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 Anna ja Jalmari Myöhäselle 
syntyi esikoinen. Hän sai nimen 
Maiju mummonsa mukaan. 
Perhe asui Viipurin läänin 
Metsäpirtissä Taipaleenjoen ja 
Laatokan suulla. Laatokkaan oli 
matkaa 300 metriä. Perheeseen 
kuuluivat myös setä Armas sekä 
isovanhemmat. Perheellä oli kaksi 
kotia. Talvet asuttiin Taipaleessa, 
missä oli asuintalo, navetta sekä 
maapala. Jalmari oli tukinajossa 
talvisin. Kesäksi siirryttiin 
Koukunniemeen Suvannolle. 
Siellä oli kesäkalastamo, jossa 
Jalmari toimi isännöitsijänä. 
Perheellä oli maatila myös 
Jousseissa. Lehmiä oli yleensä 
viisi ja hevosia kaksi sekä pellot 
viljanviljelyssä. Lehmät kulkivat 
vapaina metsissä, mistä Maijun 
tehtävä oli hakea ne lypsylle.

Oli hyvä koti ja elämä oli 
turvallista. Aikanaan Maiju 
meni kansakouluun. Hän ehti 
käydä alakoulun kaksi luokkaa 
ja yläkoulua neljännelle luokalle. 
Maiju oli 12-vuotias, kun hän sai 
sisaren vuonna 1939. Sirkka-
Liisan (nyt Yli-Kullas) syntymä oli 
riemullinen asia koko perheelle.

Oli kuulunut puheita mah-
dollisesta sodan alkamisesta 
mutta kuitenkin toivottiin 
elämän jatkuvan entisellään. 
Talvisota alkoi 30. marraskuuta 
1939. Kaksi sotilasta tuli aamulla 
Myöhäsen pirttiin ilmoittamaan, 
että koti on jätettävä. Myöhäsen 
perhe oli suunnitellut muuttavansa 
Koukunniemeen pysyvästi, sillä 
siellä oli jo uusi asuinrakennus 
lähes valmiina. Äiti oli kutonut 
matot uuteen kotiin. Hän antoi 
mattokääröt sotilaille ja kehotti 
laittamaan ne korsun pohjalle, 
ettei tarvitse havujen päällä olla. 
Sotilaat saivat myös viiden litran 
hillopurkkeja mukaansa, oli näet 
saatu mahtava vadelmasato.

Niin alkoi Myöhäsen perheen 
evakkotaival. Sirkka-Liisa oli 
vasta puolivuotias, niinpä äiti 
keskittyi hänestä huolehtimiseen. 
Hevosrekeen pakattiin eväitä ja 
vaatemosseloita. Heiniä ja jyviä 
varattiin hevosille ja niin lähdettiin 
matkaan pelonsekaisin tuntein. 
Varmana pidettiin kuitenkin 
sitä, että kotiin palataan. Aneluista 
huolimatta mummo halusi jäädä 
kotiin, koska lehmien kohtalo oli 
epäselvä. Ihmisiä vaelsi maantietä 
ja metsiä myöten, haavoittuneita 

siviilejä ja sotilaita kuljetettiin 
ja kova jyske kuului ympäriltä. 
Kaukana näkyi tulenlieskoja, kun 
Saarioisten kylä paloi. Laatokkaan 
putoili koneita. Maijun tehtävä 
oli pitää parin, kolmen vuoden 
ikäistä varsaa tiukasti suitsista 
kiinni. Joka kerta kun räjähti, se 
yritti hypätä reen kyytiin turvaan 
ja Maiju pelkäsi jäävänsä sen 
jalkoihin. Käsi ja olkapää olivat 
jälkeenpäin turtana pitkän aikaa 
hevosen pitelystä. Oli matkattu 10 
kilometriä, kun päästiin Lohiojalle 
sukulaistaloon. Siellä ruokittiin 
sodan jaloista pakenevaa kansaa. 
Isoisä ja Armas jäivät Lohiojal-
le, sillä mummo oli haettava 
suojaan.

 Anna ja lapset lähtivät 
eteenpäin kuorma-auton kyydissä 
Käkisalmelle. Siellä yövyttiin 
Tyttölyseolla. Elisenvaaran ris-
teysasemaa oli pommitettu, joten 
joulukuun ensimmäinen päivä 
vietettiin pommisuojassa. Yöllä 

noustiin junaan, joka vei heidät 
Savonlinnaan.  Sieltä heidät oh-
jattiin Juvan Suurniemen kylään 
Ronkaisen taloon. Vastaanotto oli 
lämmin: Sauna oli lämpiämässä, 
ruoka oli odottamassa ja huoneet 
olivat lämpimät.  Mutta mielen 
oli vallannut orpouden tunne. 
He olivat kodittomia. Isä oli tu-
lenjohtajana rintamalla, sedästä 
ja isovanhemmista ei tiedetty 
mitään.

Setäkkä Armas lähti hake-
maan mummoa. Hän tunsi 

Rahkolan Maijun tie Karjalasta Päntäneelle
reenmentävät oikopolut ja pääsi 
kotipihaan. Mummo kökötti 
pirtissä ikkunan ääressä ja 
katseli tulenloimua. Lotat olivat 
päästäneet lehmät ulos ja vieneet 
pois. Sotilaat olivat teurastaneet 
pienkarjan. Nyt mummo oli valmis 
lähtemään turvaan.

Oli kulunut monta kuukautta 
lähdöstä. Anna ja lapset olivat 
päässeet toiseen siirtopaikkaan 
Laukkasen taloon, joka oli 
myös Suurniemellä. Siellä oli 
myös hyvä olla mutta syvä huoli 
muista perheenjäsenistä ahdisti. 
Oli kirkas maaliskuun päivä, kun 
Maiju sattui vilkaisemaan polkua, 
joka tuli metsänrannasta. Hän 
huusi: “Äiti, tule katsomaan! 
Onks tuo meijän setäkkä, joka 
tulee tuolla?” No, Armashan se 
oli! Tuntui, että aurinko ei ollut 
koskaan paistanut yhtä kirkkaasti 
kuin tuolloin. Kyllä siinä itkua ja 
naurua piisasi. Armas tiesi kertoa, 
missä mummo ja äijä (isoisä) olivat 
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ja mitä isälle kuului. Hän oli saanut 
tietää Annan ja lasten olinpaikan, 
koska Jalmarin isän vanhempi veli 
piti kirjaa siirtoväestä ja hän oli 
kertonut, missä Jalmarin porukka 
oli. Kun saatiin tietoa myös mui-
den sukulaisten siirtopaikoista, 
päästiin tapaamaan heitä. Mieli 
huojentui, kun kuultiin vielä isän 
olevan kunnossa.

