri oli tosiaankin ammatti-
taitoinen ja hyvä.

Pari asiaa vielä lapsuuteni 
Päntälän muistoihin. Lähdimme 
eräänä iltana Lean kanssa käve-
lylle, yhtä lehmää mukanamme 
taluttaen. Tietä pitkin mentiin, 
ja matka tuntui pienestä pojasta 

Tuulihaukkaemo on saanut renkaan ja vapautetaan 
jatkamaan pesintäänsä

- Jokioisilla 2017 rengastettu 
poikanen pesivänä 2020 
Päntälässä
- Laitilassa 2018 rengastettu 
poikanen pesivänä 2020 
Päntälässä
- Forssassa 2018 rengastettu 
poikanen pesivänä 2020 
Päntälässä
- Nurmossa 2019 rengastettu 
poikanen pesivänä 2021 
Päntälässä
- Jämijärvellä 2019 rengas-
tettu poikanen pesivänä  
2021 Päntälässä
- Luumäellä 2021  
rengastettu poikanen  
pesivänä 2022 Päntälässä
- Päntälässä 2021 pesinyt 
emo pesi 2022  
Hyypänjokilaaksossa
- Päntälässä 2021 pesinyt 
emo pesi 2022 Kainastolla

leen täytyisi juoksuksi pistää, jos  
Zetorin ääni alkaisi kuulua…

Tuulihaukkoja ja kurkia

Olemme nyt muutamana vuon-
na rengastaneet Päntälässä tuuli-
haukkoja. Tarkasti ottaen tyttäreni 
Jonna on rengastanut. Minä olen 
ollut (taas) apupoikana, ja Man-
ne on hoitanut kirjurin virkaa. 
Aiemmin pöntöt olivat kauhajo-
kisen lintuharrastajan ja rengasta-
jan Jukka-Pekka Taivalmäen hoi-
dossa, mutta hän ei enää muilta 
rengastuskiireiltään ehtinyt näitä 
hoitaa. Niinpä osa hänen pöntöis-
tään siirtyi meidän hoidettavaksi. 
Jaoimme niin, että Päntälän pön-
töt tulivat Jonnalle.

Tuulihaukan luontainen pesi-
mäpaikka on metsissä, vanhoissa 
risupesissä. Siis esimerkiksi van-
hoissa variksen pesissä. Metsäi-
sessä ympäristössä pesä on kui-
tenkin alttiina muille pedoille, 
kuten näädälle. Kun muutama 
vuosikymmen sitten joku keksi 
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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.

Linjaliikenne ja tilausajot
Autoja joka lähtöön

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

Ylämaankarjan lihaa suoraan tilalta
Tilamyymälä avoinna sopimuksen mukaan: 
Keturinkyläntie 431, 61980 Päntäne

Tuotteet nähtävissä osoitteessa 
www.luomanvarsi.fi
www.facebook.com/luomanvarrenhigland

Mikko 0400 456 552
Marjo 0400 533 921
Lasse 040 766 5051
luomanvarsi@gmail.com

laittaa pesimälaatikoita tarjolle 
peltolakeudelle latojen päätyyn, 
tuulihaukat ottivat laatikot heti 
omikseen. Tämä mullisti tuuli-
haukkatutkimuksen. Pönttöjä nik-
karoitiin latojen päätyihin kautta 
Suomen, ja tuulihaukat löysivät 
huomattavan turvallisen pesi-
mäpaikan. 

Näiden tuulihaukanpönttöjen 
avulla suomalaiset tuulihaukko-
jen rengastusmäärät nousivat hui-
masti, koska pesien löytäminen 
helpottui todella paljon. Viimei-
set vuosikymmenet tilanne on ol-
lut se, että risupesistä ei juurikaan 
tuulihaukkoja rengasteta. Käy-
tännössä kaikki rengastukset ta-
pahtuvat peltolakeiden pöntöistä. 

