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- Perinteisiä Isänmaallisia arvoja kunnioittava lehti -

Kasvavat metsät sitovat hiilidi-
oksidia ilmakehästä. Kyetäkseen 
sitomaan hiilidioksidia metsien 
tulee uudistua, muussa tapauk-
sessa aktiivikasvunsa jälkeen ne 
muuttuvat hiilivarastoiksi uuden 
hiilen sitomisen sijaan.
Uudistettavan metsän puista saa-
tavat järeät tukit menevät pääosin 
erikokoiseksi rakennuspuuksi. 
Pienempi tavara ja muuten saha-
teollisuudelle kelpaamaton puu 
menee selluloosateollisuudelle. 
Viimeinen jae menee joko poltet-
tavaksi energiapuuna tai jätetään 
metsään uuden kasvun ravinteek-
si.
 Puurakennuksissa ja raken-
teissa hiili on turvallisesti varas-
toituna vähintäänkin vuosikym-
meniksi, joissakin rakenteissa 
jopa vuosisadoiksi. Näin puura-
kentaminen toimii hyvin tärkeäs-
sä osassa kasvihuonekaasujen 
sitomisprosessissa, jolla taas on 
merkittävä rooli kasvihuoneilmi-
ön torjumisessa.
 Rakennusinsinööri Urpo Lohi 

Rakentamisen ammattilainen Urpo Lohi: 

Puurakentaminen on ekoteko

on urallaan erikoistunut suun-
nittelemaan puurakennuksia ja 

rakenteita. -Puurakennus on eko-
teko, toteaa Urpo Lohi. -Puu raa-

ka-aineena rakentamisessa tulee 
läheltä ja sitoo hiiltä loistavasti. 

Betonin valmistuksessa käytettä-
vä sementti vaatii paljon energiaa. 
Samoin on teräksen laita, jatkaa 
Urpo Lohi. 
-Varovastikin arvioiden, pää-
tehakkuukypsän metsän yhden 
hehtaarin tuotosta saadaan kol-
men keskikokoisen puurunkoisen 
ja puuverhotun omakotitalon ra-
kentamiseen tarvittava puutavara. 
Arviossa on huomioitu myös puu-
sepänteollisuuden rakentamiselle 
tuottamat materiaalit.
-Toinen esimerkki puurakenta-
misen hiilensitomisesta on vaik-
kapa puurunkoinen teollisuus-
halli. 1000m² kooltaan olevan 
teollisuushallin vaatima puumää-
rä vastaa päätehakkuumäärältään 
n. 1 ha:n alan tukkipuun määrää.
- Kun me tarvitsemme hiilidiok-
sidin sitomiseen käyttökohteita, 
on puurakentaminen mitä parhain 
keino siihen, toteaa Urpo Lohi.

Näkymä insinööri Urpo Lohen suunnittelemasta korttelista Ylistönmäeltä Jyväskylässä

Susihavainnot 
puhuttavat s.7

VARAA MAKSUTON KARTOITUS

050 356 9595
asiakaspalvelu@salaojakympit.fi | www.salaojakympit.fi

OTA YHTEYTTÄ MAKSUTON KARTOITUS TOIMENPIDE-EHDOTELMA URAKAN TOTEUTUS JÄLKISIIVOUS 5 VUODEN TÄYSTYÖTAKUU
Sovitaan sopiva ajankohta 

kartoituskäynnille
Varmistetaan salaojaremontin 

tarve, suunnitellaan toteutus ja 
otetaan tarvittavat mitat

Saat salaojaremontista kirjallisen 
suunnitelman ja toimenpide-

ehdotelman kiinteällä urakkahinnalla

Remontti toteutetaan 
sovittuna ajankohtana

Huolehdimme pihamaan 
siistiksi työmme jäljiltä

Annamme työllemme 5 vuoden 
täystyötakuun ja jopa 15 vuoden 

materiaalitakuun

TEIDÄN SALAOJA- JA SADEVESIASIANTUNTIJA

Teetä salaoja- tai sadevesiremontti talvella!
Talvi on suotuisaa aikaa toteuttaa salaojaremontti sekä talon omistajalle, että urakoitsijalle. Talvella maaperä on 
kuivaa ja pienkaivinkoneista ei aiheudu juurikaan pihan ja nurmen painumisia, kuten muina vuodenaikoina. 
Kuiva maa-aines vähentää myös vyörymistä, joka mahdollistaa kustannustehokkaamman asennustyön ja 
edullisemmat urakkahinnat. Muista hyödyntää myös helmikuun etusi! 

-Jani Isopahkala, toimitusjohtaja/Salaojakympit Oy

HYÖDYNNÄ ETUSI
Varaa maksuton kartoitus 
helmikuussa ja saat tällä 

kupongilla 10% alennuksen 
salaojaremontista!
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Keskittämisen 
ideologia 
vallalla

Nyt 
riittää!

Sain kutsun Helsinkiin Nyt riittää!-tilaisuuteen puhetta pitämään. 
Tapahtuma oli poliittisesti sitoutumaton valveutuneiden naisten 
järjestämä tilaisuus, jossa tuotiin ilmi vakava huoli viimeaikaisista 
lapsiin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista. Tilaisuudessa 
puhunut helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu kertoi, kuinka tilas-
tojen mukaan pelkästään Helsingissä jo yli puolet seksuaalirikok-
sista ovat ulkomaalaisten tekemiä.

Tämä iljettävä, järkyttävä ja totaalisen tuomittava ilmiö rantautui 
Suomeen syksyllä 2015 Sipilän hallituksen ansiosta. Kokoomuksen 
sisäministeri Orpo ei ottanut käyttöön rajavalvontaa eikä min-
käänlaista kontrollia tulijoiden taustojen tai motiivien suhteen. 
Seuraava sisäministeri Paula Risikko jatkoi ääliöliberaalia maa-
hanmuuttopolitiikkaa, eikä tehnyt elettäkään rajatarkastusten pa-
lauttamiseksi - Paulalle riitti se, että muut maat valvoivat rajojaan, 
suomalaisten turvallisuudesta viis veisaten.

Kuten tässä lehdessä julkaistusta viime syksynä tehdystä maa-
hanmuuttokyselystä käy ilmi, ovat hallituspuolueet äärimmäisen 
liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannalla. Sekä keskusta että 
kokoomus haluavat nostaa pakolaiskiintiötä, sisäministerinä Ri-
sikko esitti sen nostamista nykyisestä 750:stä 1050:een kun taas 
miljonääri Juha Sipilä olisi ottamassa jopa 2000 pakolaista - tämä 
siis turvapaikanhakijoiden lisäksi.

