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Risto Järvimäki
Päntäneen Paukonkylästä
Risto Järvimäki on syntynyt Kauhajoella Marttilan kylässä vuonna
1929. Yhdeksän lapsisen sisarusparven vanhimpana hän täyttää
tulevana kesänä 80 vuotta. Isä oli
monen toimen työmies ja äiti työskenteli kotona.
- Jo yhdeksän lapsen hoitaminen
ja huoltaminen oli kokopäivätyötä
äidille. Äiti menehtyi vuonna -49.
Meitä sisaruksia on elossa vielä
kahdeksan.

Risto aloitti koulunkäynnin Turjan
kansakoululla ennen sotia. Koulua
käytiin siihen aikaan kuusi vuotta
ja jatkokurssit päälle. Riston koulunkäynti typistyi kuitenkin neljään
vuoteen sota-ajasta johtuen. Työt
kutsuivat ja ajasta johtuen tekijöitä
oli sangen vähän, kaikkien kynnelle
kykenevien työpanos oli arvokasta.
Ristokin aloitti työt isänsä kanssa
Kauhajoen asemalla lastaamalla
halkoja vaunuihin ja tekemällä kylällä erilaisia työtehtäviä.
- Asuin Marttilan kylässä armeijaaikaan saakka ja se oli mukavaa
aikaa. Kyläilin usein vanhempien
miesten luona ja juttelin heidän
kanssaan paljon. Tulee nyt mieleen
esimerkiksi Linjamäen Hannes,
joka opetti minulle metsästyksen
”niksejä” niin lintu- kuin jänismetsällekin. Metsästysharrastus on
ollut hyvin läheinen minulle koko
elämäni ajan.
Asemalla lastaushommia riitti vuoteen 1947 saakka. Halkoja, joita
Ristokin oli lastaamassa, toimitettiin Kauhajoelta mm. Tampereen
Teollisuuden Polttopuu Oy:lle. Silloin Kauhajoen asemalta lähti paljon polttopuuta. Tuoreita halkoja
lastattiin mitä erilaisimpiin vaunuihin, joita sodan jälkeen oli saatavilla. Oli niin umpi- kuin avovaunuja
ja vaunutyypistä riippuen niihin
mahtui 26 - 46 mottia, keskiarvona
noin 30 mottia vaunuun. Lastausta
tehtiin siihen aikaan kuusi päivää
viikossa ja lastausvauhti oli noin
yksi vaunu päivässä ja sesonkiaikoina enemmänkin. Tampereelle
Teollisuuden Polttopuulle toimitet-

veteen. Olin lähdössä töihin, kun
joku pikkutyttö juoksi sanomaan
että Rauno putosi veteen. Juoksin
joelle ja hyppäsin veteen ja sainkin
hänet heti ylös, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Risto ja nikkaroimansa ”Pyramidilaatikot”

tiin näin ollen noin 10`000 mottia
vuodessa halkoa, lisäksi Vapolla ja
ehkä muillakin oli omat toimituksensa.
Vuonna 1947 loput 2000 mottia piti
pinota asemalla varastopinoihin, pinot tehtiin 25 m pitkinä ja 3 metriä
korkeina. Kahden pinon väli tuli
olla 20 cm ja pinoparin väli tuli olla
30 cm, lisäksi suoruudella oli omat
vaatimuksensa.
- Sain urakan loppujen halkojen pinoamisesta, muistan vielä summankin joka oli 18 mk motilta 2 metrin
korkeuteen ja 36 mk yli kahdenmetrin korkeuteen pinoamisesta. Se oli
Amerikkaa nuorelle miehelle kun
vauhti oli pino päivässä, sillä silloin
yleinen työmiehen päiväpalkka oli
500 mk päivässä.
Vuosien -47 ja -54 välisen ajan
Risto teki erilaisia sekahommia ja
vuoden -49 juhannuksena Risto
tapasi ensimmäisen kerran tulevan
vaimonsa Metsärannan Ailin Pän-

täneeltä. Seuraavaan tapaamiseen
meni kuitenkin lähes vuosi sillä armeija kutsui palvelukseensa. Risto
palveli varusmiesaikansa Riihimäellä raskaassa tykistössä, josta kotiutui vuoden 1950 tammikuussa.
- Joku kirje vaihdettiin armeijaaikana, kotiuduttuani aloitimme
seurustelun ja elokuussa 1950 menimme naimisiin. Perheeseen syntyi kolme lasta, kaksi poikaa Rauno
ja Arto sekä tyttö Anne.
1954 perhe muutti työn perässä Kiskoon, Aijalan kaivokselle ja sieltä
edelleen Leppävaaraan Kotalahden
kaivokselle. Siellä Risto toimi ns.
nousujen ajajana. Nousut suoritettiin poraamalla kiviainekseen reiät jotka panostettiin ja ammuttiin.
Näin rikottu kallio voitiin siirtää
jatkojalostukseen.
- Panostajan paperit tuli silloin kuntoon, toimin silloin myös luottamusmiehenä kyseisillä kaivoksilla.
Aina olen myös halunnut kehittää
tekemiäni töitä ja niitä työkaluja

millä työ tehdään. Muistan hyvin
kun esimieheni tuli sanomaan minulle, että urakkataksaa tulee pienentää, koska tuotanto on noussut
huomattavasti kallion pehmeyden
vuoksi. Palkkaus oli silloin tuotettuun kuutiomäärään sidoksissa.
Totesin hänelle että kannattaa tutkia
geologin raportit, jotka osoittavat
kallion olevan ihan samaa, lisätuotto perustui täysin kehittämääni uuteen työmenetelmään. Jonkun ajan
kuluttua esimieheni totesi asian
olevan näin ja sanoi että taksa pidetään samana, sillä tienaahan tällä
menetelmän kehittämisellä kaivos
enemmän kuin sinä.
Murheeltakaan ei perhe kuitenkaan
kaivostyöajoista selvinnyt, sillä
perheen vanhin poika menehtyi
vuonna -56.
- Vanhin poikamme Rauno hukkui
5,5 vuotiaana 17.5.1956 asuntomme vieressä virtaavaan jokeen. Lapset olivat menneet laiturille leikkimään ja jollain lailla Rauno putosi