Tuulihaukan munamäärä on 
yleensä 4-7, alueen myyrätilan-
teesta riippuen. Jos myyriä vilistää 
hyvin, munamäärät ovat yleisim-
min 5 tai 6. Jos myyriä on vähän, 
lintu munii tavallisimmin 4 tai 5 
munaa. Esimerkiksi kesällä 2022 
oli selvästi nähtävillä, että Päntä-
län alueen pohjoispuoliskolla oli 
todellinen myyrätyhjiö. Eteläisellä 
puoliskolla myyriä oli. Nuo poh-
joispuoliskon pöntöt olivat autioi-
na, lintuja ei juurikaan pesinyt. 

Poikasten rengastus ei sinäl-
lään kauhean paljon lintutieteel-
le enää uutta anna. Poikaset pun-
nitaan ja siipi mitataan. Tietenkin 
munaluku ilmoitetaan, jos tiede-
tään. Samoin lentokykyisiksi vart-
tuneiden poikasten määrä. Tiedettä 
alkaakin kertyä oikeastaan vasta 
siinä vaiheessa kun joku tapaa lin-
nun uudelleen. Joko elävänä tai 
kuolleena. Tuolloin kertyy aina-
kin ikätietoa, siirtymä- ja muut-
totietoa. Kun lintu saadaan elävä-
nä kiinni, tai linnun rengastiedot 
pystytään muuten lukemaan, pu-
hutaan kontrollitiedoista. 

Kontrollitiedoista valtaosa tu-
lee rengastajien pesiltä kiinni ot-
tamista emolinnuista. Näitä tietoja 
on kertynyt Päntälänkin tuulihau-
koista. Joko niin, että Päntälästä 
on emona saatu muualla rengas-
tettu lintu. Tai Päntälässä poi-
kasena rengastettu lintu on saa-
tu pesivänä kontrolloitua jossain 
muualla, yleensä jonkun muun 
rengastajan toimesta. Seuraavas-
sa listausta näistä.

Kaikki yllä mainitut linnut 
ovat naaraslintuja. Kyllä koirai-
ta on määrällisesti kutakuinkin 
yhtä paljon, mutta naaraita saa-
daan pöntöistä kiinni huomatta-
vasti enemmän. Johtuu siitä, että 
pääosan haudontavastuusta kan-
taa naaras. Koiraat käyvät tuuraa-
massa naaraiden haudontaa niinä 
lyhyinä hetkinä, mitä naaraat ovat 
poissa pesästään. Pöntölle tuleva 
rengastaja ei useinkaan juuri tuo-
hon hetkeen osu. Kiinni saaduis-
ta emolinnuista koiraiden osuus 
on 10-15% luokkaa.

Olemme näillä tuulihaukkaret-
killä saaneet rengastettua Päntä-
lästä myös muutaman kurjenpo-
jan. Kurkiperheet tulevat monesti 
peltolakeille ruokailemaan, ja sii-
nä on rengastajien sauma. Kur-
jenpojat ovat jalkamiehiä elä-
mänsä ensimmäiset 9-10 viikkoa. 
Linnun voi rengastaa iän ollessa 

vähintään 3-viikkoa. Tuota en-
nen rengas ei pysy jalassa. Kur-
jille käytetään myös väri- tai lu-
kurenkaita, ja siksi näistä tulee 
mukavasti kontrollitietoja. Näi-
tä renkaita pystytään lukemaan 
kaukoputken avulla kilometrin-
kin päähän.

Olimme liikkeellä Päntälässä 
29.6.2019. Huomasimme kurki-
perheen ruokailemassa pellolla, 
emot ja yksi poikanen. ”Päästim-
me” Mannen kanssa Jonnan irti, 
eikä siinä kauaa kilpaa juostu, kun 
Jonnalla oli poikanen sylissään. 
Lintu sai renkaansa, ja tietenkin 
otettiin mittatiedot, ennen kuin 
lintu vapautettiin takaisin emo-
jensa hoiviin. Lintu tunnistettiin 
värirenkaistaan Päntälässä vie-
lä samana syksynä, 12.9.2019. 
Tuolloin poikanen oli jo emo-
jensa kokoinen ja tietenkin myös 
lentokykyinen. Noin kuukau-
si myöhemmin, 8.10.2019, lin-
tu kontrolloitiin Itä-Unkarissa 
Hortobagyssä, siis muuttomat-
kallaan. Seuraavana keväänä, 
1.4.2020, lintu havaittiin Slova-
kiassa. Seuraavaksi tämän Päntä-
län kurjen renkaat luettiin 31.10. 
ja 1.11.2021 Puolassa. Saas näh-
dä, mistä lintu lähettää seuraavat 
terveisensä…

Eräs kurkipoika sai renkaat 
29.6.2021 Päntälässä. Tämän lin-
nun renkaat on luettu viitenä eri 
päivänä eteläisessä Unkarissa 
Pusztaszerissa heinäkuussa 2022.