Ilmasto ja maahanmuutto. Ensiksi mainittu on luonnonvoima, toi-
nen poliittinen päätös. Ilmasto on aina muuttunut, ja tulee muut-
tumaan. Muuttoliikettäkin on aina ollut, kyseessä ei ole uusi asia. 
Kansallisvaltioiden tulisi kuitenkin itse päättää se, kuka tulee si-
sään ja millä perusteella. Tämä on kansallisen turvallisuuden läh-
tökohta ja Suomen hallitus sen viimekädessä ratkaisee.

Jos ilmastokeskustelua käydään, tulisi tuoda esiin etenkin Afrikan 
ja Lähi-Idän massiivinen väestönräjähdys, joka aiheuttaa maapal-
lon kantokyvyn heikkenemisen ja sitä kautta huonontaa elinolo-
suhteita. Jos susipari tarvitsee reviiriä 40 000 - 120 000 hehtaaria 
ettei tulisi riitaa, ei liikakansoittuminenkaan ainakaan lisää rau-
hanomaista lajikäyttäytymistä ihmisparienkaan suhteen.

”Ei tullutkaan ilmastovaaleja, tuli maahanmuuttovaalit.” Jatkoky-
symys: Ovatko kansalaiset vaaleja varten vaiko vaalit kansalaisia 
varten? Kuka päättää, mistä puhutaan? Kansa, poliittinen eliitti vai 
media? Laittakaa vinkkejä sähköpostiin, mistä haluatte keskustella 
(seinajokinenlehti@gmail.com).

Keskisuominen on osa Seinäjokinen-lehti konsernia. Lehtiä yhdis-
tää perinteisten suomalaisten arvojen kunnioittaminen sekä itse-
näisyys ja riippumattomuus.

Piia Kattelus
Päätoimittaja

Toimitusjohtajan on helppo hymyillä. Uusi lehti on saanut päivänva-
lon ja kiitos lehden päätoimittajalle Piia Kattelukselle, ensimmäinen 
Keskisuominen-numero käsittelee heti aluetta ja koko maata polttavia 
teemoja. Keski-Suomi on metsiä täynnä ja ilmastonmuutoskeskuste-
lussa – ja välillä propagandassakin – puulla on iso merkitys. Jyväsky-
lässä puurakentamisessa on otettu isoja askelia. Näissä askelissa on 
hyvä jatkaa. Puuta riittää, kun se ilmaston lämmetessä kasvaa entistä 
enemmän ja hakkuita voidaan lisätä. Puuta on sekä metsäteollisuuden 
että rakentamisen tarpeisiin.

 Jos on puita entistä enemmän, niin on susiakin. Sudet herättävät paljon 
tunteita ja aiheesta. Silloin joskus, kun susia oli vähemmän, ne myös 
pysyttelivät kauempana ja kartoittavat ihmistä. Nyt sudet tulevat en-
tistä lähemmäs ihmisten pihapiirejä, jopa taajama-alueilla on nähty 
susia. Poliisinkin oli pakko ottaa kantaa roihahtaneeseen keskusteluun 
ja julkistaa toimintaohjeet susien kohtaamistilanteista.

On aikoihin eletty, voi tokaista, kun katsoo keskustajohtoisen hallituk-
sen päätöksiä keskittää hoitoja muutamiin sairaaloihin. Keski-Suo-
mesta ei vielä sentään synnytyksiä olla viemässä, mutta syöpähoitoja 
kylläkin. Muualla maassa synnytyksetkin siirtyvät satojen kilometrien 
päähän. Sairaanhoitopiirien työnjako synnytys- ja syöpähoitojen kes-
kittämisestä on jälleen karmaiseva esimerkki, miten ihmisten lähipal-
velujen sijaan raha ja keskittämisen ideologia on vallalla poliittisessa 
päätöksenteossa.

Poliittisilta päätöksentekijöiltä ja virkamiehiltä tuntuu hukkuneen ko-
konaan ymmärrys ihmisten hoidon osalta myös inhimillisistä tekijöis-
tä. Perheelliset miettivät useilla Suomen alueilla, kuinka perheen mui-
den lasten hoito synnytyksen aikana järjestetään. Sitä ei auta satojen 
kilometrien välimatkat. Syöpähoidot ovat usein raskaita ja läheisten 
tuki olisi verrattoman tärkeä. Potilaiden sijoittaminen paikkoihin, jon-
ne on vaikea liikkua on täysin järjetöntä.

Voi varmuudella sanoa, että poliitikkojen päättämät ja valviran valvo-
mat asetukset ovat tehty raha edellä eikä siinä ole arvioitu haittavaiku-
tuksia mitä varmuudella syntyy.

Oulu joutui koko Suomen huomion keskipisteeksi valitettavien lapsiin 
kohdistuneiden seksuaalirikosten takia. Tilanne on järkyttävä. Jär-
kyttäväksi sen tekee, että toiminta on kohdistunut laajasti alaikäisiin 
lapsiin ja se, kuinka paljon tapauksia on jo tullut julki. Maahanmuuton 
puolustajat voivat katsoa nyt peiliin. Kannattiko mainostaa omaa kotia 
turvapaikanhakijoiden käyttöön ja avata sosiaalisen median kautta ku-
lovalkean tavoin viesti maailmalle, että ’tänne vain, tervetuloa’?

Nyt tätä harkitsematonta politiikkaa on seurannut useita järkyttäviä 
tapahtumia, ei vain tänä vuonna, vaan jo aikaisempina vuosina. Sek-
suaalirikokset ovat järkyttävän laajasti nimenomaan ulkomaalaisten 
tekemiä ja tilastoista ei luonnollisestikaan pystytä perkaamaan niitä 
rikoksentekijöitä, jotka ovat saaneet jo kansalaisuuden.

Sinisilmäisyyden on syytä loppua ja suomalaisten on uskallatteva puo-
lustaa omaa identiteettiä ja uskontoaan. Suomalaisten eikä kristittyjen 
pidä joutua muukalaisiksi omassa maassaan.