Perhe muutti takaisin Päntäneelle vuonna 1958 viljelemään Ailin
kotitilaa. Sen lisäksi Risto työllisti
itsensä mm. talvella metsätöillä ja
kesällä rakennustöillä. Tilan Risto ja Aili ostivat itselleen vuonna
1963 ja vuoden -64 aikana tilalle
vedettiin sähköt. Sähköistäminen
sai aikaan sen, että Risto hankki
kenttäsirkkelin ajatuksenaan sahata
rakennettavan navetan puutavarat,
mutta siitä tulikin vakituinen kesäinen ammatti. Parhaina kesinä Risto
sahasikin rahtina noin 10`000 pölliä
vuodessa.
- Työ ei ole koskaan ollut minulle
vastenmielistä. Kaikki työ on kelvannut, vaikka joskus on ollut hankalia ja vaarallisiakin töitä. Etenkin
kaivostöissä oli vaarallisia töitä kun
joutui ampumaan niin sanottuja
kivirännejä auki. Aina olen myös
kehitellyt työmenetelmiäni ja olen
myös hakenut ja saanut joitain patenttejakin.
Yhteistä elämää Ailin kanssa kesti
36 vuotta, Aili sairastui ja menehtyi vuonna 1986. Sen jälkeen Risto
laittoi eläimet pois tilalta ja jonkun
ajan kuluttua hän metsitti pellot.
Varsinaiselle eläkkeelle Risto jäi
65 vuotiaana jolloin jäi aikaa lisätä harrastuksien määrää. Risto on
rakentanut pihapiiriin viihtyisän
lammikon
uintimahdollisuuksineen, unohtamatta yöpymisaittoja
ja savusaunaa. Riston lapset Arto
ja Anne työskentelevät molemmat
Seinäjoella, Arto Eskoon laitoksella
puutyön opettajana ja Anne toimii
Postin keskusarkiston arkistonhoitajan tehtävissä.
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Jatkoa edelliseltä sivulta...
Lapsenlapsia Ristolla on kaksi.
- Toivottavasti he voivat käyttää
tätä loma- ja vapaa-ajan viettoon
mahdollisimman paljon ja viihtyä
hyvin täällä.
Tunnustetumpi Riston harrastuksista on nikkarointi, jos näitä harrastuksia voi mitenkään järjestykseen laittaa. Lukemattomat ovat ne
huonekalut ja erilaiset käyttö- ja
koriste-esineet jotka ovat syntyneet
hänen käsistään. Jo monena vuotena Risto on lahjoittanut tekemänsä pienet tuolit ja pöydän vuoden
ensimmäisille kaksosille. Tälläkin

hetkellä Riston verstaassa on ”tekemisen meininki”, osa töistä on
jo valmiina ja osa viittä vaille valmiita. Kuvassa oleva kehto on lähes
valmis ja odottaa käyttäjäänsä.
- Se antamisen ilo on niin suuri, kun
näkee lapsen silmistä iloisuuden
kun saa jotain lahjaksi. Ehkä seuraava lahja tulee tuosta kehdosta.
Mietin nyt mikä peruste sille olisi, mutta varmaan se liittyy likelle
oman 80-vuotis päiväni viettoa heinäkuulla.
Risto omaa erittäin positiivisen
elämänasenteen, vaikka ominaista
kaikille tämän ikäpolven miehille ja
naisille on se, että he ovat kokeneet
myös kovia aikoja. Vaikka työ on

ollut raskasta ja hän on tehnyt sitä
paljon, Risto on selvinnyt kohtalaisen terveenä, pientä ”remppaa” lukuun ottamatta. Elämän asenne on
tärkeä, josta Risto toteaa:
- Pitäkää positiivinen elämän asenne, älkää sortuko ahneuteen vaikka
tuntuu siltä että poliitikot ovat siinä
päällimmäisenä, älkää kadehtiko
ketään joka omalla työllään on jotain ansainnut.

Kesällä uuden kodin saava kehto

Sepon kauppa lopetti toimintansa
Päntäneellä vuodesta 1986 toiminut
Sepon kauppa lopetti toimintansa
28.02.2009.
Asiakkaat olivat tottuneet hyvään
palveluun, saihan kaupasta mitä
vain:elin-, rakennus-, maatalous-ja
vapaa-ajan tarvikkeita, sun muuta
tilipehööriä. Se mitä ei heti löytynyt, niin hommattiin ensitilassa.
Kyseessä oli todellinen perheyritys,
Sepon lisäksi kaupassa työskenteli
vaimo Hilkka, tytär Päivi, poika
Pekka sekä hänen vaimonsa Johanna.

Vaikka Sepon kauppa loppuikin,
niin onneksemme Pekka jatkaa
toimintaa Välitysmyynti Halkolan
nimissä oman maataloustoimintansa ohessa. Pää-alana rakennus- ja
maataloustuotteet.
Pekan mukaan homma on palannut
juurilleen, sillä alussa oli vain kirjoituspöytä ja puhelin. Nyt lisäksi
on vielä tietokone apuna.

Seppo tutuksi tulleen pöydän takana

HUOLLETAAN
KESÄKSI AUTOSI
ILMASTOINTI
KUNTOON
TEEMME MYÖS:
- Katsastuskorjaukset
- Normaalit korjaukset
- Nelipyöräsuuntaukset
- Diaknostiikkatestaukset
- Vaihteistokorjaukset
- Öljynvaihdot
- Tuulilasin vaihdot
- Auton ulkopesu

Pekka palveluksessanne!

Ruokapuolella palvelivat Johanna (vas.) Hilkka ja Päivi (oik.)

Topeeka 68, 61800 KAUHAJOKI
0400 826 190
Puh/fax (06) 231 1117
www.mmautohuolto.com
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Presidentin palsta Hiukkajärvellä hiihdettiin
Pitkästä aikaa oli kunnon talvi. Siltä
se ainakin tuntui, lunta oli riittävästi
ja pitkään.
Nyt on jo saatu maistaa pääsiäisen
aikaan ensimmäisiä lämpimiä kevätpäiviä, ja hyvältähän ne maistuvat. Edessä odottavat monet työt,
jotka on mielissä työnnetty tuonne
keväälle. Päivien piteneminen ja
lämpeneminen antavat mukavasti
voimia tuleviin koitoksiin.
Lions- toiminta ottaa myös loppukirin kesää kohti. Järjestimme
illallisjuhlan, jonka tuotolla lahjoitimme Päntäneen Nuorisoseuralle
äänentoistolaitteet, jotka kelpaavat
niin puhumiseen kuin karaoken
laulamiseenkin. Näille laitteille on
varmasti Nuorisoseurantalolla runsaasti käyttöä.
Avustimme Päntäneen koulun 5-6
luokkalaisten leirikoulua, ja koulujen loputtua muistamme taas stipendien muodossa Päntäneen, Hyypän,
Kokon ja Yrjänäisen koulun oppilaita, sekä kaikkia Päntäneläisiä
ylioppilaita ja keskiasteen kouluista
valmistuneita.

Vaikka kesäaika on Lions-työssä
normaalisti loma-aikaa, järjestämme jälleen Päntäne-tapahtuman
Kaarlelan puistossa, jonne siirrytään kävellen tai pyöräillen Päntäneen keskustasta. Paikalla ohjelmaa
ja arvontaa, tähän tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa.

Hiukkajärven metsästysmajalla hiihdettiin 21.2.2009 runsain joukoin. Hiihtokisojen isäntinä olivat perinteisesti Sop
Päntäne ja Lc Päntäne.