Kurjet tulevat sukukypsik-
si noin 4-vuotiaana. Ensimmäi-
set elinvuotensa ne hengailevat 

Jouni hakee linnut alas Jonna mittaa punnitsee ja rengastaa. 
Manne kirjaa tiedot ylös.

Jonna rengastamassa kurjenpoi-
kasta Päntälässä.

isommissa luppoparvissa, poika-
mieselämää viettäen. Näitä parvia 
voi nähdä läpi kesän. Kun kihlat-
tu löytyy, ne erkaantuvat muista, 
ja alkavat viettää yhteiseloaan, eh-
käpä jo tulevaa pesimäreviiriä et-
sien ja varaten. Syksyisin linnut 
kokoontuvat isompiin parviin, ja 
valmistautuvat muutolleen. 

Söderfjärdenin peltolakia Vaa-
san eteläpuolella on Suomen tun-
netuin syksyinen kokoontumis-
alue. Tänä syksynä siellä laskettiin 
yli 10000 muutolle lähtevää kur-
kea. Myös Päntälässä kurjet ko-
koontuvat syksyisin. Kannattaa 
kiikaroida kurkien jalkoja, siel-
tä voi löytyä värirenkaita. Jos 
löytyy, toimi kuten muidenkin 
rengaslöytöjen kanssa. Ilmoita 
Helsingin Yliopiston Rengastus-
toimistoon, jonka alaista toimintaa 
lintujen rengastus Suomessa on.

Jouni Rinta-Keturi, Jurva

Tuulihaukan poikasen 
rengastamista.

Kyösti Ylikoski
050 339 4614 
www.lampotehdas.fi

MAALÄMPÖPUMPUT,
 ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
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Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

TERVETULOA RUOKAILEMAAN!
www.krouvi.fi

URAKOITSIJA AATOS OIJENNUS

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

AATOS OIJENNUS 
KETURINKYLÄNTIE 101
61980 PÄNTÄNE
puh. 040 558 1657 

Puh. (06) 231 4930

Päntäläästen kloppien 
tapaaminen elokuussa
Keväällä oli ”ISO VALKOINEN 
TYHJÄ ARKKI”, pari kloppia 
Reima ja Kari pähkäili, soitteli 
ja viestitteli, MITÄ keksiä / tem-
paista PÄNTÄLÄS? Solmu oli 
tiukkaa kamaa…., mutta sitten 
välähti sana KLOPIT – ja heti 
helpotti. Pieni lisä, eli SYNTY- 
PERÄÄSET PÄNTÄLÄÄSET
KLOPIT, n. 70 v ja risat 
(= K70v).

Päästiin vauhtiin ja aloitettiin, 
kuinka monta kutsumme?, vähin-
tään 20, mutta kohotimme lukua 
siten, että luku 30 olisi OK. Ajat-
telimme että silloin hommat py-
syy hanskassa ja mukava olo säi-
lyy. Meni kohoralleen, ajankohta 
elokuun 12 päivänä ja ilmojen 
Haltijat loihti 100 %:n kesäsään. 
Matkaan oli lähdetty ympäri Suo-
mea, mm. Kuopiosta, Helsingis-
tä, Hyvinkäältä, Lahdesta, Rova-
niemeltä ja kaikki alkuperäisiä ja 