Sami Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

Yle (26.9.2018) selvitti puolueiden 
maahanmuuttonäkemykset syk-
syllä. Yle uutisoi, että ”pakolais-
kiintiön kasvattaminen saa tukea”.
 RKP:n puheenjohtaja Anna-
Maja Henriksson esitti vihreiden 
ja vasemmistoliiton ohella, että 
nykyinen kiintiö pitäisi nostaa 
750:sta 2500:aan. Keskustan pu-
heenjohtaja Juha Sipilä ja kokoo-
muksen Petteri Orpo kasvattaisivat 
sitä nykyisestä, kuitenkaan mää-
rittelemättä sitä tarkemmin.
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen sen sijaan 
vaati, että ”pakolaiskiintiö pitää 
alentaa tasoon 500 kpl ja koska 
Suomeen on tullut erityisesti 2015 
ja 2016 massamaahanmuuton ta-
kia kymmeniätuhansia elintasopa-
kolaisia, Suomi voi olla ottamatta 
edes tuota 500:aa.”
 Myös Jussi Halla-aho perus-
suomalaisista linjasi, että ”Suo-
men kiintiön väestön kokoon suh-
teutettuna on poikkeuksellisen 
suuri.”

Vain 5 puoluetta halusi 
karkottaa rikoksentekijät

Kyselyssä kriittisimmin maahan-
muuttoon suhtautuneen Kansa-
laispuolueen ohella vain neljä puo-
luejohtajaa vastasi Yle:lle syksyllä 
”kannattavansa rikollisten karkot-
tamisen helpottamista”.
 ”Kokoomus viittasi vireil-
lä olevaan lakihankkeeseen, jolla 
ei muutettaisi karkottamisen pe-
rusteita, mutta karkotuksia pyrit-
täisiin nopeuttamaan. Myös kris-
tillisdemokraatit nopeuttaisivat 
karkotuksia. Perussuomalaiset ja 

YLE: Keskusta ja vihreät maa     hanmuuttomyönteisimpiä        
–Kansalaispuolue kriittisin

siniset toteavat ykskantaan kan-
nattavansa ulkomaalaisten rikol-
listen karkottamista.”
 Juha Sipilä katsoo, että nyky-
lainsäädäntö riittää. Myös SDP:n 

Antti Rinne, vihreät ja vasemmis-
toliiton Li Andersson korostavat 
nykysääntöjen riittävyyttä rikok-
siin syyllistyneiden karkotuksissa.
 Kansalaispuolue vastasi jo 

Maahanmuuttajakiintiöt 
kouluihin?

Kansalaispuolueen ohella vain si-
niset rajaisivat maahanmuuttaja-
lasten määrän kouluissa. Sampo 
Terho totesi Yle:lle, että ”ghettou-
tuminen on estettävä, eikä maa-
hanmuuttajalasten tulisi keskittyä 
vain suurten kaupunkien lähiöihin, 
jonne huono-osaisuus kasaantuu.”
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen muistutti 
käytännön esimerkillä, että ”esi-
merkiksi Vantaalla on suuria on-
gelmia, kun jo puolet ikäluokista 
puhuu äidinkielenään muuta kuin 
Suomea. Tämä johtaa opetuksen 
puutteisiin ja myös suomen kielis-
ten lasten opetuksen heikkenemi-
seen.”
 Kristillisten puheenjohtaja 
Sari Essayah on yllättäen keskus-
tan, RKP:n, kokoomuksen ja vih-
reiden kanssa löysyttämässä EU:n 
ja ETA:n ulkopuolelta tulevan työ-
voiman tarkeharkinnan nykykäy-
täntöä: ”Tarveharkintaa tulisi ny-
kyisestään lieventää, koska useilla 
aloilla on työvoimapula ja yrityk-
sillä vaikeuksia löytää työntekijöi-
tä”.
 Yle julkaisi uutisessaan mui-
den silloisten eduskuntapuoluei-
den puheenjohtajien vastaukset, 
mutta ei Kansalaispuolueen vasta-
uksia. Vastuun julkaisematta jättä-
misestä otti päällikkö Paula Pokki-
nen.
 Ouluinen-lehti julkaisee YLE:n 
kyselyn tulokset oheisessa kaikki-
en puolueiden vastauksilla täyden-
netyllä graafilla.

syksyllä, että ” Suomi oli aiemmin 
turvallinen maa ja suurissa kau-
pungeissa sekä alueilla, joissa on 
vastaanottokeskuksia, on poliisin 
tilastojen mukaan esim. näyttö 

raiskausrikoksien kasvusta. Linjan 
pitää koventua ja maassa maan ta-
valla.”

Vuonna 2018 Suomessa avattu so-
siaalisen median käyttäjille suun-
nattu Someturva-oikeuspalvelu 
auttoi viime vuonna 843 suoma-
laista. Sosiaalisessa mediassa ja 
muilla verkkoalustoilla tapahtuva 
kiusaaminen, häirintä ja erilaiset 
rikokset ovat saaneet 8-70 -vuo-
tiaat hakemaan Someturvalta apua 
tilanteeseensa. 
 ”Oulussa tapahtuneet vaka-
vat lapsiin kohdistuneet rikokset 
ja niiden uutisointi ovat näkyneet 
oikeuspalvelussamme. Lapset ovat 
uutisoinnin rohkaisemina uskal-
taneet kertoa meille ahdistavista 
tapahtumista entistä useammin”, 
kertoo Someturvan toimitusjoh-
taja ja sosiaalisen median tutkija 
Suvi Uski. ”Lasten itsensä meille 
ilmoittamien vakavien seksuaaliri-
kosten määrä kasvoi marraskuusta 

Poliisi on tiedottanut tutkinnas-
sa olevista useista alaikäisiin tyt-
töihin kohdistuneista epäillyistä 
seksuaalirikoksista ja näihin liit-
tyen tutkintavankeudessa on ul-
komaalaistaustaisia nuoria mie-
hiä. Suurimpaan osaan on liittynyt 
yhteydenottaminen sosiaalisessa 
mediassa.
 Viranomaislähteistä on vah-
vistettu Keskisuominen-lehdelle, 
että Oulun lapsiin kohdistunut sek-
suaalirikosvyyhti on vasta jäävuo-
ren huippu. Vastaavia tapauksia on 
lehden saamien tietojen mukaan 
paljastumassa ympäri Suomen. 
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen ja varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus vaativat 
rikoksiin syyllistyneiden ja lait-
tomasti maassa olevien välitöntä 
karkottamista. Lisäksi rangaistus-
asteikon kovemman pään tuomiot 
on otettava käyttöön ja rangais-
tuksia on kiristettävä.