Seuraavaksi heidät siirrettiin 
Kangasniemelle, jossa he vii-
vähtivät kuukauden verran. 
Sen ajan Maiju oli sairaalassa 

tulirokon kourissa. Välirauha oli 
astunut voimaan 13. maaliskuuta 
ja isä pääsi perheensä luo. 
Seuraavaksi heidät määrättiin 
Heinävedelle, jossa he olivat 
vuoden. Isän veli työskenteli 
Enso-Gutzeitin puunostajana. 
Hän palkkasi Jalmarin ja Ar-
maksen leimaamaan Valamon 
metsiä. Maiju kävi Heinävedellä 
koulunsa loppuun.

Tuli tieto perheen sijoitus-
kunnasta. Se olisi Närpiö. Perhe 
matkusti sinne mutta vastaanot-
to ei ollut kovin myötämielinen 
ja kielikin oli outo. He olivat 
kuitenkin kaksi viikkoa siellä. 
Närpiön seurakunta oli os-
tanut vastiketilan Kauhajoen 
Päntäneeltä, Mäki-Keturin 
autiotilan Keturinkylästä. Siinä oli 
14 hehtaaria peltoa sekä metsää 
ja joutomaata sadan hehtaarin 
verran. Vanhemmat ja Armas 
ostivat tilan ja 22. toukokuuta 
1941 perhe huristeli tulevaan 

kotipaikkaansa kuorma-auton 
kyydissä. Kun Anna-äiti pääsi 
tantereelle, hän ilmoitti, ettei hän 
koskaan lähde sieltä minnekään 
muualle ko hautaan. Näin tuli 
tapahtumaan.

Rakennukset olivat huonossa 
kunnossa ja niiden kohentamiseen 
ryhdyttiin saman tien. Muita 
eläimiä ei ollut kuin hevonen 
mutta ajan mittaan hankittiin 
lehmiä. Ei ehditty viettää yhteistä 
aikaa kuin kuukauden päivät, kun 
isä sai taas kutsun rintamalle. 

Maiju ratin takana viimeisen taksipäivän iltana 1987 !

Jatkosota oli alkanut. Jalmari 
osallistui kaikkiaan kolmeen 
sotaan: Itsenäisyyssotaan, tal-
visotaan ja jatkosotaan. Armas oli 
invalidi, sillä hän oli loukannut 
jalkansa lasketellessaan nuorena 
Linnavuoren jyrkillä rinteillä. 
Toinen jalka oli jäänyt paljon 
lyhyemmäksi, minkä takia häntä 
ei määrätty rintamalle.

Isä tuli aikanaan kotiin ja 
perhe oli taas koossa. Töitä 
paiskittiin, rakennettiin uusi 
talo 1940-luvun loppupuolella ja 
ulkorakennukset peruskorjattiin. 
Pellot saatiin tuottamaan ja 
elämä asettui uomiinsa uudessa 
kotikylässä. Toukotyöt oli totuttu 
Karjalassa aloittamaan aikaisin. 
Koivumäen isäntä yritti jarrutella 
Jalmaria kiirehtimästä. Hän kylvi 
aikaisen vehnän. Tuli takatalvi ja 
jo pitkät vehnänoraat peittyivät 
lumeen. – Kyllä nyt Jallun 
nisuilla mentiin, tuumi Rinta-
Halkolan Jaakko. Koitti lämmin 
aika ja oraat jatkoivat kasvuaan. 
Tuli kovettua vehnää, josta saatiin 
valkoista jauhoa. Toukotöiden 
tekoa haittasi työvälineiden 
puute. Maiju muistaa ihanalta 
sen, kun Rannan veljekset tulivat 
talkoisiin. He mullistivat pellot 
kylvökuntoon. Pikku hiljaa han-
kittiin itselle työvälineitä, joista 
ensimmäinen oli hankmoäes.

Hyvä uudessa kodissa oli 
asua. Vesipula oli kuitenkin 
melkoinen ongelma. Eläimille 
saatiin vesi omasta takaa mutta 
talousvesi oli kuivana aikana kan-
nettava ämpärillä naapureista, 
Rinta-Halkolasta, Viinamäestä 
tai Koivikosta. Se oli Maijun 
tehtävä.

Maiju oli juuri täyttänyt 
14 vuotta, kun perhe muutti 
Päntäneelle. Hän tunsi heti 
olevansa tervetullut. Ensimmäi-
senä viikonloppuna tulivat Ala-
Keturin Anna, Sylvi ja Kerttu 
tervehtimään häntä. Tytöt lähti-
vät pyöräilemään ja tutustumaan  
kylään. Tämä ystävyys on 
säilynyt halki elämän. Maijulla 
ei ole mitään pahaa sanottavaa 
kyläläisistä. Uusi perhe otettiin 
ystävällisesti vastaan.  Maiju 
suoritti rippikoulun, kävi 
seurojentalolla tapaamassa 
ikäisiään ja viihtyi hyvin. Hän 
tapasi tulevan aviomiehensä 



Presidentin palsta

Taivaalle kapuaa tuttu kirkas 
valoilmiö meitä lämmittämään 
joka päivä yhä enemmän ja 
enemmän . Tämä taivaankappale 
tuo meille valon ja lämmön lisäksi 
joka vuosi myös mielen energiaa , 
jolla jaksamme taas uusin voimin. 
Myös Lionstyö tulee pian  siihen 
vaiheeseen, jolloin niitä akkuja  
taas ladataan kesän ajan.

Mutta palataanpa meidän 

osaltamme ajassa hieman 
taaksepäin talveen. Joulukuun 
sääveikkaus oli perinteisesti jou-
luaattona ja sen tuotto käytetään 
nuorison hyväksi. KIITOS kaikille 
osallistuneille! 

Seuraavana tammikuussa oli 
kirkkopyhä seurakuntakodilla 11. 
pv. Pappina oli oma Anttimme ja 
ladyt tarjosivat kirkkokahvit .

POP - hiihdot pidettiin 7. 
maaliskuuta Hiukkajävellä, 
missä lunta oli erittäin hyvin 
vaikka muualla oli jo peruttu 
hiihtoja.

Rauhanjulistekilpailussa me-
nestynyttä koulumme oppi-
lasta Noora Männistöä muis-
timme stipendillä. Nooran 
menestyksestä sekä edellä mai-
nituista tapahtumista on asiaa 
toisaalla tässä lehdessä. 

Kaarlelan Puistoa on hiljal-
leen alettu kesäkunnostaa 
erilaisilla talkoilla ja yksi 
kolmesta kuntolaatikosta on 
sijoitettu sinne . Kuntovihkoon 
kirjautuneet osallistuvat syksyllä 
uuden polkupyörän arvontaan.

Jokakeväiset stipendit tulevat 
myös koulujen päätöstilaisuuk-
sissa mukaan ohjelmaan.

Tulevana kesänä ja syksynä 
kunnostamme jääkiekkokauka-
loa ja sen ympäristöä, koska 
kovassa käytössä oleva kaukalo 
tarvitsee peruskunnostusta.

Lopuksi toivotan kaikille lu-
kijoille hyvää loppukevättä ja 
tulevaa kesää.