Alarivi istumassa; Heikki Yli-Pentilä, Väinö Luopakka, Aki Mäenpää, Hannu Mäki-Rahkola, 
Antti Leskinen, Hannu Korpi-Halkola, Aki Rahkola, Ossi Puska, Olavi Latva-Lusa
Toinen rivi; Reima Möykky, Aarne Kuja-Halkola, Simo Yli-Halkola, Jorma Ketola, Kari Saarela, 
Markku Seppänen, Seppo Puska, Asko Mäenpää, Pekka Rahkola, Seppo Yli-Halkola
Kolmas rivi; Martti Seppänen, Heikki Frösen, Veikko Mäntykangas, Pauli Yli-Hyövälti, 
Aku Halkola, Reijo Yli-Hyövälti
Neljäs l. takarivi; Seppo Kullas, Jari Mäki-Rahkola, Matti Isoniemi, Leo Korpi-Halkola, 
Manne Rinta-Keturi, Seppo Wegelius, Hannu Pihlaja

vieläkin Päntälääsiä.
Hannu ja Tuurin Olli kehitte-

livät ideaa, miten muistella Pän-
tälän sen aikaista keskustaa, jo-
hon Ollilta löytyi siihen ratkaisu. 
Hän oli jo aikaisemmin koonnut 
tietoa Päntäneen liikekeskuksen 
synnystä ja kasvusta. Hieno työ 
Ollilta, KIITOS siitä, esite jaet-
tiin kaikille mukana olleille, kos-
ka Olli oli estynyt tulemaan pai-
kalle sitä esittelemään.

Pulina alkoi vahvasti, kun ter-
vehdyksiä vaihdettiin ja sama jat-
kui ruokailun lomassa. Ruokailun 
lomassa oli yhteislaulua Jorman 
säestyksellä ja johdolla, laulat-
tajina mukana myös Aku, Simo, 
Reima ja Aarne. Myös muistoja 
menneistä lapsuuden ajoista kuul-
tiin useammaltakin ja kameroille 
riitti tehtävää. 

Lopuksi pientä kisailua;  
kuusi joukkuetta ja lajeina, tikan- ja 
hevosenkengän heitto sekä piiraus. 

H a i k e a t  J Ä Ä H Y V Ä I S E T  
LOPUSSA, meille järjestäjille 
jäi vahva tunne siitä, että tällai-
sille yhteisille hetkille oli ja on 
iso tilaus!

Kari Saarela, Hannu Mäki- 
Rahkola ja Reima Möykky

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

Kauhajoen kaupunki 
toivott aa hy�ää joulua

 ja onnea uudelle 
vuodelle  2023.

Sää suosi kokoontumista joten pihalle keräännyttiin kisailun sekä  
vanhojen muisteluiden merkeissä.
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• Viljan, nurmen ja palkokasvien siemenet
• Torjunta-aineet ja lannoitteet
• Viljakauppa

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

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

.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

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

FI

LLARISTA

1960-2022P ILL A RIIN

AUTON VARAOSAT
vm 1960 - 2022

Välitysmyynti
T:mi ANTTI LEHTONEN

Mikontie 1, KAUHAJOKI
Puh. 040 731 2872

Fc Päntäneen synkkä kausi

Puuvarikko Oy
LAADUKKAAT POLTTOPUUT PUUVARIKOLTA

Klapimyynti: 040 835 2005 / Kari
Motohakkuut: 0400 854 742 / Rami

Tuotanto / varasto: Varikkotie 1
Varasto 2: Päntäneen paikallistie 9

www.puuvarikko.fi - myynti@puuvarikko.fi

Fc Päntäne lähti kauteen jäl-
leen luottavaisin mielin, voitta-
maan tietenkin. Alkukausi oli 
hieman kankea ja pisteet oli tiu-
kassa. Laajasta rosterista huo-
limatta, Päntäläisten oli vaikea 
saada pelaajia peliin. Aina löy-
tyi meriselityksiä. Tästä syys-
tä kauden aikana rosteriin lisät-
tiin miehiä. 

Uusia hankintoja uitettiin niin 
Espanjasta kuin Hesburgerin pöy-
dästä. Näiden pelaajien ansiosta 
kautta pystyttiin jatkamaan, vaik-
kakin useat pelit mentiin 1-2 vaih-
tomiehellä. 

Osittain peli näytti synkän-
kin kauden aikana hyvältä, mut-
ta jälleen tuli karu totuus vastaan. 
Koska alla oli jo yksi luovutettu 
ottelu, Fc Päntäne joutui keskus-
telemaan kauden päättämisestä 
luovutukseen. Lopulta kuitenkin 
9 miestä päätti että kausi jatkuu 
ja lähti peliin 2 miehen vajaalla.

