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Kansalaispuolue ja Siniset 
vaaliliittoon Oulussa
Kansalaispuolue ja Sininen Tulevai-
suus ovat päättäneet solmia vaalilii-
tot kevään 2019 eduskuntavaaleissa 
Oulun vaalipiirissä. Vaaliliitto to-
teutetaan teknisinä ehdokaslistojen 
yhdistelminä ja molemmat puolueet 
tekevät omat itsenäiset vaalikampan-
jansa.
 -Tarjoamme keskustan poli-
tiikalle vaihtoehdon, kiteyttää Kan-
salaispuolueen puheenjohtaja Sami 
Kilpeläinen.
 Kilpeläinen asettuu itse ehdolle 
Oulun vaalipiiristä. Hän korostaa, että 
kansalaispuolue on itsenäisyysmie-
linen ja hänelle on tärkeää puolustaa 
alueiden ja heikompien ihmisten asiaa.
 -Pohjoisten maakuntien hyvin-
vointi kumpuaa tulevaisuudessakin 
työstä, toimeliaisuudesta sekä ihmi-
sen ja alueiden tasapuolisesta koh-
telusta myös vahvan julkisen sekto-
rin avulla. Uskallan myös vastustaa 
maakuntia ja maaseutua kurjistavaa 
keskittävää politiikkaa Suomessa ja 
EU:ssa, linjaa puheenjohtaja Kilpeläi-
nen.
 Kainuusta, Sotkamosta kotoisin 
oleva Kilpeläinen muistuttaa, että 
pienimpien alle 800:sta 1400:een 

euroon olevien eläkkeiden korot-
taminen olisi kansallisvelvollisuus. 
Samoin hän pitää tärkeänä kotihoi-
dontuen tuplaamista. Molemmat ko-
rotukset olisivat oikeudenmukaisia 
ja toisivat elämisen mahdollisuuksia 

perheille ja ikäihmisille.
 -Rahat menisivät varmasti ku-
lutukseen ja loisivat vaurautta alu-
eille. Säästökohteista ensimmäisenä 
pitäisi olla haittamaahanmuuton 1,5 
miljardin kustannusten leikkaus, 

- päiväkotitilat otettu käyttöön elokuu 2018
- valmiita asiakkuuksia
- tilaa 205 m2, mahdollisuus laajentua, paljon
- nykyisellä toiminnalla pysyvä lupa
- palveluseteli kunnasta

VUOKATTI-SOTKAMO
voimakkasti kasvava paikkakunta; 

akkutehdas, kolme kaivosta, matkailun mekka, 
yrittäjyys ensisijainen toimintatapa

Yhteydenotot:
Antti Kela

Salmelantie 6, 88600 Sotkamo
antti.kela@anttikela.com

050-5490 666

Kilpeläinen vaatii.
 Oulun lisäksi puolueet tekivät 
vaaliliiton myös Vaasan vaalipiirissä. 
Sieltä ehdolle asettuvat Kansalais-
puolueen varapuheenjohtaja Piia Kat-
telus ja sinisten kansanedustaja Reijo 

Hongisto.
 Ministeri Pirkko Mattila koros-
taa, että eduskuntavaalit ovat kaikil-
le iso ponnistus.
 -Kyseessä on tekninen vaali-
liitto, jonka tarkoitus on tehostaa 
vaalityötä. Uskon, että tällä vaalilii-
tolla on mahdollista saavuttaa Oulun 
vaalipiirissä kaksi kansanedustajan 
paikkaa. Toisaalta huolimatta, että 
vaaliliitto on tekninen, on yhtei-
siäkin teemoja Kansalaispuolueen 
kanssa. Pohjois-Suomi tarvitsee 
puolustajia, hyökkääjiä ja maalin-
tekijöitä, linjaa ministeri ja Sinisen 
Tulevaisuuden Pohjois-Pohjanmaan 
puheenjohtaja Pirkko Mattila.
 Sami Kilpeläinen yhtyy Matti-
lan näkemykseen, vaikka molemmat 
puolueet kampanjoivat omien lip-
pujen alla.
 -Pidän teknistä vaaliliittoa Si-
nisten kanssa hyvänä ja luontevana 
asiana. Se vahvistaa mahdollisuuk-
sia saada useampia edustajia läpi ja 
pystymme haastamaan vanhojen 
puolueiden politiikan, Kilpeläinen 
uskoo.
 Oulun vaalipiiristä valitaan 18 
kansanedustajaa eduskuntaan.