Presidentti Harri Hautamäki 
ja Lady Pirjo

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 

Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltä

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

Välitysmyynti Halkola
Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171
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Jumala on meidän kanssamme
Sydämeni salaisuudessa 
opetat minulle viisautta

Kevät tuo energiaa laittaa paikkoja 
kuntoon. Haravat otetaan esille 
pihamaan kaunistamiseksi. 
Romuja viedään keräyspisteisiin. 
Puutarhassa arvioidaan talveh-
timista. Kukkia istutetaan 
tarhoihin, siemeniä kylvetään 
kasvimaalle. Näin toivotellaan  
kesää tervetulleeksi kotiemme ja 
perheitten arkeen omaksi ja toisten 
iloksi ja hyödyksi. Toivotaan, että 
kylämme kodeissa olisi taas hie-
noa viettää suomalaista suvea!

Ihminenkin kaipaa fyysistä, 
henkistä ja hengellistä kunto-
remonttia. Toivotaan, että jak-
samme lähteä liikkeelle ja saada  
virvoitusta  elämän eri taloilla.

Ihmisen olemista määrittelee 
yhteyden tarve Jumalaan ja toisiin 
ihmisiin. Synti on omavaraisuutta, 
elämistä omassa varassa, oman 
edun etsimistä jne. Loppuun 
viljeltynä ihminen alkaa voida 
huonosti, sairastaa irralli-
suutta. Kun ihminen turvautuu 
kaikessa omiin voimiin, kykyyn 
ja mahdollisuuksiin, voimavarojen 
pettäessä pimeys alkaa kuisku-
tella epätoivoisia näkymiä.

Ihmisen syvin draama on 
kamppailua synnin kanssa. 
Hyväuskoisuudessamme luu-
lemme voittavamme omin 
voimin. Yhä uudestaan meidät 
yllättää yli voimiemme käyvä 
elämän kuorma ja ihmisyyden 
pimeän puolen ankaruus. Media 
pitää huolen siitä, että viestintää 
maailmanlaajuisesta ihmisten 
ja luonnon kärsimyksistä ja 
katastrofeista tulee esille. 
Elämän taistelussa ihmiselle on 
varattu vapaus synnistä Jumalan 
lahjana. Ratkaisevaa ei siis ole, 
mitä ihminen tahtoo tai ehtii, 
vaan se. että Jumala armahtaa. 
(Room.9:16.)

Profeetta Jesajan mukaan vapaus 
on Jumalan lahjaa ihmiselle, 
ihmisen uudeksi luomista:  Vaikka 
teidän syntinne ovat verenpunaiset, 
ne tulevat val-keiksi kuin lumi. 
Vaikka ne ovat purpuranpunaiset, 
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas 
villa. (Jes.1:18) 

Kirkkoisä Augustinus löysi 
ihmisen vapauden Jumalan 
armon kautta. Synti on suuri, 
armo ylenpalttinen. (Room.5:
20). Kristus yksin on pahan 
voittaja. Häneen yhdistyneenä ja 
hänen yhteydessään eläen mekin 
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saamme voiton pahuudesta.

Äitienpäivänäkin, jota pian 
vietämme, kiitämme vanhem-
piemme huolenpidosta ja äidin 
rakkaudesta elämämme aikana. 
He ajattelevat lastensa ja perheen 
parasta usein epäitsekkäästi  
itsensä  unohtaen ja taka-alalle 
jääden.

Ihmeellisintä elämässä on 
rakkaus. Joskus voimakkaastikin 
epäilemme, onko rakkaus to-
dellisuutta. Kristus todistuksen 
valossa paljastuu, että Jumala 
kantaa ihmistä ja kaikkea 
elämää. Ei olekaan niin, että 
vain onnistuneet ihmiset saavat 
paikan auringossa. Suurinkin syn-
tinen saa ihmisarvon Jumalan 
rakkauden ja anteeksiantamuksen 
yhteydessä. Kirkkoisä Augustinus 
sanoo: Taivaan ja maan luominen 
on suuri ihme, mutta ihmeellisin-
tä on se, että syntinen saa armon 
(Augustinus).

Runsasta Taivaan Isän siunausta 
kaikille päntälääsille ja tämän 
lehden lukijoille!

Antti Ala-Opas

www.veljeksetviitala.com

Liukuovet ja kaapistot mittatilaustyönä

Elias Rahkolan. Tämä oli 
käynyt sotaväen ja heti sen 
jälkeen lähtenyt rintamalle, 
olipa vielä ajamassa saksalaisia 
pois Lapista. Kirjeitten avulla 
pidettiin yhteyttä, sillä vain har-
voin oli mahdollisuus tavata. 
Kihlat vaihdettiin tammikuussa 
-47 ja häät pidettiin heinäkuus-
sa samana vuonna. Oli pula-aika 
ja tarvikkeiden hankkiminen oli 
hankalaa. Neljä juottovasikkaa 
ja kaksi sikaa lahdattiin, jotta 
saatiin tarjottavaa. Häitä vietettiin 
koko viikko. Kutsuja oli lähetetty 
nelisensataa, niinpä Myöhästen 
tantere oli täynnä väkeä. Oli saatu 
selville sukulaisten ja Taipaleen 
naapurien olinpaikat ja näitä oli-
kin paljon häissä. Kyllä siinä juttua 
riitti, olihan kuulumiset kertomat-
ta pitkältä ajalta.

Maiju oli vielä jouluun 
asti kotona ennen kuin muutti 
Rahkolaan. Jaakko rakensi 
taloa omalle väelleen Päntäneen 
keskustaan. Se on samansuuntai-
nen maantiehen nähden. Vuonna 
1949 valmistui samaan pihapiiriin 
toinen tuparati pääty tielle päin. 
Siihen asettuivat Maiju, Elias ja 
Pauli. Pauli syntyi vuonna 1948, 
Pekka -51, Pasi -56 ja Tiina -66. 
Maiju toimi Päntäneen koulun 
keittäjänä yhdeksän vuotta 
vuodesta 1953 lähtien.

Eliaksen isä Jaakko Rahkola 
ajoi taksia, Elias kuorma-autoa. 
Kun Jaakko kuoli 70-luvun 
alussa, Maiju hankki itselleen 
taksiluvan. Naistaksi ei ollut 

tavallinen näky tuohon aikaan. 
Jotkut asiakkaat epäilivät istua 
naisen kyytiin mutta kun Maiju 
vakuutteli, ettei hän pure, päästiin 
yhteisymmärrykseen. Kun Maiju 
täytti 50 vuotta, toivat paikalliset 
taksiautoilijat hänelle komean 
kristallipystin lahjaksi, koska 
hän oli ensimmäinen nainen, joka 
oli saanut taksiluvan näillä main. 
Maiju tykkäsi ajaa taksia. Hänellä 
on hyvä supliikki, mikä oli eduksi 
asiakaspalvelussa. Ajan mittaan 
lisääntyivät kuljetukset lääkäriin ja 
terveyskeskukseen. Asiakas pyysi 
usein Maijua mukaansa turvaksi 
ja tueksi lääkärin vastaanotolle. 
Apteekista hän haki lääkkeet ja 
laittoi ne asiakkaalle dosettiin. 
Joskus piti tarttua kirveenvarteen 
ja hakata puita asiakkaalle, kun 
klavut olivat loppuneet.