Loppukausi kuitenkin jatkui 
yhtä vaikeana ja viimeinen ottelu 
jouduttiin luovuttamaan. 

Tästä syystä ensikaudella Fc 
Päntäne löytyy sarjaporrasta alem-
paa eli 6. Divisioonasta.

Kiitos kuluneesta kaudesta 
yhteistyökumppaneille, faneil-
le, kökkäväelle ja joukkueelle!

Edes kesken pelin suoritettu hartaushetki ei tuonut helpotusta alavi-
reiseen kauteen. Katseet onkin nyt suunnattu 6. divariin.

LIITY PÄNTÄNEEN 
NUORISOSEURAN 

JÄSENEKSI!

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! 
Hyvää Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle 2023!

Tuotantoratkaisut puuteollisuudelle

Lopetettuani yritystoiminnan
Kiitokset asiakkailleni 
kuluneista vuosista.

Tmi Marko Pakkanen
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Suupohjan
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

www.suupohjanakkujarengas.fi

Keturin sisarukset Tukholmassa
Tässä vähän vaihteen vuoksi 

kyläläisten historiaa. Keturin 
sukua tutkiessani 1600-luvulta, 
kirjoissa löytyi mm. sisarukset 
Kerttu ja Valpuri, mutta he ”vain 
häipyivät” johonkin. Mutta ei  
jäljettömiin. Koska Ilmajoen  
välikäräjillä 13 kesäkuuta 1696 
oli esillä juttu joka antoi minulle 
aiheen siirtää tutkimuksen  
Tukholmaan.

Antti Yrjänänpoika Päntä-
neeltä kertoi, että hänen siskonsa 
Kerttu Yrjänäntytär, joka on elä-
nyt avioliitossa kalastajan, joka 
on nimeltään Mats, kanssa Tuk-
holmassa Södermalmilla luotee-
seen Pyhän Katariinan kirkosta, 
on kuollut lapsettomana. 

Onneksi Tukholman perun-
kirjat tuolta ajalta on digitoitu ja 
luettavissa netissä. Siis tuumasta 
toimeen, ja etsimään. Oheisessa 
kuvassa on Kertun ja miehensä 
tiedot hakemistossa. Gertrud Jö-
ransdotter, siis Kerttu Yrjänänty-
tär , kuollut 1696 ja laivapuusep-
pä Mathias Henriksson, Matias 
Henrikinpoika, k. 1797. Ja Ma-
tin veljet Simo ja Klemetti per-
heineen ovat mainitut.  

Kestikievarinpitäjä Antti kä-
vi Tukholmassa Kertun poisme-
non jälkeen saman vuoden hei-
näkuun puolessavälissä, ja hän 
sopi Kertun perinnönjaosta lan-
konsa kanssa. Tästä löytyy Suo-
malaisen seurakunnan pappien 
todistama välikirja, joka oli pe-
runkirjan liitteenä.  

Matiaskin kuoli jo seuraavana 
vuonna ilman perillisiä, ja hänen 
perunkirjansa liitteenä oli myös 
yhteenveto hautajaiskustannuk-
sista joka toimitettiin ulkopuo-
listen toimesta, ja se on tässä alla 
Markku Pihlajaniemen kääntämä-
nä. Tämä kuvaa sen ajan hauta-
jaismenoja aika hyvin.

Edesmenneen puuseppä  
Matti Heikinpojan  
(Matts Hindersson)  
hautajaiskustannukset