Ministeri Pirkko Mattila ja Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen asettuvat kevään eduskuntavaaleissa ehdolle Oulun vaalipiiristä.
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Ilmastokeskustelu on karannut viime viikkoina suoraan sanottuna kä-
sistä. Jo kymmenen vuotta sitten iltapäivälehdet uutisoivat maailman 
loppuvan kymmenen vuoden kuluessa lämpötilan nousun takia. No ei 
loppunut kuitenkaan.

Puolueet ovat nyt innostuneet esittämään mitä villeimpiä tavoitteita, 
yllätys yllätys vaalien alla, ympäristön ja maailman pelastamiseksi. 
Yleensä kuitenkin unohtuu, että miten hienot tavoitteet vaikuttavat ta-
vallisen ihmisen kukkaroon.

Kauimpana juuristaan näyttää olevan keskusta, jonka nuorisojärjestö 
esittää turpeen käytöstä luopumista. Muiden isojen puolueiden, ko-
koomuksen ja demareiden, ohella keskusta on myös puoluetasolla aja-
massa turvetta astettain alas, kuten Maaseudun Tulevaisuuden tuore 
kysely osoittaa. Turpeen käytöstä luopuminen ei ole työllisyyden eikä 
huoltovarmuuden näkökulmasta järkevää. Tuulivoimaloita kukaan ei 
kaipaa takapihalleen.

Uusiutuva energia on huikea mahdollisuus Suomen maaseudulle ja 
maakunnille. Sillä tavoin ilmastokeskustelu voi koitua jopa suureksi 
eduksi maakuntien ja jopa maatalouden työllisyydelle.

Hybridi- ja sähköautot ovat tulevaisuutta. Niihin siirtyminen ei saa 
kuitenkaan tapahtua pakottamalla ja vaihdattamalla toimiva kan-
sanauto tavallisilta ihmisiltä. Suomi on pitkien välimatkojen maa eikä 
täällä ilman omaa autoa juurikaan pärjää. Julkisessa keskustelussa ei 
myöskään ole huomioitu, ettei Suomen sähköverkko kestäisi joka ko-
din autojen latauksia.

Suomessa verotetaan autoilijoita jo kohtuuttoman raskaasti. Valtio on 
ottanut tulonlähteeksi autoilijoiden sakottamisen. Olisi reilumpaa ke-
rätä verot muilla tavoin kuin nostamalla rikesakkoja. Dieselin verotus 
on toinen ongelma, sillä autoista maksetaan käyttövoimaveroa ja mit-
tarissa diesel maksaa jo enemmän kuin bensa.

 
Viimeaikaiset susihavainnot pihapiireissä ja metsästyskoirien surmat 
osoittavat, että kansalaisten huoli turvallisuudesta on aito. Lähel-
le asutusta ja pihapiireihin tulevat sudet pitäisi pystyä eliminoimaan 
tarvittaessa nopeammin. Usein karkoitus ei ole riittävä keino, koska se 
vain siirtää ongelman toisaalle. Petopolitiikan ongelma on ollut, että 
päätäntävalta on usein liian kaukana. Susien lisäksi myös ahmojen ja 
ilvesten määrän kasvu osoittaa petokannan kasvaneen liian suureksi. 
Pedot kuuluvat Suomen luontoon, mutta sopusuhta on säilytettävä.