Maiju jäi henkilökohtaiselle 
eläkkeelle terveyssyistä. Luon-
teenlaatu on auttanut Karjalan 
kansaa selviytymään ja pää-
semään eteenpäin elämässä. 
Huumori kevensi vaikeitakin 
tilanteita. Hän on käynyt kaksi 
kertaa lapsuuden maisemissa.  
Paikan tunsi hyvin, olivathan 
maamerkit selvät. Kotitalo ja 
moni muu talo olivat hävinneet 
ajan saatossa. Pellot näyttivät 
olevan hyvässä kunnossa, ne 
kukkivat keltaisenaan rypsiä. 
Tunteet kuohahtivat, kun hän 
katseli vanhoja leikkitantereita, 
puita, joissa oli kiipeilty ja putoiltu 
kylän lasten kanssa. Raskaistakin 
menetyksistä huolimatta Maiju 
kokee, että hänen perheensä 

Maiju Rahkola 2015

HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ 2015 !

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !

Huom!   Uusi 
á la carte –lista!

oli onnekas. Kaikki siirtopaikat 
olivat hyviä ja uusi kotikylä 
osoittautui mukavaksi paikaksi 
elää. Päntäneen kotitalo myytiin 
aikanaan Pia Mäkisalolle ja Kari 
Hakamaalle, pellot ja metsät 
omistaa Erkki Yli-Kullas.

Maiju on ollut aina rohkea ja 
avoin uusille haasteille. Särmää 
on edelleen. Viime kesänä 
Kauhajoella kuvattiin Kandit 
- sarjaa, johon hän oli valmis 
filmitähdeksi.

Maiju on juuri täyttänyt 88 
vuotta. Elämä on ollut elämää, 
kärsimystä ja riemua. Vaikka 
terveys on vähän rapistunut, niin 
hyvä jos näinkin menee. Mieli on 
virkeä ja muisti pelaa mukavasti. 
On hyvä, että evakkotaipaleelle 
lähtenyt perhe sai yhteisen 
leposijansa Kauhajoelta. Isovan-
hempien jälkeen haudan lepoon 
pääsivät Anna vuonna 1982, 
Jalmari -92 ja setäkkä -89. 
Maijun mies Elias kuoli v. 2004. 
Kun kesä koittaa, pääsee Maiju 
taas rollaattorillaan tervehtimään 
menneitä sukupolvia. Hän ei ole 
yksinäinen. Siitä pitävät huolen 
jälkeläiset neljässä polvessa, 
nämä kun piipahtavat tämän 
tästä tervehtimään. Kaikista 
läheisistä hän on onnellinen ja 
kiitollinen.

Maiju lähettää kaikille 
päntäneläisille lämpimät kiitokset 
ystävyydestä.

Teksti on koottu Jaana Kujalan 
(Maijun lapsenlapsen) ja Heleena 
Kokon haastatteluista
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Kirkkopyhä Päntäneen seurakuntakodilla
LC Kauhajoki/Päntäne järjesti 

kirkkopyhän seurakuntakodilla 
11.1. 2015 lionsviikolla. Kirk-
kopyhää oli toivottu, sillä 
edellisestä kerrasta olikin jo 
kulunut pitkä aika. Leijonat 
osallistuivat järjestelyihin, 
avustivat kuljetuksissa ja inva-
taksikin järjestyi sitä tarvitse- 
ville. Jumalanpalveluksen toimitti  
Päntäneen ”oma pappi”Antti 
Ala-Opas ja musiikista vastasi 
kanttori Hanna Södergrann. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
nautittiin ladyjen tarjoilemat 
kirkkokahvit. Klubilaiset saivat 
tilaisuuden järjestämisestä paljon 
kiittävää palautetta. Tapahtuma 
oli klubin palveluaktiviteetti.

Solo moottorisahat

Seurustelun sakramentti oli 
tärkeässä osassa.

Lellavantie 5-7        KAUHAJOKI        Puh: 010 76 47640

Pappikin sai kahvia juodakseen.

Leidit kahvittelivat kirkkoväen

Maanrakentamisen
 kokonaisvaltaiset palvelut
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TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Avoimet ovet Puskan-
kylän uudella kuivaajalla

16.4.2015
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Suutari Kauhajoelle pitkän tauon jälkeen
Keturinkylässä asustava Niina 

Ahtaanluoma rakastaa kenkiä. 
Jopa niin paljon, että haluaa 
pitää huolta muidenkin ihmisten 
kengistä. Tämän mahdollistaa 
Kankaanpäässä oleva SataEdun 
jalkinealan koulu, josta Niina 
valmistui suutariksi syksyllä 
2014.

Alunperin Niina on lähtöisin 
Merikarvialta mutta on asunut 
Kauhajoella jo reilut 20 vuotta. 
Perhe on pitänyt hänet kotosalla 
pitkään, jona aikana Niina toimi 
omaishoitajana lapselleen. Nyt 
lasten vartuttua hyvään ikään 
avautui tilaisuus toteuttaa omia 
toiveita.

Tällä koneella uppoaa neula paksumpaankin nahkaan.

Niina avasi Suutari Aniliinin 
tammikuun lopulla Topeekan 
varteen ja töitä onkin ollut siitä 
lähtien mukavasti, mistä kuuluu 
kiitos asiakkaille. Monenlaiset 
nahkaan liittyvät korjaustyöt 
kenkien lisäksi ovat tervetulleita. 
Nahkatakit, laukut, vyöt ja 
lompakot yms. saavat uuden 
ilmeen ja lisää käyttöaikaa 
suutarin käsissä. Lisäksi suutari 
tekee abloy-yhteensopivat koti-
avaimet. Myös omaa tuotantoa 
on suunniteilla.

Liikkeessä on myös hyvä 
valikoima kenkien hoitotuotteita 
sekä nahkaisia vöitä ja lompakoi-
ta myynnissä.

Niina aloitti jatko-opinnot 
tammikuussa samaisessa Kan-
kaanpään suutarikoulussa, toi-
veena valmistua suutarikisälliksi 
muutaman vuoden päästä. Suure-
na haaveena Niinalla on saada 
joskus suutarimestarin tutkinto.

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Mustasta ahdistuksesta
on vaikea nousta mutta
kannattaa muistaa että 

Taivaan Isä näkee ahtaimmankin
kuilun pohjalle ja sanoo Toivolle:
Minä rakastan sinua pikku Toivo.

Jumala sanoo Toivolle:
Minä rakastan sinua tänään

vaikka olisi pimeää.

10.3.2015 Toivo hautaviita

Liike sijaitsee elokuvateatterin 
vieressä.