KP:n Kilpeläinen ja Kattelus: Rikolliset karkotettava           välittömästi

 ”Johtavien poliitikkojen liian 
salliva maahanmuuttolinja ja vi-
ranomaisten riittämättömät toi-
menpiteet ovat mahdollistaneet 
tämänkaltaisen erittäin valitetta-
van tragedian”, kommentoi Kilpe-
läinen.
 Kansalaispuolue on ajanut 
hallittua maahanmuuttopolitiik-
kaa, kuten rajavalvonnan palaut-
tamista ja tiukennuksia ulkomaa-
laislakiin jo vuosia. 
 ”Kriisikunnissa on viivy-
tyksettä aloitettava toimenpiteet 
poliisin, kuntien johtavien viran-
haltijoiden, sosiaalitoimen, kou-
lutoimen ja muiden viranomaisten 
kesken uhrien auttamiseksi sekä 
vastaavien rikosten ennalta estä-
miseksi.”
 Kansalaispuolueen puheen-
johtajat vaativat asioiden julkista 
käsittelyä eivätkä hyväksy hys-
syttelyä, jonka motiivina tuntuu 
olevan epäiltyjen kulttuurin tai 

uskonnon varjelu vihapuheelta tai 
rasismisyytteiden pelko.
 Yle teki syksyllä 2018 suu-
ren maahanmuuttokyselyn, joka 
osoitti valtaosan puolueista ajavan 
vapaamielistä maahanmuuttopo-
litiikka. Lue lisää puolueiden kan-
noista yltä.

”Tapauksia ympäri Suomen”

Nimettömänä pysyttelevä virka-
mies pääkaupunkiseudulta ker-
too, että ”on vakavia viitteitä siitä, 
että samanlaista tapahtuu ympäri 
Suomea.” Virkamies kertoo, että 
ulkomaalaistaustaiset miehet ovat 
houkutelleet alaikäisiä tyttöjä mu-
kaansa ja juottaneet nämä huma-
laan. Sitten tyttöä on käytetty sek-
suaalisesti hyväksi ja tapahtuma 
on kuvattu videolle. Tämän jälkeen 
tyttöä on painostettu ja kiristetty 
seksiin myös muiden paikallaol-
leiden kanssa uhkaamalla laittaa 

kuvattu materiaali netti- ja some-
levitykseen, jollei tyttö suostu.”
 ”Vaadimme, että Suomen jo-
kaisessa kaupungissa poliisi tie-
dottaa välittömästi, onko vastaavia 
seksuaalirikosvyyhtejä tapahtunut 
ja missä laajuudessa tätä esiintyy”, 
painottaa puheenjohtaja Sami Kil-
peläinen.
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus korostaa, 
että kun kyse on puolustuskyvyt-
tömistä lapsista, ei Kansalaispuo-
lue hyväksy viranomaisten lepsua 
asennetta rikostutkintaan eikä te-
kijöiden, olivatpa he taustoiltaan 
keitä vaan, suojelua millään veruk-
keella. 
 ”Poliisin on tuotava asiat kun-
tien ja kaupunkien luottamuseli-
miin, valtuustoihin ja hallituksiin. 
Samalla on aloitettava laaja työ 
seksuaalirikosvyyhtien estämisek-
si.”

Someturva: Alaikäisiltä ennätys-
määrä seksuaalirikoksiin liittyviä 
avunpyyntöjä joulukuussa

joulukuuhun peräti 53 prosenttia.”
 Someturvan tilastojen mukaan 
samaan aikaan, kun ilmoitettujen 
vakavien lapsiin kohdistuneiden 
seksuaalirikosten määrä nou-
si, kasvoi myös niiden tapausten 
määrä, joissa tilanne ei ollut vie-
lä edennyt vakavaksi ja rikoksen 
tunnusmerkit täyttäväksi. Varhai-
sen vaiheen ilmoitukset mahdol-
listivat puuttumisen tilanteeseen 
ennen kuin mitään vakavampaa 
ehti tapahtua. Someturvan arvion 
mukaan palveluun ilmoittaneiden 
alaikäisten tapauksissa pystyttiin 
rikoksen tai vakavan rikoksen uhka 
ehkäisemään 9 prosentissa tapa-
uksista. Alaikäisiä avunpyytäjiä 
Someturvan palvelemista henki-
löistä oli noin 70 prosenttia. 
 Someturvan kehitystyössä on 
kiinnitetty erityistä huomiota sii-

hen, että lapsien olisi helpompi 
kertoa tapahtuneesta myös omil-
le vanhemmilleen. Seksuaaliri-
koksen kohteeksi joutuminen on 
omiaan aiheuttamaan syyllisyyttä 
ja häpeää, joka on esteenä avun-
pyytämiselle. Someturvalta lap-
set saavat halutessaan apua van-
hemmille kertomiseen yksilöidyn 
tapausselitteen avulla. Sometur-
va-palvelu on kehitetty yhdessä 

lasten ja nuorten kanssa. Se tekee 
yhteistyötä mm. sisäministeriön 
ja oikeusministeriön sekä Pelasta-
kaa Lapset ry:n kanssa. Palvelu on 
käyttäjille maksuton.
 Someturvan verkkosivuilla 
www.someturva.fi on laki- ja so-
siaalipsykologiasiantuntijoiden 
kokoamia neuvoja Oulun kaltaisten 
tapausten välttämiseen.

1. Nykyisin Suomi ottaa kiintiöpakolaisia 750-1050 vuosittain. 
Mikä olisi sopiva vuosittainen määrä kiintiöpakolaisille?

1. Vähemmän kuin 
     nykyisin

2. Nykyinen määrä

3. Enemmän kuin nykyisin

2. Tulisiko kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden 
liikkumisvapautta rajoittaa siksi ajaksi, kun he odottavat maasta 
poistamista?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

3. Tulisiko rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen 
olla nykyistä helpompaa?

4. Tulisiko EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman 
tarveharkinnasta luopua?

KP

RKP VAS KESK VIHR KOK

PS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KPRKP VASKESK VIHR KOK PS SINKD SDP

8. Pitääkö Suomen nostaa kehitysavun määrä YK:n tavoitetasolle 
0,7 prosenttiin BKT:sta?

1. Ei 2. Kyllä, seuraavan 
hallituskauden 
aikana

3. Kyllä, myöhemmin tulevaisuudessa

5. Tulisiko ulkomailla syntyneiltä kaksoiskansalaisilta evätä pääsy 
sotilasvirkoihin?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

6. Tulisiko peruskouluissa olla yläraja sille, kuinka suuri osa 
oppilaista voi olla maahanmuuttajia / maahanmuuttajien lapsia?

1. Kyllä 2. Ei

7. Tulisiko burqan, kasvot ja vartalon kokonaan peittävän asun 
käyttö kieltää julkisilla paikoilla Suomessa?

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN

KP VASPS SIN

KD SDP

RKP KESK VIHR KOKKD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPSSIN KD SDP
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Syntynyt 4.7.1961 Ranualla. Ranualainen oli 
myös Urpon isoisän isä K. A. Lohi, yksi Maa-
laisliiton perustajista, pitkäaikainen kansan-
edustaja ja sosiaaliministeri.