- Väelle joka valvoi yön, olutta 
ja paloviinaa 1:28
- Kun ruumis nostettiin sängys-
tä, oli kulunut olueen ja palo-
viinaan 2:16
- Hänen sairautensa aikana ku-
lutettu, joka on maksamatta 4:1
- Kirstuun 12:
- Kääreisiin 8 kyynärää liinaa 
(slissing) á 6 markkaa  12:
- Pari hansikkaita 1:28
- Musta nauha :28
- Tyyny 1:
- Myssy 1:16
- Pieniä neuloja,nuppineuloja :6
Yht 17:14
- Paarista, paarivaatteista, lepo-
paikasta ja soitosta (kellot) 24:-
- Haudankaivajan työstä ja 4: 
- listoista 5:
- Niille jotka kantoivat paarit 
portille :30
- Niille jotka käärivät ruumiin 
ja kutsuivat väen 6;-
- Ruotsalaiselle kirkkoherralle 
- Pyhän Katariinan (seurakun-
nassa) 3:-
- Samoin lukkarille 1:28
- Suomalaiselle kirkkoherralle 
hra Thomas Gestriniukselle 
30;-
- Kappalaiselle herra Pehr Fri-
siukselle 9:12
- Samoin lukkarille henkilötie-
doista ja muusta vaivannäöstä 
5:20
- Laulajarahat 1:28
- Tynnyri olutta 12:-
- Paloviinaa 7:24
- Tupakkaa ja piippuja 1:16
- Leigdt? 1: kappa :16
- Tuplaolut 6 kannua 3:24
- Rinkilöitä 6;-
- Pieni ruokailu niille, joille oli 
aiheutunut vaivaa 7:16
- Ryytivihdat, kuusenhavut ja 
hiekkaa ;16
- 8 kantajaa á 1 taalari 8:-
- Vaimo Cherstin Grelsdotteril-
le tämän vaivannäöstä 6:-
Summa 179:1

Tukholmassa 29.7.1697   
Cherstin Grelsdotter

Siis tapahtuma alkoi ruumiin-
valvojaisilla, ja itse tilaisuudessa 
hautajaisolut ja –viina olivat kes-
keisiä. Leigdt-sanaa ei ole onnis-
tuttu tulkkaamaan. Kappa on nor-
maalisti mitta kuiville tavaroille. 
Hautajaisvieras sai sen ajan tavan 
mukaan rinkilän kotiinvietäväksi.

Asiakirjoja tarkastellessa tu-
li myös esiin että Kerttu on ollut 
myös aikaisemmin aviossa, sillä 
Matin ja Kertun kuulutustiedos-
sa 1.2.1691 mainitaan että Kert-
tu oli silloin kalastaja Martti Hei-
kinpojan leski. Tässä mainitaan 
myös molempien syntymäseura-
kunta, Matin oli Huittinen ja Ker-
tun Ilmajoki (Kauhajoki oli sil-
loin Ilmajoen kappeli).

Toinen sisaruksista Valpuri 
löytyy kirjoista Eurajokelaissyn-
tyisen Klemetti Matinpojan vai-
mona. Heidät vihittiin Tukholmas-
sa 30.11.1683. Kuvassa yhteisen 
perunkirjan indeksitieto. Sillä hän, 
hänen miehensä ja heidän kolme 
lastaan haudattiin helmikuun 22 
päivänä 1690.   Tekstissä on myös 
viittaus Valpurin sisaruksiin, Kert-
tu-siskoon (mies nuottakalastaja 
Matti Henrikinpoika) ja veljeen, 
Päntäneen kievarinpitäjään Antti 
Keturiin (Anders Jöransson bon-
de Finland).

Päätän jutun Kerttu Yrjänän-
tytär Keturin ilmeisesti omakäti-
sesti riipustamaan puumerkkiin, 
ja mietteisiin mikä mahtoi houku-
tella Keturin tyttäret Tukholmaan 
ja miten muutto käytännössä ta-
pahtui. Olen ymmärtänyt kuiten-
kin että suomen kielellä jo tähän 
aikaan pärjäsi hyvin tässä Suo-
men silloisessa pääkaupungissa.

Esa Tuuri

Lähde: https://sok.riksarkivet.
se/bildvisning/C0107535_01040

010 239 6600
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EELLÄÄMMÄÄNNTTUURRVVAAYYHHTTIIÖÖSSII  
PPAALLVVEELLEEEE  KKAAUUHHAAJJOOEELLLLAA 

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

www.peterco.fi

Hyvää Joulua!

Kiitos lukijoille, 
jutun tekijöille 

ja mainostajille.
Lehtitoimikunta:
Esa Ylikoski (pj)

Sauli Latva-Käyrä
Kari Hakamaa
Harri Järvinen

Kaikki ilmestyneet
Päntäneen Sanomat
löydät osoitteesta:

www.lc-pantane.com

Lehden painaa
Suomalainen Lehtipaino

Kajaanissa.