Tuloksia:
Tytöt 4v
1. Roosa Isoniemi 1.36
2. Anniina Hakola 2.24

Toivomme myös, että käyt tutustumassa Kaarlelan puistoon kesän
aikana. Puistohan löytyy Karijoen
tien varresta, noin kilometri Isojoentien risteyksestä Puskankylän
suuntaan, sillan jälkeen vasemmalle
Kaarlelan Puisto- kyltistä. Paikalta
löytyy mm.luontopolku, joka on
mitaltaan noin kilometri, ja maisemaltaan sellainen, että ei uskoisi
Pohojanmaalla olevankaan. Puistosta löytyy makkaranpaistopaikka
ja kota, lisäksi tänä kesänä rakennamme sinne huvimajan. Samanlainen huvimaja on lisäksi palkintona
kesän aikana järjestettävissä arpajaisissa.

Pojat 4v
1. Lassi Rinta-Keturi 1.05
Tytöt 6v
1. Elviira Närvä 1.29		
2. Veera Ketomäki 1.33,
3. Siiri Peura 1.42
4. Janette Hirsimäki 1.50
5. Venja Närvä 2.11		
6. Sofia Ketola 2.11
7. Linda Rajala 3.10
8. Ida Jussiniemi 3.11
Pojat 6v
1. Anssi Malinen 1.33		
2. Tuomas Rahkola 1.51
3. Arttu Mänty 1.53
4. Hans Heidt 1.54
5. Akseli Harju 2.00
6. Aaro Pihlaja 2.04
7. Roni Holma 2.15

Lehden lukijoille hyvää kesää toivottaa
Presidentti Jari Rosenberg
ja Lady Maarit

Lähtötunnelmia. Viimehetken ohjeet huoltojoukoilta

Tytöt 8v
1. Julia Malinen 3.12		
2. Alisa Koivisto 3.57		
3. Jasmina Panttikoski 4.09		
4. Eveliina Ketola 4.13
5. Emmi Järvenpää 4.39
6. Noora Annanmäki 4.51		
7. Iina Annamäki 5.00
8. Teresa Mänty 5.09		
9. Maria-Sofia Hakola 6.07		
10. Katariina Rajala 6.27
Pojat 8v
1. Juho Isoniemi 3.18		
2. Joni Lusa 3.20
3. Toni Ketola 3.58
4. Juho Koivisto 4.17		
5. Riku Ketomäki 4.33
6. Jaakko Rajala 5.02
Tytöt 10v
1. Janette Panttikoski 5.36
2. Noora Peura 6.04

Ja väkeä oli runsaasti

Pojat 10v
1. Juho Ketola 6.28
2. Antti Ketola 7.20
3. Saku Kulmala 7.42		
4. Miro Pihlaja 10.10
5. Nicolas Leppänen 12.06
Tytöt 12v
1. Eija Järvenpää 5.55		
2. Salla Rosenberg 6.56
3. Elina Mäki-Saari 7.31
4. Sofia Kulmala hiihti
ilman aikaa
Pojat 12v
1. Juho Ala-Kyyny 5.33
2. Mikael Rahkola 5.47
3. Toni Hirsimäki 6.08
Tytöt 14v
1. Janina Hirsimäki 6.45
2. Teija Järvenpää 6.47

Palkintopokaali ja onnittelut innokkaalle hiihtäjälle
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Leirikoulumme

Päntäneen koulun 5.-6. lk oppilaat ja opettaja kiittävät kaikkia tukijoitaan mahtavasta leirikoulusta upeissa Isosyötteen maisemissa.

Jumalan vahva perustus pysyy lujana
Ihminen hakee nyt kestävää elämän perustaa, kun suuret muutoksen tuulet puhaltavat maailmalla ja
kotimaassakin. Ihmisen etsintä on
joskus aivan tyhjän päällä: Monet
vanhat arvostukset on käännetty
päälaelleen viimeisen kahdensadan
vuoden kehityksen tuloksena. Uudet arvot hämmentävät: Moni kysyy, mikä on totta ja oikeaa?
Ihmisen vaikeuksien perimmäinen
lähde on “synti, kuolema ja pahuus”. Niiden merkitys tulee julki
ihmiskunnan kohtaloissa historian
kuluessa. Synti saa tukevan otteen
ihmisestä ja orjuuttaa häntä. Ihmistä turmelee elämän valhe ja petos,
jonka synti aina tuo tullessaan. Se
näyttää hyvältä, mutta tuo suuren
pettymyksen ja onnettomuuden.
Pahuuden kapinalla Jumalaa vastaan on ankara lopputulos: “Synnin
palkka on kuolema.”
Kristus kutsuu syntisiä
“Jumala riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään,
kun teki Kristuksesta niiden voittajan.” KLol. 2:15. Pahuus menettää
valtansa lopullisesti tulevaisuudessa “kaiken lopussa”. Jumala
luo uudet taivaat ja maan. Tämä
uuden syntyminen on jo käynnissä
ja toteutuu lopullisesti Kristuksen
tullessa toisen kerran voimassaan
maan päälle.
“Hänen välityksellään kaikki luotiin, kaikki, mikä on taivaissa ja

maan päällä, näkyvä ja näkymätön,
valtaistuimet ja herraudet, kaikki
vallat ja voimat. Kaikki on luotu
hänen kauttaan ja häntä varten. Hän
on ollut olemassa ennen kaikkea
muuta, ja hän pitää kaiken koossa.”
Kol 1: 16-17 “Kun Kristus kuoli,
hän kertakaikkisesti kuoli eroon
synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää
Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin
itsestänne: te olette kuolleet pois
synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.” Room. 6:11.
Mitä rauhaasi kuluu tänään?
“Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että
osaatte arvioida , mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen
mielensä mukaista ja täydellistä.”
“Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.” Kol
1:13. Ihmis- ja luomakunnan kohtalo on kääntynyt elämän puolelle,
kun Jumala on tuonut rakkauden
parantavan kaikkivaltansa ihmisten
maailmaan.
“Herran armo pysyy ajasta aikaan.”
Psalmi 103:17
“Tänään on pelastuksen päivä” Uskothan sen?
Toivotan kaikille päntäneläisille ja
tämän lehden lukijoille siunattua
kesää 2009
Antti Ala-Opas

Rakas päiväkirjani. Meidän luokka
lähti tänään maanantaiaamuna Syötekeskukselle. Matka sinne meni
hyvin, joku voi vähän huonosti,
muttei mitään vakavampaa. Perillä
siellä oli lunta noin metri ja aurinko
paistoi, ihanaa. Saimme kivat huoneet ja sitten meillä oli infotilaisuus.
Kuuntelimme sen ja menimme syömään. Meidät jaettiin ryhmiin siten,
että viitoset ja kuutoset olivat omat
ryhmänsä. Me kuutoset menimme
paitapajalle ja viitoset ongelmaradalle. Vielä illalla oli iltapala, mutta
muuten oli loput vapaa-aikaa, oli
kiva päivä.
Seuraavana päivänä menimme laskettelemaaan. Rinne oli hieno ja
muutenkin hyvä. Myöhemmin kävimme tutustumassa Huskytilalla,
jossa oli huimat 98 huskyä ja 9 karhukoiraa.