Onnea äideille !



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

Hoitola tarjoaa myös trimmauspalvelut lemmikillesi.
Kauhajoen alueen löytöeläimet taas meillä 1.2 alkaen.

Päntäneläinen - Jarmo Mäki-Uuro 
Olen  Jarmo Mäki-Uuro, 

syntynyt 16.9.1950. Isäni oli 
Aate, syntynyt 1921 Uuronkylässä 
ja kuollut 61 vuotiaana. Isä oli 
kuudenneksi vanhin Mäki-
Uuron sisarusparvesta jossa oli 
11 lasta. Isän äiti Hulda-mummo 
jäi leskeksi ja yksinhuoltajaksi, 
kun vanhin lapsista oli 20 v. Isäni 
meni 20-vuotiaana jatkosotaan, 
jota kesti  4 neljä vuotta. Pa-
lattuaan hän raivasi ja rakensi 
maatilan Hukannevalle. Oli 6 ha 
peltoa, 6 lehmää ja meitä lapsia 6. 
Äitini oli Isojoen puolelta  Anneli 
Ranta-Möykky synt. 1929 k. 
2011. Vanhin sisareni Marjatta 
syntyi 1949 ja asuu nykyään 
Pelkosenniemellä. Itse synnyin 
1950 ja asun Vanajanlinnantiellä 
Hämeenlinnassa ja aina kun 
mahdollista Uuron koululla. 
Taija 1952 Vantaa, Ari 1957 
pitää kotitilaa Uurossa. Pirkko 
1959 Kokonkylä Kauhajoki, 
Minna 1964 Jyväskylä. Siihen 
aikaan pienillä maatiloilla 
käytettiin paljon lapsityövoimaa 
mutta ei siitä ole mitään trau-
moja jäänyt.

Koko nuoruusajan elin ja 
kasvoin Päntälään kuuluvan 
Uuronkylän eteläisemmässä 
osassa. Isojoen rajaan oli 
parisataa metriä. Lähdin 
Uuronkylästä käytyäni 7 
luokkaa Uuron kansakoulua, 
kansalaiskoulun kirkolla ja 
maatalousoppilaitoksella kaksi-
vuotisen maatilateknisen linjan. 
Kävin siinä ennen armeijaa 
Ruotsin puolella autorahoja 
tienaamassa. Armeijan kävin 
Turussa toisessa erillisessä 
autokomppaniassa ja ylenin  
siellä kersantiksi. Rekkakuskin 
hommia tein Hautamäellä pari 
vuotta.

Vuonna 1973 lähdin 23-
vuotiaana tilanhoitajan pestiin 
Hämeenlinnaan vekselillä os-
tetulla vanhalla mersulla, jonka 

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
w w w. t o p e e k a n k a l u s t e . f i

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Jarmo ja lastenlapset

perä-ronkissa oli haalarit ja 
kumisaappaat. Tilanhoitajan 
hommia kesti 7 vuotta ja siihen 
loppuivat verokirjahommat. Niin 
alkoi pitkä yrittäjän taival. Lapsia 
syntyi kaksi poikaa ja tytär. Tämä 
vaihe oli, että olisimme muutta-
neet takaisin Uuronkylään. Oli jo 
Uuron koulu ja vähän peltoa ja 
metsää hankittuna, uskalluksesta 
oli kiinni. Mutta kuitenkin 
vuonna 1980 Vuokrasin tilan, 
jossa olin tilanhoitajana ja ostin 
velaksi kaikki maatalouskoneet 
ja lypsykarjan. Vuokrapeltoja 
oli enimmillään lähes sata 
hehtaaria.

Vuonna 1990 aloittelin 
maanrakennustöitä, mikä sit-
temmin muuttui päätoimialaksi. 
Aluksi oli Traktorikaivuri. Osalle 
vuokrapelloista tuli gofkenttää, 
jota olin alkuun rakentamassa 
ja hoitourakka oli 10 vuotta. 
Muita peruskorjauksia kentillä 
on tehty toistakymmentä aina 
Kirkkonummelta Rovaniemelle 
saakka.

Lapset aloittivat kesätyöt 
Golfkentällä rippikouluikäisinä. 
Vanhin Teemu (41) on jatkanut 
töitä Tawast Golfissa jo yli 20 
vuotta ja Jussi (37) on ollut 
Maanrakennuspalvelut Mäki-
Uuro Oy:ssä lähes 20 vuotta. 

Maria (32) Oli useita vuosia 
kuorma-auton- ja kaivinkoneen-
kuljettajana, nyt vieraan palve-
luksessa Turvatiimipäällikkönä. 
Lastenlapsia on neljä poikaa ja 
kaksi tyttöä, joten eiköhän jatka-
jia joskus löydy.

Vuonna 1993 ostin ison 
maansiirtoliikkeen jälleen velak-
si. Rakensimme moottoritietä ja 
teimme liikerakennusten ja talojen 
pohjatöitä. Työntekijöitä oli 90-
luvun lopulla enimmillään 32.

2000 luvun alusta olin Hml 
Yrittäjien puheenjohtaja 5 vuotta, 
Hml Kaupunginvaltuustossa 12 
vuotta, kaupunginhallituksessa 

Puheenjohtaja

6 vuotta, maakuntavaltuustossa 
8 vuotta, käräjäoikeuden lau-
tamiehenä 8 vuotta ja eduskun-
tavaaliehdokkaana pari kertaa sekä 
lukuisia muita luottamustoimia 
mm. kaupungin yhtiöissä.  Vielä 
mm. Kanta-Hämeen Koneyrittäji-
en Puheenjohtajana.

2000-luvun alku meni yritystä 
vielä laajentaessa. Kalustoa on nyt 
8 kaivinkonetta, 5 kuorma-autoa, 
5 traktoria ja paljon muuta kalus-
toa. Kokovuotisia työntekijöitä 
on 10 ja itse olen vielä vahvasti 
remmissä mukana.

Uuron koulun olen perus-
korjannut vapaa-ajan käyttöön 
ja siellä sekä omissa metsissäni 
risusavotassa käyn akkuja 
lataamassa aina, kun on mah-
dollista. Tämän vuoden syksyllä 
koulu tulee olleeksi omistukses-
sani 40 vuotta ja saman verran 
aikaa on tullut Kauhajoki-
lehti, josta seuraan tarkkaan 
Päntäneenkin asiat.

Pyrin siihen, että olisi 
enemmän aikaa olla Uuronkyläs-
sä ja nähdä  vielä Päntäneen ja 
Uuron koulupiiriläisiä sieltä 50-
luvun puolivälistä aina 60-luvun 
lopun nuoruusaikaan kun Tan-go 
Kauhajoen Kasinolla soi. 