Kansalaispuolueen Keski-Suomen osaston 
puheenjohtajana.

Poliittisella urallaan on toiminut Suomen 
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön va-
rapuheenjohtajana 2012-2016, Keskustan 
Keski-Suomen piirihallituksen varapuheen-
johtajana 2014-2016 ja Suomen Keskustan 
puoluehallituksen jäsenenä.

Viettänyt lapsuutensa Pohjois-Pohjanmaalla 
Haapavedellä, jossa kävi peruskoulun lisäksi 
ammattikoulun rakennusmieslinjan.

Muutti työn perässä Jyväskylään syksyllä 1983 
ensimmäisen vaimonsa ja esikoistyttärensä 
kanssa. Perheeseen syntyi vielä kaksospojat.

Pitkän linjan rakentamisen am-
mattilainen, rakennusinsinööri 
Urpo Lohi puhkuu intoa saades-
saan puhua lempiaiheestaan, puu-
rakentamisesta. Lohella on vankka 
ja monipuolinen kokemus
rakennusalalta.
 -Jo pikkupoikana olin isäl-
lä hanslankarina kaikissa kotim-
me korjaus- ja rakennuspuuhissa. 
Isäni oli innokas rakentelemaan 
ja puhdetöinä tehtiin kaikenlaista 
puusta talvisin, Lohi aloittaa.
 -Ensimmäinen palkallinen 
kesätyöni olikin apupoikana ra-
kennustyömaalla. Sieltä muistan 
vieläkin elävästi, kuinka kirves-
miehellä oli opettamista, mikä 
ero on kolmen tuuman laudalla ja 
neljän tuuman vastaavalla. No, sit-
temmin ammattikoulussa tällaiset 
tuumamitat piti poisoppia milli-
metrimittojen tieltä, Lohi kertoo.
 Ensiaskeleet rakentamisen 
ammattilaiseksi Lohi on ottanut 
Haapaveden Ammattikoulun ra-
kennusmieslinjalla vuosina 1977-
1979. Siihen aikaan ammattikoulu 
oli vielä kaksivuotinen.
 -Ammattikoulun päättäjäis-
keväänä elettiin mielenkiintoisia 
aikoja. Käytiin välitunneilla paljon
keskusteluja siitä, kenellä on kesä-
töitä ja kuka lähtee rakennuksille 
töihin. Mielestäni oli hyvin kum-
mallista, että meistä 18:sta pojasta 

Insinööri Urpo Lohi: Raken   tamista läpi elämän

vain kuusi oli lähdössä rakennus-
töihin ja 12 aivan muihin töihin 
ja muiden alojen jatko-opintoi-
hin. Itse olin valinnut mielestä-
ni unelma-ammatin enkä voinut 
ymmärtää, että rakennusmiehen 
opin saaneet luokkatoverini eivät 
olleetkaan olleet tosissaan koulun-
käynnin suhteen, Lohi muistelee.
Nuorena rakennusalan ammatti-
laisena Urpo Lohi kiersi rakennus-
työmaalta toiselle, ja vaihtui siinä

asuiinpaikkakuntakin aina välillä. 
Syksyllä 1983 työt toivat nuoren 
perheen Jyväskylään. Ja siitä asti 
Jyväskylä on ollut asuinpaikkana 
lyhyttä Jyväskylän Maalaiskun-
nassa vietettyä aikaa lukuun otta-
matta.
 -Omalle perheelle omakotita-
loja on tullut rakennettua neljä ja 
suoraan myyntiin kolme. Sen li-
säksi on satoja koteja, joita Lohi on 
ollut Jyvässeudulle rakentamassa. 

Kun suunnittelu ja valvonta on 
samoissa käsissä, on lopputulos 
hallinnassa.

Kuva rakennusinsinööri Urpo Lohen suunnitteleman ja valvoman teollisuushallin rakennustyömaalta Seppälänkankaalta Jyväskylästä.

Peruskorjauksia on tullut tehtyä
lukemattomia. Siinä ammattilai-
suus tarttui vuosien varrella väki-
sin, Lohi naurahtaa.
 1990-luvun laman loppumai-
ningeissa Lohi perusti oman raken-
nusliikkeen. Työmaita haalittiin 
ensi alkuun sieltä ja täältä. Oli uu-
disrakentamista ja peruskorjausta. 
Toiminta vakiintui puurunkoisten 
omakotitalojen rakentamisen pa-
riin. Rakennusliike työllisti yrittä-

jän lisäksi 2-3 työntekijää. Vuodet 
vierivät ja jälkeä syntyi. 1995-2010 
välisenä aikana tuli satoja uusia 
koteja ja peruskorjauksia. Puu oli 
kaikessa rakentamisessa läsnä sen 
eri muodoissa.
 Vuosituhannen vaihteessa al-
koivat lapsuudessa koetun onnet-
tomuuden aiheuttamat vammat 
vaivaamaan siinä määrin, että ra-
kennustyö alkoi käydä aina vaan 
raskaammaksi. Lääkäri tuli tutuk-

”Hyvä suunnittelu on 
kestävän kehityksen 
perusta”

si. Vuonna 2003 lääkäriltä tuli raju 
määräys. Rakennustyö oli lopetet-
tava.
 -Tämä diagnoosi pani miet-
timään tulevaisuutta uudelleen. 
Piti miettiä, mikä olisi sellainen 
työ, jota voisi tehdä ja jossa viih-
tyisi. Olinhan rakentaja ja sen työn 

ympärillä halusin tilanteesta huo-
limatta jatkaa. Jäi siis vain yksi 
vaihtoehto; jatkaa alan opintoja 
kolmannella asteella, Lohi muiste-
lee.
 -Siinä alkoikin sitten kova 
urakka punnertaa itsensä kaksi-
vuotisen ammattikoulun todistuk-

sella ammattikorkeakouluun. Ja 
kun todistuskin oli 25 vuotta vanha. 
Preppauskurssit piti käydä ja opis-
kella ahkerasti ennen kuin olin val-
mis pääsykokeisiin keväällä 2006.
Satuin olemaan onnetarten suo-
siossa ja pääsin Jyväskylän Am-
mattikorkeakoulun aikuisopiske-

lijoiden ryhmään opiskelemaan 
rakennusinsinööriksi töiden lo-
massa. Keväällä 2010 valmistuin 
rakennusinsinööriksi. Jo talvella 
olin perustanut insinööritoimis-
ton, jota ryhdyin vetämään saatua-
ni rakennusinsinöörin oikeudet.
 Siitä lähtien minulla on ollut 

ilo palvella keskisuomalaisia ra-
kentajia suunnittelun ja valvonnan
merkeissä. Puurakentaminen on 
minua innoittanut ja sen kanssa 
olen hyvin viihtynyt, Lohi toteaa
lopuksi.