Hyvää itsenäisyyspäivää 101-vuotiaalle Suomelle. Suomella on ollut 
erityinen siunaus ja kansamme on uutteralla työnteolla ja Luojan ar-
moon tukeutuen luonut vakaan yhteiskunnan meille suomalaisille. 
Joulun sanoma kuuluu meille kaikille. Se pitää näkyä myös lasten ar-
jessa ja koulutyössä. Toivottavasti tänä Jouluna ei keskustella taas kris-
tillisten perinteinen hävittämisestä kouluista. Joulun alla on hyvä myös 
hiljentyä ja rauhoittua.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

40 000 kpl Oulun keskustan alueella.
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Autoilijoiden 
verotus liian 
raskasta

Oulu suurten kaupunkien ykkönen 
liikunnan edistämisessä
Oulu sijoittui jälleen ykköseksi 
suurten kaupunkien terveyden-
edistämisaktiivisuudessa liikun-
nan toimialueella. Tiedot selviävät 
TEAviisarintuloksista. TEAviisari 
on kunnan toimintaa kuntalaisten 
terveyden edistämisessä kuvaava 
verkkopalvelu.
 Liikunnan terveydenedistä-
misaktiivisuudessa Oulu on Suo-
men suurimmista kaupungeista 
kärkipaikalla pistemäärällä 91. 
Maan keskiarvo on 73 ja vertailu-
na esimerkiksi Helsingin ja Turun 
pistemäärä on 83, Tampereen 67, 
Vantaan 80 ja Espoon 84. Myös 
edellisellä kerralla vuonna 2016 
Oulu oli suurten kaupunkien ykkö-
nen TEAviisarilla mitattuna.

Osallistavaa toimintaa

Oulun kaupungin liikuntajohtaja 
Niina Epäilys on erittäin tyytyväi-
nen saavutetusta tuloksesta. 
 ”Tämä tulos on pitkäjänteisen 
työn seurausta. Emme olisi myös-
kään saavuttaneet tulosta ilman 
monialaista yhteistyötä. Olemme 

Oulu investoi lähivuosina isosti 
liikuntaan, selviää vastavalmis-
tuneesta liikuntapaikkarakenta-
misen 10-vuotissuunnitelmasta. 
Merkittäviä lähivuosien investoin-
teja ovat muun muassa Ouluhallin 
laajennus ja perusparannus, Kaak-
kurin liikuntamaa ja Torpanmäen 
liikunta-alue.
 -Vuoden 2019 osalta kes-
keisimpiä liikuntapaikkahank-
keita ovat juuri Ouluhallin 
perusparannus ja laajennus, Kaak-
kurin liikuntamaan rakentaminen 
ja  Hönttämäki – Jääli kuntoreitin 
valmistuminen. Lisäksi määrära-
hojen puitteissa kunnostetaan ja 
peruskorjataan lähiliikuntapaik-
koja, ulkoilureittejä, uimarantoja 
ja ulkoliikunta-alueita, kertoo Ou-
lun kaupungin liikuntajohtaja Nii-
na Epäilys.

Oulu sai perheliikuntamyönteisin kunta –kilpai-
lun kunniamaininnan helmikuussa 2018. Niina 
Epäilys ministerien Annika Saarikko ja Sampo 
Terho välissä.

pyrkineet toiminnassamme osal-
listavaan toimintatapaan suhtees-
sa eri sidosryhmiin, seurakenttään 

ja asiakkaisiin. Olennaisia ovat 
myös oikeat mittarit ja niiden to-
teuman seuraaminen sekä sään-
nöllinen raportointi ja toiminnan 
arviointi”, Epäilys toteaa.
 Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ylläpitämä TEAviisari 

osoittaa kunnan terveydenedis-
tämisaktiivisuuden liikunnan toi-
mialalla kuudella eri osa-alueella. 
Osa-alueet ovat sitoutuminen, 
johtaminen, seuranta ja tarveana-
lyysi, voimavarat, osallisuus, sekä 
muut ydintoiminnot.
 ”Tulos antaa vahvistusta sii-
hen, että olemme oikealla tiellä. 
Pyrimme tekemään nykyisillä re-
sursseilla oikeita asioita oikealla 
tavalla siten, että toimenpiteiden 
vaikutukset liikunnan ja terveyden 
edistämiseen ovat mahdollisim-
man merkittäviä.”
 Terveydenedistämisaktiivi-
suutta seurataan liikunnan lisäksi 
perusterveydenhuollon, perus-
opetuksen, lukioiden, ammatillis-
ten koulutuksen sekä kuntajohdon 
osalta.
 THL keräsi kunnista tietoa sii-
tä, miten liikunnan edistämistyötä 
johdetaan ja toteutetaan. Tiedot 
toimitti 282 kuntaa (96 %). Lisäksi 
tietoja kerättiin valtakunnallisesta 
liikunnan paikkatietojärjestelmäs-
tä, Tilastokeskuksesta ja Aluehal-
lintovirastoista.