Jarmo Mäki-Uuro

Varaa talven polttopuut
 - Toimitus sop. mukaan
 - 040 57340 99 Päntäne
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Rauhanjulistekilpailun voittaja
Noora Männistö

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

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

Aloitin piirtelyn jo aivan 
pienenä. Piirtelin aluksi kaiken-
laista, enimmikseen eläimiä. 
Koiria. Rakastan eläimiä ja 
tällä hetkellä meillä onkin kaksi 
saksanpaimenkoiraa. Harrastan 
ratsastusta ja ehkä pian koripalloa. 
Sivuharrastuksena tykkään 
piirrellä. Piirtelyni alussa en 
osannut oikein mitään, mutta 
vuosien varrella olen kehittynyt 
vähitellen paremmaksi ja 
paremmaksi. Viime aikoina 
olen tykännyt piirrellä oikeastaan 
tosi paljon. Piirtelyni innostaja 
on äitini, Nina Myllymäki. 
Eli olen perinyt piirrustus- ja 
maalaustaitoni äidiltäni.

En tehnyt rauhanjulistekil-
pailun piirrustusta kokonaan 
koulussa, vaan tein sen loppuun 
Norinkylässä isovanhempieni 
luona, missä isänikin oli silloin 
paikalla. He olivat ensimmäiset 
jotka näkivät piirrustukseni.

Tämän vuotisen kilpailun 
aiheena oli rauha, rakkaus ja 
yhteisymmärrys.

Idean omaan työhöni sain 
joutsenista, sillä joutsenten 
kaulasta muodostuu puolikas 
sydän. Joten rakkauden sain 
näkyviin kahdella joutsenella. 
Piirrustuksessa joutsenet len-
tävät avaruudessa tehden 
mitä vaan toistensa puolesta - 
yhteisymmärrys. Joutsenten si-
sällä oleva meri ja tähtitaivas 
kuvaavat meidän maailmaa, 
rauhaa.

Toivottavasti jatkan piirtelyä 
vielä monta vuotta.

LC Päntäneen presidentti Harri Hautamäki luovutti stipendin Päntäneen 
koulun voittajatyölle, joka lähti jatkoon.

  Noora Männistön voittoisa työ

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

2015

Äidille
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Möykkytiellä jäätyneen 
lätäkön ohut riite rapisee rikki. 
Pieni kumisaapas etsii huolella 
kaiken särkyvän jään. Palat 
helisevät kuopan pohjalle. Matka 
kouluun tuntuu aivan liian lyhyel-
tä. Vielä olisi jossain rikottavia 
jäitä! Koulupäivän jälkeen aurin-
ko olisi jo sulattanut lasimaisen 
satumaan kuralammikoiksi. On 
tavallinen kouluaamu syyskuus-
sa 1965, mutta pikkupojille se 
on aikaa täynnä muutoksia: 
vuodenaika vaihtuu, opintie alkaa 
ja itsenäistyminenkin häämöttää 
jossain. Emme sitä varsinaisesti 
vielä ymmärrä, mutta siellä se jo 
on, nurkan takana.  Me, Möykyn 
Matti, Mäenpään Vesa, Mäki-
Rahkolan Veli ja minä. (Meitä 
tuoreemmille ikäluokille tiedok-
si: 1960-luvulla  kesäloma kesti 
täydet kolme kuukautta, koulu 
alkoi vasta syyskuun alussa. 
Mutta älkää kadehtiko. Hintana 
oli se, että koulua käytiin sitten 
myös lauantaisin. Vain sunnun-
tai oli vapaa.)

Ajatus tien jatkumisesta ja 
sen varrella olevista uusista, 
kiinnostavista paikoista on kai 
aina ollut mielessäni. Isosiskoni 
Riitta ja Tarja kävivät kirkolla 
Yhteislyseota ja ajatus siitä, 
että sinne minäkin pyrin, oli 
kai olemassa kansakoulun aloit-
tamisesta alkaen. Ensimmäinen 
suuri hyppäys suureen maailmaan 
olikin oppikoulun pääsykokeet 
keväällä -69. Kesäkuun alku oli 
kylmä. Muistan hyvin, kuinka 
kolkoilta Yhteislyseon pitkät 
käytävät ja portaikot tuntuivat. 
Mutta sinne oli päästävä! 
(Aikaisemmin muodollinen 
kouluttautuminen oli nopein ja 
selkein väylä sosiaaliseen ete-
nemiseen. Kun tieto pääsystäni 
oppikouluun oli levinnyt, ystävä-
ni äiti onnitteli minua ja sanoi 
omalle pojalleen, joka valitsi jat-
kon kansa- ja kansalaiskoulussa: 
”No niin, Mikosta tulee ylioppi-
las ja se pääsee hyvään virkaan, 
samalla kun sinä menet reppu 
selässä työttömyystöihin.” 
Onneksi maailmamme on 
kuitenkin muuttunut ja tarjoaa 
erilaisia etenemisväyliä. Lap-
suudenystäväni Matti on jo 
vuosia lentänyt Finnairin konet-

Kamilan mutkasta muuhun suureen maailmaan

Luokkakuva I ja II luokka 1966 – 67, opettaja Raili Rajamäki

ta samalla, kun minä olen istunut 
Ryanairin karvalakkiosastolla.)

Samoihin aikoihin, kun aloitin 
koulun kirkonkylässä, siskoni 
Riitta keskeytti sen ja lähti töihin 
Englantiin. Se oli aikaa ennen 
internetiä. Hän kävi Seinäjoella 
ostamassa siellä myynnissä olevia 
englantilaisia sanomalehtiä ja etsi 
niistä avoimia työpaikkoja. Postin 
kautta hakukirje ja hyväksyvän 
kutsun jälkeen matkaan. Se oli 
myös aikaa ennen halpalentoja. 
Edullisin tapa matkustaa Suomes-
ta Englantiin oli laiva-juna-laiva 
–yhteys. Matka kesti kaikkineen 
viitisen päivää, mutta perille 
Eastbourneen hän pääsi. Siitä 
alkoi vilkas kirjeenvaihto, joka 
avarsi ja kutisti maailmaani. 
Tien päässä oli muutakin kuin 
kirkonkylä ja Seinäjoki (jossa 
käytiin silmälääkärissä). Riitta 
elikin sitten Britanniassa paria 
pientä Suomen jaksoa lukuun 
ottamatta koko aikuisikänsä, 
enimmäkseen Lontoossa.

Intoni maailmalle oli siis 
jo aika kova lukion toisella 
luokalla, kun näin AFS-
järjestön ilmoituksen vaihto-
oppilasvuodesta Yhdysvalloissa. 
Täytin hakemuksen, kävin kaksi 
kertaa Tampereella pääsykokees-
sa ja haastattelussa ja tulin 
valituksi. Kotona taisin kertoa 
koko prosessista vasta sitten, kun 
tieto pääsystäni oli varmistunut. 
Oli kesä 1976, olympiakesä. Lasse 
Virén uusi voittonsa viidellä ja 
kymmenellä tuhannella metrillä. 
Oli hienoa olla suomalainen. 
Ennen New Yorkin -lentoa en 
ollut koskaan ollut lentokoneessa. 
Poissa kotoa olin ollut, kesän -
75 Örössä kesätyössä ja -76 
kesätyössä Turussa ja Kaskisissa. 
Kaskisissa olin omalta pieneltä 
osaltani rakentamassa Metsä-
Botnian sellutehdasta. Asuimme 
Yli-Kyynyn Karin kanssa viikot 
tien varren pusikossa teltassa ja 
perjantaisin liftasimme kotiin. 
Rahaa piti säästää.