Paitapajan ohjaajan johdolla oppilaat painoivat itselleen hienot leiripaidat.

Oli mielenkintoinen retki. Hotelliin
saavuttuamme lähdimme siistiytymään diskoa varten. Diskossa oli
todella hauskaa!
Keskiviikkona meillä oli aamusta
lumirakentamista. Siinä päästimme mielikuvituksen lentoon. Myöhemmin jakauduimme kahdessa
ryhmässä lumikenkäilyyn ja savitöihin. Lumikenkäilyssä näin upeita
maisemia ja savitöissä oli taas kivaa taiteilla mitä mielen tuli. Vielä
illemmalla meillä oli ongelmarata
ja viidesluokkalaisilla paitapaja.
Ongelmarata vaati älyä, ketteryyttä
ja yhteistyötä.

Poikien vastaus tyttöjen ongelmaratkaisuun alkaa hahmottua.

Torstaita oli jo pakattu ja siivottu. Aamupalan jälkeen lähdimme
kotiin. Pysähdyimme Mäkkäriin
syömään ja Zeppeliiniin shoppailemaan. Matka sujui rattoisasti.
Kiitokset vanhempainuhdistykselle,
Lions-clubille ja vanhemmille rahaavustuksesta sekä tietenkin kiitosta
Sari- ja Kirsi-opettajille, kun jaksoivat viedä meidät retkelle!
Pauliina Luoma-Halkola
Päntäneen koulu 6 lk

Lumivuoren kuninkaat

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Stipendienjakotilaisuus
4.3.2009
Vuoden 2008 Nuoreksi Urheilijaksi
valittiin Kaisa Mäkitalo, hänen päälajinaan on suunnistus. Lc Päntäne
palkitsi hänet 50 € stipandillä.
Lisäksi samassa tilaisuudessa jaettiin kuusi 20 € kannustusstipendiä
seuraaville; Riku Kykkänen, Roope Kykkänen, Mikael Rahkola,

Aleksi Rinta-Halkola, Juho RintaHalkola sekä Janne Yli-Harju.
Jääkiekko on poikien yhteinen laji.
Lisäksi monipuolisesti harrastavilla
pojilla on lajeina salibandyä, jalkapalloa, painonnostoa sekä koripalloa.

Päntäneelle uusi yrittäjä
Taru Mänty perusti yrityksen, jonka virallinen nimi on Kirjanpito ja
Isännöinti T Mänty. Toiminta on alkanut 1.4.2009 ja toimipiste sijaitsee Päntäneellä osoitteessa Oikotie
9 A 2. Konttori on avoinna arkisin
klo 9-16. Näin yritystoimintaa
aloittaessani minut kyllä tavoittaa
puhelimitse myös muinakin aikoina
ja sähköposti on myös hyvä yhteydenottoväline, sanoo Taru.
Mistä kaikki alkoi? Lasten kasvaessa paluu työelämään tuli mahdolliseksi ja eri työ- ja yritysvaihtoehtoja on ollut suunnitteilla ja
tarjolla useita. Loppujen lopuksi
eri vaiheiden kautta oma kirjanpitoalan yritys vei voiton. Olen ollut
vieraalla töissä kiinteistönvälitysja isännöintityötehtävissä yhteensä
useamman vuoden, jolloin suoritin

Kaisa Mäkitalo

Kaikki palkitut

myös kiinteistöalan koulutuksia.
Tällä hetkellä käyn Kiinkon järjestämää kiinteistö- ja kirjanpitoalan
täydennyskoulutusta Helsingissä.
Palkkahallinnon lisäkoulutuksen
aloitan huhtikuussa Seinäjoella.
Koulutukset tapahtuvat pääosin
etäopiskeluna eli lisäkouluttaudun
työn ohessa, kertoo Taru.
Tulevaisuudesta alalla Taru kertoo, että tavoitteena on keskittyä
kiinteistöalan kirjanpitoihin ja
isännöintiin, mutta ottaa kuitenkin
vastaan lisäksi yhdistysten ja pienten yritysten kirjanpitoja. En sano
suoralta kädeltä ei millekään työlle
alaan liittyen, vaan katson aina tapauskohtaisesti mihin aika riittää.
Tarun perheeseen kuuluu yrittäjä
isä eli MM-Autohuoltoa pyörittävä

Marko Mänty sekä kaksi terhakasta
tenavaa. Teresa aloittaa koulun tänä
syksynä ja Arttu on vielä vuoden
hoidossa ennen eskaria. Taru saa
perheeltään tuen yrittäjäksi ryhtymiseen ja sen tiimoilta Taru kertoo
seuraavaa: Eräänä päivänä, kun
Teresa oli tullut esikoulusta äidin
uudelle konttorille hän ihmetteli,
että miksi äiti sulle tuodaan vain
kukkia, kun minä olen saanut uuden
kotitehtävien tekemispaikan?
Uusi yrittäjä toivottaa kaikille hyvää kevättä ja kesää, sekä yhteydenottoja, jos on tarvetta isännöintiin tai kirjanpitotöihin.
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Leimikosta mitatuksi
pinoksi

Puukauppa tehdään maastossa arvioidun määrän perusteella, lopullinen
puumäärä selviää hakkuun yhteydessä. Eniten käytetty puutavaran
mittaustapa on hakkuukonemittaus
ja se on sahojen mittalaitteita lukuun ottamatta mittausmenetelmistä tarkin. Siinä ei ole arvioitavia muuttujia, on vain mittausta ja
jokainen runko mitataan erikseen.
Hankintaerät mitataan monasti tehdasmitalla, joitain pienempiä eriä
pinomitalla. Energiapuut mitataan
mahdollisuuksien mukaan painomitalla, kuormaimessa olevan vaa’an
avulla.

jalla. Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupoissa hakkuukoneiden
mittalaitteet pyritään tarkistamaan
n. 1000 m3 välein, leimikoiden
vaihtelevuudesta ja puulajisuhteista
riippuen. Lisäksi hakkuukoneiden
kuljettajat huolehtivat mittalaitteiden tarkkuudesta otantamittauksilla. Tarkkuuden tulee olla +/- 4
%, mutta yleensä yli 2 % heitosta
mittalaitetta säädetään ja korjaus
tarkistetaan uudella otannalla. Puunostajilla on myös omat otantamittauksensa, joissa mittalaitteiden
tarkkuutta
seurataan.