Urpo Lohi

Elänyt uusperhearkea nykyisen puolisonsa 
Hannelen kanssa vuodesta 1993. Asuneet vuo-
desta 2006 Keljonkankaan Kaijanlammella itse 
rakennetussa talossa.

Perusti ensimmäisen rakennusalan yrityksen-
sä vuonna 1995, joka työllisti yrittäjän lisäksi 
useita rakennusalan työntekijöitä.

Valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 2010 ja 
perusti oman insinööritoimiston.

Vapaa-ajallaan caravan-matkailee, liikkuu 
luonnossa ja toimii politiikan parissa. Yhdessä 
Urpolla ja Hannelella on kolmetoista lastenlas-
ta, jotka käyvät usein ilahduttamassa isovan-
hempien arkea.

Keskisuominen-lehti ilmestyy ilmaisjakelulehtenä Jyväskylän alueella. Sen painosmäärä on yli 50 000 kpl. 
Keskisuominen-lehti on perinteisiä isänmaallisia arvoja kunnioittava lehti, joka on täysin itsenäinen ja riippu-
maton toimija. Lehti käsittelee myös paikallisia uutisia ja julkaisee Keskisuomen ihmisiä koskevia juttuja. 
Lehden välissä toimitettava Maalainen-lehti on laajasti maaseutua ja luonnonvara-alaa koskevia ajankohtaisia 
valtakunnallisia ja paikallisia uutisia käsittelevä lehti.

Laajenna liiketoimintaasi myös muihin maakuntiin. Keskisuominen-lehti on osa Seinäjokinen-lehtikonsernia. 
Ilmoittaessasi useammassa lehdessä saat mittavat alennukset.

Lehtiemme yhteinen painosmäärä on yli 90 000.

SEURAAVAN
LEHDEN ILMOITUS-

VARAUKSET
13.2.2019

MENNESSÄ.

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous.

seinäjokinenlehti
gmail.com@

SEURAAVAN
LEHDEN ILMOITUS-

VARAUKSET
13.3.2019

MENNESSÄ.

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous.

seinäjokinenlehti
@gmail.com
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na liikuntaa ja treeniä. Timolle on 
tärkeää opastaa ja tuottaa ihmisille 
hyvää oloa, liikunnan iloa ja näin 
neuvoa miten treenin ja henkisen 
puolen yhdistelmä voi parantaa ja 
lisätä jaksamista ja elämänlaatua. 
Timo toimii valmentajana myös 
Bodyplanet.fi-sivustolla.
 Bodyplanet.fi on tuonut Suo-
meen DNA-valmennuksen, joka 
on uusi juttu Suomessa. Kyseessä 
on todellinen valmennussystee-
mi, joka perustuu henkilökohtai-
siin geeneihin. Sen yksilöllisempää 
valmennusta ei voi saada. Gee-
nitestaus määrittelee enemmän 
henkilön mahdollisuuksia kuin tä-
mänhetkistä tilaa. Liikunta- ja ur-
heilusuoritukseen vaikuttavat pe-
rinnöllisten ominaisuuksien lisäksi 
aina harjoittelutausta. Esimerkiksi 
säännöllinen voimaharjoittelu li-
sää lihasmassaa ja -voimaa, vaikka 
geneettiset taipumukset olisivat-
kin suurimmaksi osaksi kestävyys-
liikuntaa suosivia ominaisuuk-
sia. Testitulosten jälkeen voidaan 
laatia henkilölle harjoitusohjelma 
sekä ruokavalio joka on juuri oikea, 
että henkilö edistyisi mahdollisim-
man nopeasti ja ilman turhaa yli-
määräistä työtä.
 Lisäksi Timo on yhteistyössä 
kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhä-
Valkosen kanssa tekemässä DNA-
valmennukseen perustuvaa TV-
ohjelmaa, jossa tehdään henkilöille 
treeniohjelma ja ruokavalio.

Timo Nissinen on 48-vuotias Jäm-
sänkoskella asuva kuntosaliyrittä-
jä. 5 lapsen isä on syntyjään savo-
lainen ja Leppävirralla on edelleen 
lapsuudenkoti. Old’s Gym kunto-
salin ohella Timo on palkkatyössä 
paikallisessa jätteenkäsittelylai-
toksessa sekä tekee elämäntapa-
valmennuksia. 
 Timon sydän sykkii perheen 
lisäksi kehonrakennukselle ja hän 
on kilpaillut mm. kehonrakennuk-
sessa ja yleisurheilupuolella useis-
sa lajeissa. Hän on toiminut myös 
valmentajana kyseisissä lajeissa. 
Lisäksi hän luennoi, valmentaa ja 
korostaa henkisen hyvinvoinnin 
ja mentaalipuolen tärkeyttä osa-

Kansalaispuolueen Keski-Suomen ehdokas Timo Nissinen haastaa Piia 
Katteluksen ja Sami Kilpeläisen nostamaan Suomen takaisin raiteilleen.

Timo Nissinen – 
DNA-valmentaja

Seinäjokinen-, Ouluinen- ja Kes-
kisuominen lehti kysyivät Yleis-
radion (YLE) päätoimittaja Jouko 
Jokiselta, miten YLE vastaa ETYJin 
antamaan moitteeseen YLEn toi-
minnasta koskien puolueiden ta-
sapuolista näkyvyyttä eduskunta-
vaaleissa.
 Vuoden 2011 eduskuntavaa-
leissa ETYJin alainen ’odihr’ (Offi-
ce for Democratic Institutions and 
Human Rights) totesi raportissaan 
muun muassa, että ”YLEä ohjeis-
tettiin kehittämään tapoja, miten 
kaikki vaaleihin osallistuvat po-
liittiset puolueet pääsisivät oikeu-
denmukaisesti ja syrjimättä esittä-
mään näkemyksiään.”
 Odihr teki vasta vuonna 2011 
ensimmäistä kertaa raportin Suo-
men vaalitoiminnasta ja median 
vaikuttamisesta vaaleihin. Merkille 
pantavaa on, että Suomessa ollaan 
aidosti huolissaan ulkopuolisten 
vaikutusyrityksistä Suomen vaa-
leihin, mutta sen sijaan median 
toimintaan näkyvyyden rajaami-
sesta vain valtapuolueille, ei tehdä 
mitään toimenpiteitä.