Lukuvuoden 1976 – 77 
kävin koulua Montanassa, 
pienessä preeriakaupungissa ni-
meltään Glendive. Näin elämäni 
ensimmäiset opetuskäytössä ole-
vat tietokoneet, mutta vieläkään 
ei ollut sähköpostia. Kirjeen 

matka kesti viikon. Tiedän sen 
hyvin, koska kävin vilkasta 
kirjeenvaihtoa Suomeen ja 
Englantiin. Vuoden aikana soi-
tin Suomeen yhden puhelun. Sain 
sen joululahjaksi. Olihan se eri-
koinen ja juhlava hetki, puhua 
mantereelta toiselle! (Ei, silloin ei 
ollut edes Skypeä.) Vaihtovuoden 
lopuksi matkustimme kaksi 
viikkoa junalla Montanasta New 
Yorkiin. Matkalla pysähdyimme 
tutustumaan Yhdysvaltojen 
eri osiin. Chicagossa näin Tu-
tankhamonin kuolinnaamion 
– elämäni hienoimpia hetkiä 
ihmisten aikaansaannosten osal-
ta. (Sen voittaa vain omien lasten 
syntymän todistaminen.)

Suomea olen kiertänyt 
ristiin rastiin. Aina välillä olen 
palannut Päntäneelle, käymään. 
Asuimme Hämeenlinnassa, 
kun vaimoni alkoi odottaa en-
simmäistä lastamme. Silloin 
päätimme, että muutamme 
lähemmäs vanhempiamme 
(Kauhajoki/Jurva). Halusimme 
lapsillamme olevan juuret; 
tunne ja tietoisuus siitä, että 
tämä on se seutu, missä minulla 
on sukua, tänne voin kuulua. 
Työpaikan löysin Kauhajoelta 
ja pitkäaikaisen asuinpaikan 
Hyypästä. (Tämä ei ole mikään 
kannanotto päntäneläisyyttä 
vastaan. Kävimme tutustumassa 
useisiin kohteisiin eri puolilla 
Kauhajokea, tuo tupa vain viehätti 
meitä eniten.) Siellä kasvatimme 
kaksi poikaa, Akselin ja Ilmarin. 
Sen jälkeen on ollut aika jatkaa 
matkaa. Nykyisin asun Vaasas-
sa, toistaiseksi.

Poikieni kanssa teimme kesällä 
2014 USA:n kiertoajelun. Olin jo 
kauan haaveillut ajavani autolla 
rannikolta rannikolle, ja nyt 
sitten sen toteutimme. Tyyneltä 
mereltä Atlantille, Meksikon ja 
Kanadan kautta, viisi viikkoa ja 
10 000 km Pohjois-Amerikkaa. 
Aah! (Matkasta on olemassa 
blogi osoitteessa: amerikanwri
te.blogspot.fi. Aloittakaa sieltä 
vanhimmasta, niin juttuun tulee 
vähän tolkkua.)

Hyvin olen maailmalla 
pärjännyt niillä perusopeilla 
ja kokemuksilla, joita olen 
Päntäneeltä saanut. Aina on 

mukava tulla täällä käymään. 
Sisaruksistani ei kukaan asu 
Päntäneellä, Kauhajoellakin enää 
Jussi. Muut ovat hajallaan pitkin 
länsirannikkoa: Tapio Turussa, 
Tarja ja Marja-Leena Kaskisissa 
ja minä Vaasassa. Mutta syksyisin, 
kun ensimmäiset yöpakkaset 
vetävät lätäköt jäähän, saatan 
tuntea taas olevani Möykkytiellä 
matkalla kouluun.

Mikko Kamila
Riitta, Tarja ja Marja-Leena 
Kamila Tuurinmäen lasket-
telukeskuksessa joskus 60-luvun 
alkupuoliskolla.

Valmistujaiset Dawson County High School, 1977

Rodeossa Akseli ja Ilmari, Jackson Hole, Wyoming, 2014
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-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki
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Ikkeläjärven Koneurakointi Ky
Minna Lakso
0400-183894

Raimo Lakso
0400-268617

POP-pankin ja LC-Päntäneen 
järjestämiin hiihtokisoihin Hiuk-
kajärven metsästysmajalle ko-
koontui innokas joukko hiihtäjiä 
kosteasta säästä huolimatta. 
Poppi papukaijakin oli paikalla 
hauskuuttamassa yleisöä ja kan-
nustamassa osallistujia hyviin 
suorituksiin. Ladyjen kanttiinissa 
oli tarjolla kahvia ja makeaa 
purtavaa ja pihagrillistä sai pe-
rinteisesti makkaraa. Lopuksi 
oli pika-arpajaiset runsaine 
voittoineen. Kiitokset kaikille 
osallistuneille.

kisatulokset: 
Tytöt alle 4 v.
1.   Hyvärinen Sara
 
Tytöt alle 6 v.
1.   Torvinen Taika
2.   Pihlaja Bertta
3.   Tuovinen Viivi
4.   Pentilä Vilma
5.   Ala-Pantti Elli
6.   Hallivuori Katri
7.   Viitamäki Ella
8.   Viitamäki Emmi
 
Pojat alle 4 v.
1.   Tuunainen Daniel
2.   Pentilä Vilho
 
Pojat alle 6 v.
1.   Tuunainen Eetu
2.   Pihlaja Jusu
 
Pojat alle 8 v.
1.   Ala-Pantti Jaakko
2.   Tuovinen Leevi
3.   Pihlaja Luka
4.   Pihlaja Jose
 
Pojat alle 10 v.
1.   Pihlaja Rene
 
Pojat alle 12 v.
1.   Pihlaja Aaro
 

Kisojen järjestelyistä vastasi 
LC-Päntäne.

POP-Hiihdot Hiukkajärvellä 7.3.

Vapaaehtoisia löytyi Ladyjen arvontaan

Jusu Pihlaja jännittää lähdössä

Poppikaija hauskutti lapsia väliajalla 
 

Numeroiden jako käynnissä

NOTARIAATTIPALVELUT 
ILKKA TERVONEN 
-julkinen kaupanvahvistaja 
puh. 040-5465753 
ilkka.tervonen@co.inet.fi 
 
 
koko 1 x 30 
 
 
 
laskutusosoite  
Notariaattipalvelut 
Ilkka Tervonen 
Ollin oikoonen 2 K 
61980  PÄNTÄNE 



PÄNTÄNEEN SANOMAT

LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

010 239 6600

Osoite: Topeeka 25

Wanhoja kuvia Päntäneeltä

Helmi (vas.) ja Aini Haapaharju 
Päntänehen Uuroos 1942. 
Kuvannut Alfred Niemistö

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

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

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

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

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

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

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

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi

 MERINOMI OY
Luomu Myllytuotteet - Syö pilaantuvaa ruokaa, mutta älä syö pilattua!
Siemenet niin tav.om. kuin Luomuun, mm. Riista- ja maisemapeltoseokset.
Puh: 0500-365 995
Siemenet niin tav.om. kuin Luomuun, mm. Riista- ja maisemapeltoseokset.