Nautinnollisia lukuhetkiä.

Meillä on hyvä tehdä töitä

Tarjoamme erikokoisia toimi- ja kokoustiloja kattavilla 
palveluilla. Meiltä löydät nyt myös etätyötilan, joka 
tarjoaa vastapainoa kotitoimistolla työskentelyyn.

Viihtyisät tilamme antavat mielenrauhaa keskittyä 
olennaiseen ja uuden luomiseen.

Teknologiapuisto 1 www.logistia.fi Tilavaraukset puh: 020 7470 200

Esa Ylikoski
050 5122 569

esa@rjktekniikka.fi

ILMALÄMPÖPUMPUN 
AVULLA VOIT 

SÄÄSTÄÄ 
HUOMATTAVAN 

SUMMAN RAHAA

Myyn ja asennan 
Suomen keleihin 

soveltuvia 
lämpöpumppuja 
lämmitykseen ja 

viilennykseen.

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®

• 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
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Päntäneen koulun kuulumiset

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

Verkkokauppamme
halpahalli.fi palvelee 24/7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Päntäneentie 3, Kauhajoki 
p. 06 232 2300

kauhajoki@apuwatti.fi

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

WWW.APUWATTI.FI

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Siivouspalvelu Mariann 
0400 776 396

HIERONTA-

TUOTTEET

OSTO- JA MYYNTILIIKE

TOIVO LYYSKI

ETELÄINENYHDYSTIE 1

61800 KAUHAJOKI

p. 0400 361 457

www.facebook.com/Minicentti

Koulu on lähtenyt tänä syksy-
nä käyntiin iloisin mielin ja uu-
sia asioita oppien. Nyt onkin ol-
lut ihanaa, kun on voinut kutsua 
koulun yhteistyökumppaneita mu-
kaan koulumme toimintaan ilma 
rajoituksia. 

Koulumme monialaisen oppi-
miskokonaisuuden painopistealue 
on osallisuus, vaikuttaminen ja 
kestävä kehitys, minkä tiimoilta 
järjestämme erilaisia teemapäiviä 
esim. kirppispäivä oppilaiden ja 
vanhempien kanssa, taito- ja tai-
deaineissa teemme kierrätysma-
teriaaleista taidetta ja tutustum-
me kierrätykseen.  

Edellä mainitun tavoitteen 
mukaisesti koulullamme on ollut 
seuraavia tapahtumia: Geopark- 
pyöräilytapahtuma, 4H-järjestä-
mä metsäpäivä 3-6- luokille, kir-
jailijan Roope Lipastin vierailu, 
lukuagentin vierailu 1-6-luokil-
la, koulun oma kirppistapahtuma 
sekä luistelua Kurikan jäähallilla.  
Kiitämme kaikkia yhteistyökump-
paneitamme hedelmällisestä yh-
teistyöstä. 

Koulullamme toimii myös ak-

tiivinen oppilasneuvosto, jonka jä-
senistä koulun oppilaat valitsevat 
kaksi edustajaa Kauhajoen lapsi-
parlamenttiin. Oppilasneuvoston 
ja lapsiparlamentin kautta oppi-
laat oppivat vaikuttamisen keinoja 
ja viemään toiveitaan päättäjille. 
Oppilasneuvosto järjestää koulul-
la erilaisia tapahtumia ja toimii 
kaikkien koulumme oppilaiden 

hyväksi monin eri tavoin. Oppi-
lasneuvosto osallistuu esimerkik-
si kummioppilaspäivän ja koulun 
hyvinvointipäivän suunnitteluun 
ja organisointiin. 

Sari Granlund 
vs. koulunjohtaja

Kuvassa meneillään lapsiparlamentin vaalit.

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 Nuorisoseuran toi-
minta on parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen alkanut palautua ennal-
leen. On sitä odotettukin! Tou-
kokuusta aina syyskuun puoleen 
väliin saakka pidimme tuttuun ta-
paan kioskia Päntäneen kentäl-
lä jokaisessa FC Päntäneen ko-
tiottelussa.