 Suunnitelman laatinut työ-
ryhmä kartoitti Oulun kaupungin 
liikuntapaikkojen uudisrakenta-
mista sekä selvitti tulevia liikunta-
paikkojen perusparannuskohteita 
vuosille 2018-2027. 
 -Liikuntaolosuhteisiin in-
vestoiminen on hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä ja ennalta-
ehkäisevää toimintaa parhaimmil-
laan. Työryhmä laati suunnitel-
man tämänhetkisen tilannekuvan 
ja toimintaympäristön mukaan. 
Suunnitelmaa päivitetään ja täs-
mennetään tulevien vuosien aika-
na, taustoittaa Niina Epäilys.

Areena päättäjien käsissä

-Raksilan jäähalli on ison perus-
korjauksen tarpeessa ja kyllähän 
areena-hanke on yhteydessä Rak-

silan jäähalliin, toteaa Epäilys.
 Epäilyksen mukaan sillä, mil-
laisia päätöksiä mahdollisen aree-
na-hankkeen osalta tehdään sillä 
on vaikutusta Raksilan jäähallin 
remonttiin ja myös osittain mah-
dollisesti käyttötarkoitukseenkin 
myös katsomokapasiteetin osalta. 
 -Odottelemme millaisia pää-
töksiä on tulossa, Epäilys sanoo 
odottavana.
 Työryhmä tarkasteli myös lii-
kuntaolosuhteiden kehittämispe-
riaatteita, joista esiin nousi muun 
muassa lähiliikuntapaikkojen 
tärkeys, uusien liikuntapaikkojen 
monikäyttöisyys ja pyöräilyolo-
suhteiden kehittäminen.

Oulu satsaa liikuntapaikkoihin 
merkittävästi lähivuosina

Söin vahingossa hyönteisiä. Olin ostanut puoleen hintaan välipalapa-
tukan, koska ”halvalla sai”. Kääreessä luki isolla blueberry & almond 
eli mustikka ja manteli. Syödessäni herkkua ihmettelin suutuntumaa, 
sillä hampaissani narskui jännästi, mutta koska maku menetteli, söin 
loppuun.

Istuin junassa, joten oli aikaa pyöritellä käärepaperia. Takapuolelta 
löysin tarran, johon oli suomenkielellä kirjoitettu, pienellä printillä 
tosin, että ”sisältää jauhettuja hyönteisiä” ja varoiteltiin mahdollises-
ta allergisesta reaktiosta. No, heti alkoi kurkkua kutittamaan.

Mietin sitten, että tästä lähtien luen tuoteselosteen ennen kun laitan 
kääreen sisustan suuhuni - lisäksi kävi mielessä, että mitäpä jos tähän 
laktoosittomaan, gluteenittomaan, maidottomaan ja ilmeisen munat-
tomaan patukkaan olisikin lisätty jauhettua lihaa, ja siitä olisi kerrottu 
vain pienesti ohimennen. Metelihän siitä olisi syntynyt. Onneksi tulee 
joulu, jotta voi hyvällä omallatunnolla syödä vastuullisesti tuotettua 
kotimaista lihaa, vieläpä omasta maakunnasta.

Suomen itsenäisyyttä on vaalittava ja varjeltava, se on meidän suoma-
laisten kansalaisvelvollisuus ja ennenkaikkea oikeus. Itsenäinen valtio 
on tarjonnut meille parhaan mahdollisen kodin ja turvan. Turvallises-
sa Suomessa on ollut hyvä elää, opiskella, tehdä työtä ja vaikuttaa. 

Itsenäinen Suomi on tarjonnut kasvualustan myös vähemmän toi-
votulle ainekselle, kaikenkarvaisille aktivismille, joka pyrkii yleisen 
hyväksyttävyyden kaapuun verhoutuen toteuttamaan armotonta po-
liittista agendaa tuhotakseen suomalaisen kotimaisen elintarviketuo-
tannon. 