YLE ja Kaleva: vain valtapuolueet vaalitentteihin
Vain isot tenttiin?

Mihin toimenpiteisiin YLE aikoo 
ryhtyä korjatakseen raportin vaa-
timukset tasapuolisesta näkyvyy-
destä erityisesti koskien pienem-
pien eduskunnan ulkopuolisia 
puolueita suhteessa eduskunnassa 
oleviin puolueisiin?
 -Toimitus ei saa milloinkaan 
antaa journalismistaan määräys-
valtaa toimituksen ulkopuolelle. 
Tämä periaate on pyhä ja se koskee 
kaikkia ohjelmia ja sisältöjä. Toi-
mitus päättää ja vastaava päätoi-
mittaja vastaa, toteaa YLEn päätoi-
mittaja Jouko Jokinen.

 Suuriin vaalikeskusteluihin 
otetaan Jokisen mukaan viralliset 
puolueet, joilla on eduskunnassa 
enemmän kuin yksi kansanedusta-
ja.
 -Rajaus johtuu siitä, että 
eduskuntakauden aikana alkupe-
räisen puolueensa ryhmästä eron-
neet eivät nousisi yhden miehen 
”puolueina” vaaleissa eduskun-
taan valittujen puolueiden rinnalle. 
Tämä lienee kohtuullista, peruste-
lee Jokinen.
 Uusien puolueiden asemaan 
Jokinen viittaa edellä kertomaansa 
näkemykseen suurten vaalikes-
kustelujen osanottoperiaatteista ja 
siitä, että vain suuret puolueet saa-
vat osallistua tentteihin.
 -Pienpuolueet pääsevät erit-
täin hyvin esiin pienpuolueten-
teissä ja muissa Ylen ohjelmissa ja 

sisällöissä. Tämä koskee valtakun-
nallisia lähetyksiä, kertoo Jokinen.

Ketkä ovat maakunnissa pieniä 
ja ketkä ei

YLEn ohella Oulun alueen vaalipa-
neelin toisena järjestävänä tahona 
on maakuntalehti Kaleva. Kalevan 
päätoimittaja Kyösti Karvonen lin-
jasi tammikuun alussa, että Oulun 
vaalipiirin vaalipaneeli on rajattu 
nykyisessä eduskunnassa edustet-
tuina olevien puolueiden ja ryhmi-
en puheenjohtajille.
 -Näin siksi, että vaalipaneeli 
paisuisi yli äyräiden. Eduskuntaan 
on pyrkimässä lähes kymmenen 
siellä nyt ilman edustusta olevaa 
puoluetta. Jos ne kaikki otettaisiin 
mukaan, paneelissa olisi parikym-
mentä osanottajaa. Se on liikaa, 

Karvonen latasi.
 ETYJin raportista Jokinen ja 
Karvonen sen sijaan vaikenevat, 
vaikka Oulun vaalipiirissä esimer-
kiksi RKP ja KD ovat minimaalisia 
puolueita. Äänestäjät voivat ai-
dosti kysyä yleisradion ja Kalevan 
linjan perään, mikäli alueellisiin 
paneeleihin otetaan maakunnan 
eduskunnassa istuvia lilliputteja, 
mutta siellä ei todennäköisesti ole 
puoluerekisterissä olevia edus-
kuntaan pyrkiviä puolueita, jotka 
ovat mahdollisesti saamassa edus-
tajiansa läpi.
 Jokinen vetää kuitenkin hive-
nen takaisin ja toteaa, että ”toki 
maakunnallisesti paneelien järjes-
täjät voivat tehdä toisenkinlaisia 
ratkaisuja niin halutessaan, mutta 
päätös on aina toimitusten itsensä 
tekemä ilman minkäänlaista ul-
koista painostusta”.
 Seinäjokinen-, Ouluinen- ja 
Keskisuominen-lehdet jäävät 
odottamaan alueellisten paneelien 
linjauksia. Lisää aiheesta tulevissa 
numeroissa.

Susihavainnot ovat aiheuttaneet suurta 
huolta useiden kansalaisten keskuudessa. 
Keskustelussa on noussut vahvasti esille 
huoli siitä, että aiemmin ihmistä arastellut 
susi on tullut entistä lähemmäs ihmisasu-
tusta. Susia on tavattu maaseutualueilla jopa 
pihapiireissä. Myös taajamissa on tehty su-
sihavaintoja. Kuumentunut susikeskustelu 
on osaltaan vaikuttanut, että poliisikin on 
antanut uudet ohjeistukset.

 Kansalaisille ei poliisin mielestä ole aina 
selvää, mihin esimerkiksi sudesta tehdyt 
näkö- tai jälkihavainnoista tulee ilmoittaa.
 Poliisi ohjeistaa, milloin havainnoista 
on ilmoitettava poliisille ja milloin muille vi-
ranomaisille.

Susia on tallentunut riistakaroihin eri puolella suomea tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. 
(Kuva: petoyhdyshenkilöt)

Kuvassa olevan tassun koko on 12x10 cm. 
(Kuva: petoyhdyshenkilöt)

Susi-keskustelu johti poliisin ohjeisiin

Soita hätäkeskukseen 112
Poliisi muistuttaa, että hätäkeskukseen tu-
lee soittaa, jos susi on aiheuttanut henkilö-
vahingon. Hätäkeskukseen pitää soittaa, jos 
’susi on piha-alueella eikä poistu sieltä tai 
jää kiertelemään lähiympäristöön’.
 Numeroon 112 tulee soittaa, jos susi 
yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä 

tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pe-
lottomasti. Samoin tilanteeessa, jossa susi 
on loukkaantunut tai sairas, susi on ollut 
osallisena liikenneonnettomuudessa tai susi 
liikkuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa 
ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla.
 Hätäkeskukseen poliisi kehottaa soitta-
maan myös tilanteissa, joissa susi on aiheut-

tanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- 
tai tuotantoeläinvahingon.

Yhteys muille tahoille

Suden yöllinen pihavierailu eli ns. jälki-
havainto tulee ilmoittaa paikalliselle pe-
toyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöt 
huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien 
maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamises-
ta suurpetojen havaintojärjestelmään (TAS-
SU). Petoyhdyshenkiöiden yhteystiedot löy-
tyvät riista.fi -sivustolta.
 Myös suden aiheuttamat yksittäiset ja 
pienemmät koti- tai tuotantoeläinvahingot 
tulee ensisijaisesti ilmoittaa alueen maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle ja lisäksi petoyh-
dyshenkilölle. Poliisille (hätänumeroon 112) 
ilmoitus tulee tehdä vain, jos maaseutuelin-
keinoviranomaiseen ei saada yhteyttä tai jos 
omaisuusvahinko on huomattava.
 Poliisi muistuttaa, ettei lista kata kaik-
kia inhimillisen elämän tilanteita, mutta 
kuitenkin yleisimmät.
 Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin 
suurpetoja kuten karhua, ilvestä ja ahmaa.