Aleksanteri Koivuaho (oik.), Eerik ja Reijo Westerlund, 
Suoma Koivuaho, Ilmi Koivukorpi ja Laina Koivuaho 

lähörös heinätöihin kovapyörääsillä Päntänehen 
Käyränkyläs 1950-luvun aluus. 

Kuvat ovat olleet esillä näyttelyssä Päntäne 2000-tapahtumassa.

Ilmakuva Päntäneen keskustasta 2009

���������
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

�����������������
��������������
���������������������
����������������������
����������

www.suupohjanakkujarengas.fi



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Hannu Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI       Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi

Lauantaina 6. kesäkuuta klo 10.00 alkaen
Päntäneen Nuorisoseuralla
os. Päntäneen paikallistie 32
MAATALOUS- JA KOTI-IRTAIMISTOA
Traktoreita 5 kpl, puimuri Sampo, metsätraktori,
antiikkia ym. Puffetti.
Lisätiedot: Ilkka Tervonen puh. 040-5465753

        -  Pääpiirrustukset
        -  Rakennesuunnitelu
        -  Energiatodistukset
        -  Maa-ainesluvat
   Jo 34 v kokemuksella palvelua rakentajille
   www.makitalooy.fi / Mikko 0400-362 432
   Puskanperäntie 388, 61980 PÄNTÄNE

Samassa huutokaupassa 
klo 12  myydään Leijonille 

lahjoitettu Päntäneen 
Osuuspankin kello.

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Päntäneen Nuorisoseuran 
toiminta starttasi tänä vuonna 
tammikuussa pidetyllä Talvi-
riehalla, joka varmasti tulee 
saamaan jatkoa tulevinakin 
vuosina. Maaliskuussa toiminta 
jatkui perinteisesti Marian-
päivälounaalla.

Ja sitten hieman tulevasta 
kevään ja kesän toiminnasta. 
Nuorteniltoja/kyläiltoja pidetään 
kerran kuussa joka puolen kuun 
keskiviikko. Kevään viimeinen 
ilta on ke 13.5. klo 18-21. Talo 
on tällöin avoinna kaikille ja 
kahvipannu kuumana. lloissa on 
vapaaehtoinen kahvimaksu.

Sunnuntaina 17.5.vietetään 
koko perheen kevätriehaa klo 
12-15. Luvassa on kirppistelyä 
niin sisällä kuin pihallakin. Voit 
varata oman paikkasi numerosta 

Päntäneen NS ry on 
myös Facebookissa !

040-8249295. Kanttiinissa on 
myynnissä mm. makkarasoppaa. 
Lapsille on tiedossa monenlaista 
ohjelmaa ja paljon muuta!

Metallinkeräyslava on Nuo-
risoseurantalon pihassa tuttuun 
tapaan touko-kesäkuun ajan. 
Tuotto PNS ry:n hyväksi.

Päntäneen urheilukentällä 
puulaakijalkapalloa aikuisille 
keskiviikkoisin kello 19-20. 
Tervetuloa kaikki läheltä ja 
kaukaa. Aloitamme toukokuul-
la heti säiden salliessa. Seuraa 
tarkemmin ilmoittelua face-
bookissa ja Kauhajoki–lehdessä. 
Tiedustella voi myös: 045-
6718374.

Tänä vuonna kylän toimi-
jat pistivätkin hynttyyt yhteen 
Pyöräilykampanjan puitteissa! 
Kampanjan ajan 1.5.- 31.8. 

kuntolaatikot löytyvät Päntä-
neen Nuorisoseuralta, Kaarle-
lanpuistosta ja Hiukkajärven 
metsästysmajalta. Kaikkien 
osallistuneiden kesken arvotaan 
Päntäneen Nuorisoseuran, 
Päntäneen Lions Clubin sekä 
Päntäneen metsästysseuran lah-
joittama polkupyörä. Arvonta suo-
ritetaan syksyn ensimmäisessä 
kyläillassa ke 16.9.2015. Myös 
yhteispyöräilyillat jatkuvat 
entiseen malliin joka tiistai 5.5. 
alkaen klo 19. Lähtö nuoriso-
seuran pihasta. 

PNS ry

Soittele:
Jussi Korpi-Tassi puh. 050 371 4389
Jorma Huusko puh 0400 685 496

Marianpäivälounaalla keittiöllä hääräsi iloinen kökkäväki

Nuortenillat yhdistävät eri ikäisiä lapsia ja nuoria

Huutokauppa Päntäneellä

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
TARU MÄNTY

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



TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Halkolankylä sijaitsee Ke-
turinkylän ja Nirvankylän välissä. 
Kylän kantatalo oli Halkola, joka 
jaettiin vuonna 1772 kahteen 
osaan ja ne vuorostaan 1900-lu-
vun alussa yhteensä 16 osaan. 

  Kylän maalaismaisemaa 
halkoo 3,8 km pitkä Halkolantie, 
joka alkaa Päntäneen paikallisties-
tä ja päättyy Mustaisnevantiehen. 
Päntäneenjoki halkoo kylää ja 
alittaa halkolantien alkupäässä.

  Kuten useat muutkin 
sivukylät, myös Halkolankylä on 
pikkuhiljaa autioitumassa. Monet 
talot ovat nykyään mökkikäytös-
sä. Kylälle toivottaisiin lisää 
aktiivisia ihmisiä asumaan. 
Nykyään kylässä on 15 taloutta. 
Yrityksiä löytyy mm. listatalo, 
Polaris-huolto ja taksi.

Päntäneen kylät esittelyssä:
Halkolankylä

Kränämännynkujan eli Keturi-Korventien Halkolankylän puoliPäntäneenjoen silta Halkolantien alkupäässä

TAKSIASEMA
0200 11 500

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

  Halkolankylässä oli aiemmin 
useissa taloissa karjaa, nyt ei 
yhdessäkään. Nykyään tiloilla 
viljellään viljaa tai perunaa. 
Iso osa pelloista on vuokrattuna 
ulkopuolisille.

Hyvää äitienpäivää äideille ja 
mukavaa kesää kaikille !

Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !
Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:

Sauli Latva-Käyrä, Hannu Mäki-Rahkola, 
 Asmo Luoma-Pukkila ja Antti Leskinen 

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

Paino: iPrint, Seinäjoki

Komiaa Halakolankylän lakiaa !