Puhun nyt eläinaktivismista, joka yrittää levittää lonkeroitaan myös 
juureviin ja tervejärkisiin maakuntiin - juurikin joulun alla agitoiden 
etenkin herkässä iässä olevia nuoria jättämään pois lihan ruokavalios-
taan. Esimerkkinä tästä oli Seinäjoen kauponginkirjastossa järjestetty 
tilaisuus, jonka markkinoinnissa kerrottiin avoimesti, että materiaali 
on hankittu laittomasti salaa tuotantotiloilla kuvaamalla. Tällaista en 
voi hyväksyä.

Jos minulla olisi valtaa, muuttaisin lakia niin, että myös tuotantotiloil-
le luvattomasti tunkeutumisen yritys olisi rangaistava. Lisäksi salaku-
vaamisesta olisi määrättävä kova rangaistus.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhal-
lista joulunaikaa. Ei vaivuta kulutushysteriaan, joka muistuttaa meitä 
vain ja ainostaan siitä, mitä meiltä puuttuu. Olkaamme tyytyväisiä sii-
hen, mitä meillä jo on, kuten itsenäiseen Suomeen, vauraaseen luon-
toon ja mahdollisuuteen hiljentyä joulun perimmäisen sanan äärellä.

Piia Kattelus 
Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 
Maalainen- ja Ouluinen-lehden päätoimittaja

Kansainvälisen ilmastopanee-
lin IPCC:n 1,5 asteen raportti on 
synnyttänyt globaalia tarvetta te-
hostaa ilmastotoimia. Suomessa 
ilmastopaneelin puheenjohtajana 
toimii Helsingin yliopiston maa-
talous- ja metsätieteellisen tiede-
kunnan professori Markku Olli-
kainen.

-Suomessa paneeli koostuu 14 il-
mastoalan asiantuntijasta, joka on 
monitieteinen osaajajoukko, ker-
too Ollikainen.
 Vastaavia ilmastopaneeleja on 
eri puolilla maailmaa, osa koostuu 
Suomen tapaan tiedeasiantunti-
joista (Iso-Britannia, Tanska) ja 
osa taas on yhdistelmä tieteente-
kijöistä ja sidosryhmistä. Ilmas-
topaneelit pitävät tiiviisti yhteyttä 
esimerkiksi vuotuisten ’worksho-
pien’ kautta. Tähän saakka Suomi 
ja Iso-Britannia ovat olleet koolle-
kutsujia.
 -Ilmastopaneeli on Ilmastolain 
asettama tieteellinen elin, jon-
ka tehtävänä on antaa tieteeseen 
perustuvaa politiikkaneuvontaa 
ilmastopolitiikan kysymyksissä. 
Paneelin mielipidettä pitää kuulla  
ilmastopolitiikan keskeisten asia-
kirjojen sekä keskipitkän, pitkän 
ja sopeutumisen valmistelun yh-
teydessä ilmastolain mukaisesti. 
Paneeli tekee harkintansa mukaan 
synteesejä ilmastopolitiikan tutki-
muksesta ja saattaa niitä päättäjien 
ja suuren yleisön tietoon, avaa Olli-
kainen paneelin työtä.

”2 astetta olisi pelottavaa”

Ollikaisen mukaan viimeisin ra-
portti hälyttää siitä, että ero 1,5 as-
teen ja 2 asteen lämpötilan nousun 
välillä on pelottavan iso ja vauri-
ot luonnolle esim. koralleille sekä 
ihmiselle tulvien ja ruuantuotan-
to-ongelmien kautta kasvaisivat 
merkittävästi. Jokainen desimaali 
lämpötilan nousussa merkitsee.
 -Suomi ja arktiset alueet ja nii-
den luonto kuuluvat kärsijöihin, 
sillä meillä keskilämpötila nou-
see tuplasti sen mitä globaalikes-
kilämpötila. Jo nyt se on siis yli 2 
astetta. Meillä muutokset näkyvät 
negatiivisella puolella kasvavana 
talvisadantana, kylmien jaksojen 
osuuden laskuna, ravinnehuuh-
touman kasvuna, tuholaisten mää-
rän nousuna, talviaikaisen puun-
korjuun hankaluuksina, arktisten 
lajien ahdinkona jne., pelkää Olli-
kainen.
 Positiiviselle puolelle hänen 
mukaansa kääntyy perinteises-
ti asetettu maataloustuotannon ja 
metsäkasvun lisääntymisen, kun 
kasvukausi pitenee 2-3 viikkoa 
keväästä. Toisaalta maataloudessa 
vaihtelut kasvavat lisäten taloudel-
lista riskiä.