Hakkuukoneen koura mittaa rungon kymmenen sentin välein ristimitalla. Motomitta on tarkka ja luotettava mittaus, kun mittalaitteet on
kunnossa ja tarkistettu: tarkkuus on
kaikkien etu. Mittalaitteita säädettäessä on otettava huomioon monia
asioita: keväällä puun kuori irtoaa
herkästi; lämpötilan muutokset pakkasesta suojalle vaatii säätöä kelin
mukaan; puulaji, rungon laatu ja
oksaisuus vaikuttavat mittaukseen.
Metsähävikki ei ole tilipussista pois
vaan pinoon ajamatta jääneistäkin
puista on maksu saatu.

Puukauppatiliin olennaisesti vaikuttava asia on rungon katkonta
puutavaralajeiksi. Eri puutavaralajien saanto leimikosta vaihtelee
ostajittain, vaikka lopullinen kuutiomäärä olisikin kaikilla sama.
Tämä kannattaa ottaa huomioon jo
leimikkoa myytäessä. Hakkuukoneille lähetetään apteerausohjelmat,
joissa puutavaralajit on arvotettu
tarpeiden mukaan: halutuille mitoille annetaan suuremmat arvot
kuin vähemmän tarvituille mitoille.
Hakkuukone ennustaa tyviläpimitan
mukaan rungon jakauman tukkii,
pikkutukkiin sekä kuituun ja tekee
ehdotuksen katkonnasta. Kuljettaja
arvio katkonnan oikeellisuuden ja
tekee korjauksia esim. lahovikai-

Puunostajan ja metsänomistajan välisissä suorissa kaupoissa korjuun
valvonnan vastuu on metsänomista-

suuden, oksaisuuden, lenkouden
tai korojen vuoksi. Apteerausohjelmaan tehdyistä muutoksista ja mittalaitteen säädöistä jää jälki koneen
muistiin.
Metsänhoitoyhdistyksen voi valtuuttaa hoitamaan puukaupan. Puukaupallisessa toimeksiannossa ostajat kilpailutetaan ja metsänomistaja
saa käyttöönsä tarjousvertailun, jonka perusteella metsänomistaja tekee
päätöksen puunostajasta. Vertailussa huomioidaan kuutiohintojen lisäksi ostajakohtainen katkonta eri
puutavaralajeihin
runkojäreyden
perusteella. Katkonta-aineisto perustuu metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppoihin.
Palvelun olennaisena osana on
korjuunvalvonta, jonka yhteydessä
huolehditaan mittalaitteen tarkkuudesta. Leimikolla käytäessä tarkistetaan mm. korjuujäljet, kantojen
pituudet, metsänhoitosuositusten
mukaisten ohjeiden toteutuminen
sekä luontokohteiden huomioiminen. Leimikko on valmis mittaustodistuksen hyväksymisen jälkeen.
Valtakirjakaupoilla edistetään ostajakohtaisen vertailun luotettavuutta.
Mhy Lakeus
Maria Niemelä

Toivon että saan vielä nähdä uuden kevään ja kesän,
että muuttolinnutpalaavat Päntäneen kylälle ja alkavat
uuden laulunkonsertin Päntäneen lapsille ja aikuisille,
saisi kuulla peipposen kaunista viserrystä,kiurun ylistys laulua
korkealla taivaan sinessä,saanhan rakas Taivaan isä että me
lapset ja aikuiset saamme kauniin uuden kevään ja kesän
anna rakas Taivaan isä armon aurinkosi loistaa minulle pikkupojalle,
kiitos ja ylistys rakas Taivaan isä tästä armon päivästä
Toivo Hautaviita
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Kotitalousvähennyksestä verotuksessa
Otteita Verohallinnon julkaisusta 33.09

Kotona teetetyn työn kustannukset
voi osittain vähentää verosta. Vähennys myönnetään sinä vuonna,
jona palkka, palkan sivukulut tai
työkorvaus on maksettu. Työkorvaukseksi sanotaan yritykselle tai
yrittäjänä toimivalle yksityiselle
henkilölle sekä esimerkiksi yleishyödylliselle yhteisölle työstä maksettua muuta palkkiota kuin palkkaa.
Kuka vähennyksen saa
Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitalous-,
hoiva- ja hoitotyöstä tai asuntonsa
kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta.
Vuodesta 2005 alkaen vähennyksen
saa myös työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien,
kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien
sukulaisten käyttämässä asunnossa.
Vähennysoikeus koskee myös edellä mainittujen sukulaisten puolisoiden käyttämässä asunnossa tehtyä
työtä. Vähennystä ei myönnetä
yhteisölle tai yritykselle. Vähennystä ei siten myönnetä esimerkiksi
asunto- osakeyhtiölle. Sen sijaan
osakas tai hänen vuokralaisensa saa
vähennyksen käyttämässään asunnossa tehdyistä korjaustöistä, jotka
asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ovat osakkaan
vastuulla.
Kotitalousvähennys puolisoille
Puolisoista täyden vähennyksen voi
saada kumpikin erikseen. Vähennys
jaetaan puolisoille siten kuin he ovat
sitä ennen verotuksen päättymistä
vaatineet. Jos vähennystä tai osaa
siitä ei voi vähentää sitä vaatineen
puolison veroista, loppuosa vähennetään toisen puolison veroista.
Vähennykseen oikeuttavat kustannukset
Vähentää saa 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jos työ on
ostettu ennakkoperintärekisteriin
merkityltä veronalaista toimintaa

harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä. Yleishyödylliselle yhteisölle
esim. urheilu- ja nuorisoseuralle
tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai
hoiva- ja hoitotyöstä maksetusta
työkorvauksesta saa myös vähentää
60 %. Jos kotitalous on palkannut
henkilön työsuhteeseen, vähentää
saa 30 % palkasta ja palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
Kustannukset, joista ei saa vähennystä
Palkansaajan osuus työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksusta
ei
oikeuta vähennykseen. Laskuun sisältyvistä tavaroista ja matkakuluista ei myöskään saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työhön
käytetyn koneen osuudesta.
Vähennyksen enimmäismäärä ja
omavastuu
Vähennyksen enimmäismäärä on
vuodesta 2009 alkaen 3000 euroa
vuodessa. Vähennyksen omavastuu
on 100 euroa/hlö ja se lasketaan vähennykseen oikeuttavasta osuudesta. Vähennys on henkilökohtainen.
Vuonna 2008 enimmäismäärä oli
hoiva- ja hoitotyöstä 2300 euroa/
hlö ja remonttityöstä 1150 euroa/
hlö.
Täyteen vähennykseen oikeuttavien kustannusten määrä
Täyteen vähennykseen oikeuttavat
noin 5 166 euron suuruiset kustannukset, jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai
yrittäjä. (5166 x 60 % - 100 on noin
3000 euroa).
Jos työn tekee palkattu henkilö ja
palkan sivukulut ovat 22 %, täyden
vähennyksen saa noin 5962 euron
suuruisilla kustannuksilla (30 % x
5962 + 22 % x 5962 – 100) on noin
3000 euroa.
Vähennysoikeuden selvittäminen
Maksajan on selvitettävä, kuuluuko työn tekevä yritys tai yrittäjä
ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinti tarkistetaan verotoimistosta
tai Internetistä osoitteesta www.ytj.