Tietoa poliisin roolista susiasioissa 
löytyy poliisin nettisivuilta osoitteesta  
https://www.poliisi.fi/turvallisuus_
ja_valvonta/jarjestys/suurpetoasiat

Keskisuominen-lehden mennes-
sä painoon oli kaupunginhallitus 
tehnyt kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen, että se päättää Hyväksyä 
Hippos2020-hankkeen  muutetut 
sopimukset ja suunnitelmien pää-
periaatteet.
 Hyväksytyssä esityksessä oli 
myös huonetilaohjelman luonnos 
ja luonnos kustannusarvioista, joka 
sisältää katetun jalkapallostadio-
nin sekä arvion hankkeen vaiku-
tuksista kaupungin talouteen .

Jyväskylän seurakunnan kirkko-
valtuustoa luotsaa seuraavat kaksi 
vuotta Heikki Tynkkynen (kesk.). 
Valtuuston varapuheenjohtajaksi 
kirkkovaltuusto valitsi Mauri Ter-
vosen (Seurakuntaväki).
 Kirkkoneuvoston puheenjoh-
taja on aiempaan tapaan kirkko-
herra Arto Viitala. Neuvoston vara-
puheenjohtajaksi kaudelle 2019-20 
valittiin Mauri Sompa (kok.) ja hä-
nen henkilökohtaiseksi varajäse-
nekseen Heimo Lajunen(kok.).

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana 
jatkaa Heikki Tynkkynen

Jyväskylässä jatketaan asukkaiden, 
viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien 
yhteisiä alueellisia iltakahvitilai-
suuksia myös vuonna 2019. Vuoden 
ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 
23.1. Lohikoskella. Ne jatkuvat seu-

Jyväskylässä iltakahvitellaan 
päättäjien kanssa 

raavasti: 20.2. kahvitellaan Säy-
nätsalossa, 13.3. Halssilassa ja 10.4. 
Vesangassa. Illat alkavat kahveilla 
klo 17.30, jonka jälkeen on vuoros-
sa yhteinen keskusteluosuus klo 
18.00-19.30. Tervetuloa!

Haluamme juuri sinut

Lähde Kansalaispuolueen 
eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Meillä on vielä muutama paikka
täyttämättä Keski-Suomen

vaalipiiristä

”Suomalainen sosiaaliturva vain suomalaisille.”

www.kansalaispuolue.netLue lisää:

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 
ottamalla yhteyttä

Urpo Lohi
Kansalaispuolueen Keski-Suomen 

puheenjohtaja

0400-919 617
urpo.lohi@gmail.com

Hippos2020-hanke eteni 
kaupunginhallituksessa 

 Kirkkoneuvoston jäseniksi va-
littiin Raija Pekkarinen (kesk., va-
ralle Tuulia Kuntsi), Raija Sipinen 
(kok., Pipsa Wilhelms), Anniina 

Savolainen (kesk., Tuulia Kokko-
nen), Mia Puolimatka (Seurakun-
taväki, Inkeri Tuunanen), Erkki 
Puhalainen (srk-väki, Tomi Pirtti-
mäki), Tuulikki Väliniemi (sd., Kir-
si Vähäjylkkä), Pertti Reinikainen 
(sd., Irmeli Ahola), Liisa Kuparinen 
(Vihreät, Bella Forsgrén), Tarmo 
Kemppainen (Kristillisten perus-
arvojen puolesta, Mikko Jegoroff), 
Reetta Suonpää (Myrskylyhty, Atte 
Kesti) sekä Jari Tuukkanen (kesk. 
Aimo Asikainen).

 Rakentamisen kokonaishinta 
on pysynyt noin 200 M€ arvios-
sa. Hinta sisältää nyt myös kate-
tun jalkapallostadionin. Stadio-
nin kattaminen mahdollistaa sen 
paremman ja monipuolisemman 
käytettävyyden ympärivuotisesti. 
Koko vuoden käytettävä stadion 
tuo avostadionia paremman tuoton 
hankkeelle. 
 Hippos2020-hankkeen sta-
dion on Suomen ainoa katettu jal-
kapallostadion, siellä voidaan jär-

jestää 4500 katsojalle otteluita ja 
tapahtumia sekä leirityksiä ympä-
rivuotisesti.
 Hankkeen tiloista on nyt vuok-
rattu tai viimeistelyvaiheessa noin 
45 % liike-ja kaupallisista tiloista 
sekä toimistotiloista. 
 Kaupungin mukaan vuok-
raus jatkuu edelleen ja päävuok-
ralaisneuvottelut ovat hyvässä 
vaiheessa. Tavoitteena on saattaa 
rakennussuunnittelu, manage-
ment-toimintamalli ja sopimuk-
set siihen vaiheeseen, että hank-
keen rakentaminen on mahdollista 
käynnistää syyslokakuussa 2019. 
 ”Tällöin myös urheiluseurojen 
väistöt ovat mahdollisimman vä-
häiset.”



Unelmissa uuden 
kodin lämpö? 

Revontuliviikoilla ohittamattomia 
kampanjaetuja omakotitalosta  

haaveilevalle! Lue lisää:
www.jukkatalo.fi

Ota yhteyttä! 

Janne Kohonen, RAUMA
puh: 040 630 7590
janne.kohonen@jukkatalo.fi

12.1-17.3.

Ota yhteyttä, 

suunnitellaan 

yhdessä unelmiesi koti.

Niko Kaulio

040 549 8167

niko.kaulio@jukkatalo.fi

PÄIVÄKODIT  
HOIVAKODIT

 TOIMITILAT  

Insinööritoimisto Urpo Lohi Oy
Energiatehokkaan ja ekologisen 

rakentamisen asiantuntija

Kestävää kehitystä elinympäristösi parhaaksi.

LVI- ja sähköpalvelut kotitalouksille
www.jk-watt.fi

Puh. 0400 234 461

Topi Huusko
040 575 2865

Päivystys
0400 727 131

Kosteuskartoitukset, rakennustekniset mittaukset, linjasaneeraukset,
vahinkojen korjaukset ja huoneistoremontit ammattitaidolla!

Tutustu ja ota yhteyttä osoitteessa
www.kskuivaustekniikka.fi