Maatalous ratkaisu?

Maatalous on osa ilmastopanee-
lin mukaan osa ongelmaa, mutta 
samalla se voi tarjota merkittäviä 
positiivisia ratkaisuja. Suurimmat 

yksittäiset haasteet ovat Ollikai-
sen mukaan turve- ja suopeltojen 
maaperäpäästöt, jotka ovat tut-
kijoiden mukaan kuusinkertaiset 
kivennäismaihin nähden. Toinen 
haaste on kotieläinten metaani, 
jonka rajoittamiseen ei juuri ole 
nykyisellään keinoja.
 -Toisaalta tiloilla on mahdol-
lisuuksia hiilensidontaan pelto-
maahan nurmiviljelyn ja muiden 
keinojen avulla mukaan lukien 
(nurmi-lanta) biokaasun tuotanto, 

jolla korvataan fossiilisia polttoai-
neita. Tässä mielessä hiilineutraa-
lin maitoketjun tunnus voisi olla 
erinomainen ja pro-aktiivinen tapa 
lähestyä asiaa, kannustaa Ollikai-
nen.
 ”Metsänielu on ratkaisevan 
tärkeää sille, että Suomi voi saa-
vuttaa negatiiviset päästöt vuoden 
2035 jälkeen. Karjatalouden mah-
dollisuudet ovat teknologisessa ke-
hitystyössä metaanin talteenoton, 
ja sellaisissa ruokintaratkaisuissa, 
että metaanin tuotanto laskee.”

Voiko ilmastonmuutosta hillitä?

Ruokavalion muutos on nähty tär-
keäksi signaaliksi ohjaamaan maa-
taloustuotannon painopisteitä ja 
ilmastollisesti edistyviä valintoja.
 -Fossiilisten polttoaineiden 
käytän ajaminen nollaan on kaik-
kein tärkeintä, tähdentää Ollikai-
nen.
 Maitotilat voivat Ollikaisen mu-
kaan parhaiten hillitä ilmaston-
muutosta tehokkaalla tuotannolla 
ja hiilensidonnalla, josta yksi tär-
keimmistä on nurmet ja talviaikai-
nen kasvipeitteisyys.

Voiko ruokavaliolla muuttaa ilmastoa

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

NOPEAT NOUDOT – 
ILMAN LISÄKULUJA!

HKScan tarjoaa maitotiloille markkinoi-
den parhaat kokonaisratkaisut. Lehmien 
ja vasikoiden nopeat noudot takaavat 
joustavan, laadukkaan palvelun Kiire-
naudat noudamme aina ilman lisäku-
luja.

Kysy lisää alueesi asiantuntijalta!

Jari Partala
jari.partala@hkscan.com

040 573 3442

Lihansyönti on 
ihmisoikeus

Perinteinen ja edullinen 
Sotkamon keskustassa

Pyydä tarjous! 

- 82 huonetta - 
- saunat, kuntosali ja allas - 

- kokoustilat ja buffet - 
- 400 ravintolapaikkaa - 

Yhteystiedot: 
Osoite: Tervatie 3, 88600 Sotkamo, Finland 

Puhelin: 08-666 0611 
Sähköposti: myynti@tulikettu.fi 

WWW.TULIKETTU.FI
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Seinäjokinen alkoi  julkaisemaan Ouluinen- ja Maalainen-lehtiä
Seinäjokinen-lehti (5.7.2018) uu-
tisoi kesällä, että Seinäjoen ja ym-
päröivän lähialueen ensimmäinen 
ja perinteisin ilmaisjakelulehti 
Seinäjokinen-lehti on saanut uudet 
omistajat. Lehden uudet omista-
jat ovat päättäneet laajentaa leh-
den toimintaa koko Pohjanmaan 
alueelle ja 100-vuotiaan Suomen 
kunniaksi 101:n itsenäisyyspäivän 
aattona lehti alkaa julkaista Oului-
nen-lehteä Oulussa ja Maalainen-
lehteä myös Keski-Pohjanmaalla.
 Seinäjokinen-lehti Oy:n toi-
mitusjohtajana ja operatiivisena 
päätoimittajana toimii Sami Kil-

Sami Kilpeläinen

Valtiotieteiden maisteri, maata-
lous- ja metsätieteiden maisteri 
agronomi

Seinäjokinen-lehden omistaja, 
tekn. päätoimittaja ja tj.