fi. Rekisteröinti olisi hyvä tarkistaa
jo ennen sopimuksen tekoa, jotta
vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä.
Maksajan on kuitenkin huolehdittava, että rekisteröinti on voimassa
vielä maksuhetkelläkin.
Vähennyksen saamiseksi maksajalla on oltava työntekijän henkilö- ja
osoitetiedot tai yrityksen Y -tunnus ja osoitetiedot työn tekemis- ja
maksamisajankohdan osoittava lasku tai sen jäljennös
Yrityksen tai yrittäjän on hyvä:
Eritellä laskulla työn, tavaroiden,
matkakulujen ja koneiden osuus
(vähäisiä tarvikkeita tai suureen kokonaisurakkaan sisältyvää vähäistä
laiteasennusta tms. ei ole tarpeen
eritellä).
Laskea työn arvonlisäverollisesta
määrästä näkyviin vähennykseen
oikeuttava 60 %:n osuus
Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän työn yhteydessä selvittää tarvittaessa verotoimiston avustuksella
arvonlisäverovelvollisuutensa
jo
ennen yhteydenottoa asiakkaaseen.
Vähennyksen vaatiminen
Vuodesta 2006 alkaen luonnolliset
henkilöt ovat saaneet esitäytetyn
veroilmoituksen. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulevan täyttöohjeen liitteenä on lomake 14, jolla
vähennystä vaaditaan. Tositteita ei
liitetä palautettavaan veroilmoitukseen vaan kotitalouden on säilytettävä ne ja esitettävä verotoimistolle
ainoastaan pyydettäessä.
Lisätietoja
Verohallinnon
Internet-palvelussa, www.vero.fi on kohdassa
vero-ohjeet/Verohallituksen
ohjeet yksityiskohtainen, ensisijassa
verovirastoille suunnattu ohje kotitalousvähennyksestä.:
Kotitalousvähennys,
Verohallituksen ohje Dnro 74/32/2006,
9.10.2006.
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Suomen Laatuilma
huoltaa kotisi keuhkot

Ennen ja jälkeen puhdistuksen

AN
SUORAUOJALTA
T
N
A
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A
MA VIEHDOLL A
TAL

PUITAVA HERNE

• seoskasvustoihin valkuaistäydennykseksi
• puhdaskasvustoihin + niittorehuihin

Tutustu tuotteisiimme

www.merinomi.f i

Olavi 0500-365995
Mikko 0400-362 432

Asunnon heikon ilmanlaadun syyksi voi paljastua huoltamaton ilmanvaihto, asunnon rakennusmateriaalit tai kosteusvaurio. Fyysisten
oireiden ilmaantuessa, tilanne on
jo usein päässyt niin pitkälle että
sen korjaaminen vie paljon aikaa
ja varoja. Hyvä sisäilman laatu
saavutetaan ilmanvaihtolaitteiden
säännöllisellä huollolla ja hyvällä
ilmanvaihdolla.
Suomen Laatuilma Oy on erikoistunut kodin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen ja huoltoon.
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksessa käytetään alipaineistusta
sekä mekaanista harjausta. Puhdistustyö käy laadukkailla kotimaisilla
laitteilla nopeasti ja siististi ympäri vuoden. Yrityksen palveluihin
kuuluu myös ilmanvaihtokanavien
kuvaus tarvittaessa. Kuvauksella
voidaan todeta kanavien kunto ja
suunnitella huolto sekä puhdistuksen laajuus tapauskohtaisesti.
Suomen Laatuilma Oy on perustettu
2007. Päntäneelle kotiutunut Tomi
Utriainen astui yrityksen remmiin
vuodenvaihteessa 2008. Utriainen
toimii tällä hetkellä yrittäjänä yhdessä Tommi Rajalan kanssa.
Tomi Utriainen Suomen Laatuilmasta kertoo, että asiakkaat yllättyvät monesti siitä, kuinka likaisia
ilmanvaihtokanavat voivat olla vain
muutamia vuosia vanhassa talossa.
On hyvin yleistä, että ilmanvaihtokanavien säännöllinen puhdistus jää

PIDETÄÄN YHDESSÄ KOTISI KEUHKOT PUHTAINA!
* Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset ja desinfioinnit
* Ilmamäärien tarkastusmittaukset ja säädöt
* Huoltosuunnitelmat -ja todistukset, mittauspöytäkirjat
* Suodattimien uusinta, kanavistojen kuvaukset
MEILTÄ MYÖS ENEGIATALOUDELLISET ILMALÄMPÖPUMPUT KOTISI TARPEISIIN.

SUOMEN LAATUILMA OY
www.tervekoti.ﬁ

Ota yhteyttä:
050 375 9002 / Tommi Rajala
050 375 9004 / Tomi Utriainen

asuinrakennuksissa huomioimatta.
Utriainen lisää vielä, että monikaan
ei varmasti tiedä, että eräiden julkisten tilojen ilmanvaihtojärjestelmät,
kuten päiväkotien ja koulujen, tulisi
puhdistaa säännöllisesti. Lain mukaan viiden vuoden välein. Asuintalon ilmanvaihtoon ratkaisevasti
vaikuttaa se, jos putkistot, venttiilit
ja ilmanvaihtokoneen suodattimet
ovat kauttaaltaan pölykerroksen
peitossa. Huono sisäilman laatu aiheuttaa erilaisia terveydellisiä haittoja, kuten allergioita, päänsärkyä,
väsymystä tai esimerkiksi silmien
ja ihon ärsytystä. Utriainen ja Rajala muistuttavat yhteistuumin, että
puhdas sisäilma on ihmiselle yhtä
tärkeää kuin puhdas vesi.
Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen
yhteydessä on suotavaa tarkistaa
myös kodin ilmanvaihdon ilmanpaineet, jotka mitataan ja säädetään
yrityksen nykyaikaisella mittauskalustolla. Kodin ilmanvaihdon paineille on määritelty tarkat raja-arvot niin tulo kuin menoilmallekin.
Talossa, jossa on virheellinen ilmanvaihto kosteus pyrkii rakenteisiin, takka ei vedä kunnolla ja ilma
tuntuu tunkkaiselta. Oikeanlainen
ilmanvaihto takaa terveen kodin.
Ilmanvaihtokanavistojen puhdistuksien määrä lisääntyy jatkuvasti
ja Utriainen kehoittaakin kiinteistöjen omistajia huoltamaan kanavistot
säännöllisesti. Asuinkiinteistöissä
suositeltava puhdistusväli on noin