Toukokuussa startattiin myös 
kuntokampanja, joka järjestet-
tiin yhteistyössä Päntäneen Met-
sästysseuran ja Päntäneen Lions 
Clubin kanssa. Kuntolaatikot oli-
vat tutuilla paikoillaan ja kävijöi-
tä oli runsaasti: Päntäneen Nuo-
risoseuralla (712), Hiukkajärvellä 
(49) ja Kaarlelanpuistossa (255). 
Kampanja päättyi 31.8. ja kaik-
kien osallistujien kesken arvottiin 
polkupyörä syyskuun kyläillassa. 

Metallinkeräyslava on ollut 
Nuorisoseuran pihassa myös tou-
kokuusta lähtien ja mukavasti ro-
mua on kesän ja syksyn mittaan 
kertynytkin. Ja edelleen saa tuo-
da. Kaikki tuotto käytetään talon 
ylläpitokuluihin, joiden odotam-
me talven mittaan kasvavan mo-
ninkertaisiksi edellisvuosiin ver-
rattuna. 

Kyläillat pyörähtivät syys-
kuussa käyntiin ja pidetään jat-
kossa taas joka kuukausi. Päivät 
ja teemat ilmoitetaan erikseen. 
Seuraavat ovat aina torstaisin 
8.12., 12.1. ja 9.2.

Syyskuussa pidettiin ylimää-
räinen yleinen kokous uuden joh-
tokunnan valitsemiseksi. Saimme 
uutta energiaa johtokuntaan Esa 
Ylikosken ja Rami Viljasen hy-
pätessä remmiin mukaan. Vanhoi-
na johtokunnan jäseninä jatkoivat 
Hanna Torvinen, Niina Viitamä-
ki ja Tanja Pihlaja. Kokouksen 
päätteeksi keskusteltiin pitkään 
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Terveiset Nuorisoseuralta! 

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!

MESLA OY 
 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

OSMO OY
KALUSTEMAALAUS 

06 231 4468 040 541 4727

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, 

Kuntokampanjan polkupyöräarvonnan voittaja Heli Isoniemi

tulevan talven lämmityksestä ja 
talon kohtalosta sähkönhinnan 
noustessa. Kovasti teemme nyt 
töitä varojen hankkimiseksi ja 
onneksemme myös yksityishen-
kilöt ovat antaneet lahjoitusvaro-
ja lämmitykseen.

Päntäneeltä porukka entisiä 
ja nykyisiä nuorisoseuratoimi-
joita halusi antaa toimintaansa 
oman panoksensa ja ehdottivat 
oman lounastiimin perustamista 
talolle. Johtokunta otti nämä aut-
tavat kädet ilomielin vastaan ja tä-
män uuden tiimin voimin pääs-
tiin järjestämään pitkästä aikaa 

Pyhäinpäivälounas, jonka väki-
määrä yllätti varsin positiivises-
ti. Lounasperinteelle on siis var-
masti luvassa jatkoa.

Ylipäätään niin johtokunnan 
kuin toiminnassamme mukana 
olevien aktiivisten kylätoimijoi-
den keskuudessa on tässä syksyn 
mittaan käynyt sellainen pöhinä, 
että on mielenkiintoista nähdä mi-
tä kaikkea saammekaan aikaan 
tulevan talven ja kevään aikana. 

     Niina Viitamäki
Päntäneen Nuorisoseura ry, 
sihteeri

Nuorisoseuralla päästiin toteuttamaan pitkästä aikaa pyhäinpäivälounas. Iloista kökkäväkeä keittiössä.



Avoinna: Ma–pe 10–17  
Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki      

Puh. 050 536 4005 • www.hopea-ferit.fi

Täyden palvelun  
lahjatalosta:

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

Tervetuloa!

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

o

Aamukuja 3

Lellavantie 7           010 205 1940

Puskankylän kuivaamoPuskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614     HYVÄÄ JOULUA !

Ma-pe 8-17
La  9-15

K-rauta Kauhajoki
Savikyläntie 15
61800 Kauhajoki

Puhelin: 020 756 2420
www.k-rauta.fi

Koko perheen rautakauppa