7 vuotta. Hyvin useasti erittäin
vanhoissakin taloissa kanavistoja
ei ole nuohottu koskaan, kun työ
on tehty asiakas huomaa ilman
asuntonsa sisätiloissa parantuneen
huimasti. Olemme saaneet erittäin
hyvää palautetta asiakkailtamme
kanavistojen nuohouksen jälkeen
kertoo Tomi Utriainen.
Suomen Laatuilma Oy toimii
myös Lämpömaailma Ky ilmalämpöpumppujen edustajana suupohjan alueella. Yrityksen kautta
on mahdollista saada yleisimmät
pumppumerkit asennettuna. Ilmalämpöpumppu on erittäin energiataloudellinen ja se säästää jopa
50% kodin energiankulutuksesta.
Utriaisen omakohtaiset kokemukset ilmalämpöpumpusta ovat pelkästään positiviiset. Talomme on
öljylämmitteinen, asennettuamme
tammikuulla ilmalämpöpumpun
taloomme olen ottanut kaikki talon patterit pois päältä. Ainoastaan
kylpyhuoneessamme on lattialämmitys päällä. Talomme lämpiää
käytännössä nyt varaavan takan
ja ilmalämpöpumpun tuottamalla
lämmöllä. Säästöjä kertyy mukavasti!
Varsinaista toimipistettä yrityksellä ei ole. Toimistomme kulkee
mukanamme autoissa kertovat Utriainen ja Rajala. Parhaiten meihin
saa yhteyden soittamalla puhelimitse. Sovitaan yhdessä kotiisi
parhaiten sopiva palvelupaketti.
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Terveisiä Päntäneen
Nuorisoseura ry:ltä
Nuorisoseuran vuosikokous pidettiin 22.3. ja puheenjohtajana jatkaa
edelleen Mari Rajala. Muut hallituksen jäsenet ovat Anita Tulensalo,
Vesa Isomäki, Niina Yli-Keturi, Jari
Rosenberg, Tuija Mäensivu, Joni
Rinta-Möykky sekä uutena Carita
Pääkkönen. Rahastonhoitajana toimii Taru Mänty. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 15€/perhe.
Jäsenmaksulaput jaetaan postilaatikoihin tässä kesään mennessä, mutta mikäli et maksulappua saa voit
maksaa maksun suoraan tilillemme
eli PNS ry SOP Päntäne 473050217560.
Nuorisoseuralla on omat nettisivut
osoitteessa www.kauhajoki.fi/pns.
Mikäli kaipaat jostain seuraa koskevasta asiasta lisäinformaatiota
niin puheenjohtajan saa kiinni numerosta 0400 937 998.
Vuosi on lähtenyt käyntiin nuorisoseuralla rivakasti. Päntäneen Lions
Club ry piti maaliskuun puolessa
välissä juhlat, joiden tuotolla he
hankkivat seuratalolta puuttuvat
äänentoistolaitteet. Kiitokset Lions
Clubille! Marianpäivälounas vietettiin tänä vuonna maaliskuun 22. päivä. Kiitokset kaikille ruokailijoille,
kökkäläisille sekä sponsoreille.
Lounaalla pidetyssä Täytekakkuarvonnassa, Merjan Kotileipomon
lahjoittaman täytekakun voitti Merja Latva-Aro. Lounastapahtuman
tuotolla ja hieman PNS:n omalla
panostuksella hankittiin maaliskuussa talolle myös uudet juhlavat
verhot saliin ja käytävälle.
Huhtikuun 4. pidettiin talolla karaoketanssit. Lippuja myytiin 33 kpl
eli tilaa olisi talolla kyllä ollut tanssahdella. Ilta meni mukavasti ja laulajia löytyi laajassa ikähaitarissa.
Toukokuun 2.-3. päivä klo 11-14,
NS talolla on kirpputoripäivät. Tervetuloa penkomaan!
Päntäneen Nuorisoseura järjestää

keväisen metallikeräyksen nuorisoseuratalon pihamaalle tulevaan
konttiin edellisvuosien malliin toukokuun puolessa välissä. Asiasta
informoidaan vielä lisää lähempänä
ajankohtaa.
Päntäneen oman kuntopyöräilyjakson ”postilaatikot” ilmestyvät
vappuna seuraaville paikoille ja
ovat siellä elokuun loppuun saakka. Tarkoituksenahan on, että kun
kuljet pyöräillen kyseisten laatikoiden ohitse tai pyöräilet varta vasten
laatikolle, laitat laatikossa olevaan
vihkoon nimesi ja puhelinnumerosi. Syyskuussa suoritetaan arvonta, jossa pääpalkintona on naisten
normaali polkupyörä ja lisäksi on
muutama lohdutuspalkinto. Laatikoiden paikat ovat: Hiukkajärven
tien päässä, Ojasen Toivon tienpää
Päntäneentiellä sekä Puskankylässä
Vanhaoikoisen tien pää.
Ajalla 8.6.-3.7. klo 10-16 seuratalolla järjestetään LAPSIPARKKITOIMINTAA. Voit tuoda lapsesi Lapsiparkkiin kauppareissun, hieronnan,
parturin tai muun vastaavan ajaksi!
Hoidosta peritään 3 euron maksu,
jolla saa kolmen nuoren naisen vetämää lasten leikitystä, askartelua
ja ohjausta sekä välipalan. Vetäjinä
ovat Nea, Miia ja Milla.
ONNISTUISIKO
SINUNKIN
JUHLASI PÄNTÄNEEN NUORISOSEURATALOLLA?
Vuokraamme taloa juhlienpitopaikkana esim. syntymäpäivät, kihlajaiset, häät, sukukokoukset, rippi- ja
ylioppilasjuhlat.
Talon vuokraan kuuluu mm. seuran
omistamat astiat, pöydät ja penkit
sekä keittiön vapaa käyttö (pöytäyhmät riittävät hyvin reippaan
200 hengen juhliin) Vuokraamme
myös astiastoa ja pöytäryhmiä ulos
talosta.
Keväisin terveisin
Mari Rajala PNS pj.
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Sotapäiväkirja 1808
ten. Eversti Palmfelt lähti sitten
Lapuan johtopaikkaan Lappfjärdin
kautta. Komennon otti yliluutn. Furuhjelm.

Viitaten aikaisempaan artikkeliimme Keturin roolista (Päntäneen
Sanomat/Esa ja Tuomo Tuuri) 1808
sodan melskeissä tässä vielä asiaan
liittyvää aineistoa.

Ketturi			
2. syysk. 1808			
		
Tiedusteltiin ja mentiin asemiin
Parjakan suon takana. Vihollinen
otti toisen puolen ja joukkojen täytyi sateisessa säässä leiriytyä koska oli vaara, että vihollinen kävisi
hyökkäykseen.

Seuraavassa vapaasti suomennettuna ote sotapäiväkirjasta väliltä 1.
– 5. syyskuulta 1808. Päiväkirjassa
on vaikeasti tulkittavia kohtia, joten
teksti ei välttämättä ole täydellistä,
mutta antanee jonkinlaisen kuvan
siitä, mitä ylös pantiin:
Kauhajoki. Ketturi:		
1. syysk 1808
				
Aamulla lähtivät joukot (Styrkan)
Karijoelta marssimaan Kauhajoelle. Paroni von Otter sai edelleen
(tiukat) kenraalin adjutantin suorat
määräykset lähteä Kauhajoelta.

Ketturi				
3. syysk. 1808
				

TOIMINTA (Affaire): Vihollinen
häiritsi tämän jälkeen kenttävartiokomppaniaa ja karkoitti sen Filppulan talon taakse 1/8 pnk Kauhajoelta. Sinä aikana Rusth. Patteri eteni
lähemmäs edellä mainittua Ketturia.
TOIMINTA: Saatiin ilmoituksia
talonpoikien kautta että vihollinen
edennyt ja jo piti hallussa Kauhajokea, mutta koska ei jatkoraporttia siellä olevalta vartiolta tullut,
ei vihollisen vahvuudesta, hyökkäyksestä tai erillisosaston asemasta,
tehtiin suunnitelma hyökkäyksestä,
joka tapahtuisi niin varovasti, että
käytössä olevalla pienellä vahvuudella ei riskeerattaisi liian paljon.
Oheinen piirustus voi valaista tilannetta.
Pataljoona eteni kohtaan A jossa
oli vanha hakkuuaukea ja voitiin
saada näköyhteys kohtaan C. 30
miestä vartioi tiellä Heikkilässä ja
kaksi komppaniaa ketjussa kahden
3-paunaisen kanuunan kera etenivät pisteeseen B. Minut määrättiin
seuraamaan ketjua ja edetä tiedustelemaan ja jos mahdollista havainnoimaan vihollisen vahvuutta tasamaalla kirkon ympärillä.
Vihollispatteri, jolla oli ainakin 8
kanuunaa ja haupitsia oli Laurusen
vieressä ja ampui erittäin kiivaasti.
Yksi kolonna (rivistö) oli Knuuttilan vieressä. Yksi joukkue (Corp)
talojen vieressä kirkon ympäristössä, yksi kolonna maantiellä kirkon
ja patterin D välillä sekä yksi ketju vasten etulinjaamme ja näyttäisi
vahvuus olleen noin 2-3000 miestä.
Huolimatta tästä näkyvissä olevasta
vahvuudesta hyökättiin kuitenkin
ja vihollisen ensimmäinen ketju
vetäytyi ja sitten vahvistuneena
etenivät ja joukkueet molemmilla
sivuillamme yrittivät armottomasti
valloittaa ja sulkea patterin B. Perääntymiskäsky annettiin varsinkin
kun meidän 3-paunaiset kanuunamme eivät enää voineet toimia
vihollisen suurempia kanuunoita ja
6-naulaisia vastaan.
Vihollisen päälletulo oli niin voimakas, että ketjun tueksi vähitellen

muun jalkaväen täytyi tulla esiin ja
rakuunat tekivät kanuunapeitteen.
Patteri perääntyi ilman menetyksiä
Ketturiin, jossa asetuttiin asemiin.
(Sivuun kirjoitettua huonosti näkyvää ja vaikeasti tulkittavaa lisätekstiä Österbottenin patterin
kanuunalaukauksista ja vihollisen
vartioinnista, joka esti tilanteen

seuraamisen ja vihollisen sytyttämistä tulipaloista; kirkko ja useita
taloja)
Annettiin käsky että Porin 1. patterin ja nostoväen joukkojen (Landtvärns Corpsen) Lappfjärdistä tuli
välittömästi lähteä Ketturiin ja niin
600 miestä saapui tänne iltaa myö-

TOIMINTA: Vihollinen suoritti
voimakkaan tiedustelun yli suon
mukanaan 2 kanuunaa ja yksi haupitsi. Tunnin ammuskelun jälkeen,
enimmäkseen kanuunoilla, peräytyi
vihollinen kun meidän 6-paunaiset
kanuunamme tulivat lähemmäksi.
Parjakan suo sijaitsee 3/8 pnk Kauhajoelta ja on 1200 aln (=0,594m)
leveä ja 4-5000 pitkä. Sen yli on
vain yksi tie Kauhajoelle, se on tasainen ja erittäin märkä eteläiseltä
sivultaan oikean siipemme mukaan:
vasemmalla se loppuu niittyihin ja
joki virtaa ohi Ketturin ja kiemurtelee koko vasemman sivustan edessä. Tänä päivänä havaittiin asiasta
tietävien kautta että vihollinen oli
vielä Kauhajoella, sen kuormasto
oli 40 miehen vartioimana Nummijärvellä tiellä, joka Ketturista johtaa
Nummijärven maantielle. Tehtiin
suunnitelma tuhota mainittu kuormasto- kolonna.

Ketturi				
4. syysk. 1808			
		
Kapteeni Gyllenbögel 600 tarkkampujamiehen, yhden 3-paunaisen ja kahden kanuunan kanssa
lähti Möykyn kautta tarkoituksena
yöpyä siellä. 300 miehen luutn.
Östblomin komennossa oli tarkoitus sitä varten varatuilla veneillä
hyökätä yli Nummijärven kuljetuksen kimppuun ja tuhota se mitä ei
pystyttäisi ottamaan talteen. Kapt.
Gyllenbögel joukkoineen tekisi
hyökkäyksen Nummijärven tiellä
pääjoukkojen tehdessä hyökkäyksen suon yli Kauhajoen suuntaan.
Myöhään illalla tuli käsky, että yhden pataljoonan Porin rykmentistä
ja kapt Gyllenbögelin joukkojen tulisi välittömästi lähteä Vähäkyröön
eversti Palmfeltin komennossa mukanaan maavoimille kuuluva yksi
3-paunainen ja kaksi kanuunaa. Tänään irrotettiin vartiointi Isojoelta.
4. syyskuuta lähtivät edellä mainitut joukot Vähäkyröön ja tilalle tuli
Helsinglandin pataljoonasta kolme
komppaniaa.
Ketturi
5. syysk. 1808
Lähtivät joukot (Styrkan) Ketturista
(Kauhajoki) Karijoen kautta ja asettuivat puolen pnk:an päähän Lappfjärdistä.
Lappfjärd			
6. syysk. 1808
Tänä päivänä päiväkirja kirjoitettiin
jo Lappfjärdissä.

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Puskankylän valakioilla oli tämän näkööstä porukkaa

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Hyvää Äitienpäivää sekä aurinkoista kesää lukijoillemme!
Kiitokset jutun tekijöille sekä mainostajille.
Tv. LC – PÄNTÄNE LEHTITOIMIKUNTA
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Löydät meidät nyt myös internetistä:
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