Hankintajohtaja ja johtoryhmän 
jäsen, toiminut oto:na tytäryh-
tiöiden toimitusjohtajana, hal-
lituksen puheenjohtaja ja jäsen-
lehden päätoimittaja.

Viljelee kasvinviljelytilaa

MTKn ja Maitovaltuuskunnan 
maitoasiamies (10 v) sekä EU:n 
maitoryhmän varapuheenjoh-
taja, tieteellisiä julkaisuja ja ar-
tikkeleja

Toiminut Sotkamossa pesäpal-
lo- ja Vantaalla yleisurheiluseu-

Piia Kattelus

Hallintotieteen maisteri, poliisin 
perustutkinto 

Seinäjokinen-Lehti Oy:n omis-
taja, hallituksen puheenjohtaja 
ja jokapaikan höylä 

Toimii Pohjanmaan poliisilai-
toksen rikososastolla osa-aikai-
sesti 

Kotiäitinä 9 vuotta 

Seinäjoen kaupunginvaltuutet-
tu 2012-, asukaslautakunnan 
puheenjohtaja 2014-2017, Sei-
näjoen kaupunginhallituksen 
2.varapuheenjohtaja 2017-2019, 
Suomalaisuuden Liiton varapu-
heenjohtaja ja Kansalaispuolu-
een varapuheenjohtaja 

peläinen. Ouluinen- ja Maalai-
nen-lehden päätoimittajana toi-
mii Piia Kattelus. Lehtien linjasta 
ja julkaisujen sisällöstä vastaavat 
Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituk-
sen puheenjohtaja Piia Kattelus ja 
toimitusjohtaja Sami Kilpeläinen.
 Omistajat kertovat Ouluinen-, 
Maalainen-, ja Seinäjokinen-leh-
tien olevan perinteisiä pohjalaisia 
arvoja kunnioittava lehti-ryhmä, 
joka on täysin itsenäinen ja riip-
pumaton toimija. Paikallisuuden 
lisäksi lehtien valtteja tulevat ole-
maan ajankohtaiset ja kansallisesti 
puhuttavat asiat, koska maatalou-

ran puheenjohtajana, mm. Kul-
tainen Keihäs -kisan pj. 

Keskustan valtuutettu ja tarkas-
tuslautakunnan puheenjohtaja 
Sotkamossa vuodet 2001-2012, 
maakuntavaltuutettu, kirkko-
valtuutettu, sairaanhoitopiirin 
tarkastusltk:n vpj. sekä toiminut 
puoluevaltuustossa, nyt Kansa-
laispuolueen puheenjohtaja

Urheilumies, harrastaa kunto-
salia, yleisurheilua, hiihtoa, pe-
säpalloa, musiikkia ja järjestö-
toimintaa

Motto: ”Lupaan olla rohkea ja 
luja sekä puolustaa niitä, joiden 
ääni ei kuulu.”

www.samikilpelainen.fi

den keskusalueena Pohjanmaa ei 
ole immuuni kansallisen eikä EU-
tason päätöksille.
 -Lehdet edustavat tasapuoli-
sesti sekä keskustaajamien, lii-
toskuntien että ympäröivän maa-
kunnan asukkaiden kantoja ja 
mielipiteitä.
 Ennenkaikkea haluamme tar-
jota asukkaille suoran vaikutus-
kanavan ilman sordiinoa. Lisäksi 
paikallisilla yrityksillä tulee olla 
mahdollisuus mainostaa edullises-
ti, linjaavat Kattelus ja Kilpeläinen.
 Suomessa median omistus on 
valitettavan keskittynyttä ja tiedo-

tusvälineitä on kritisoitu yksiääni-
syyden vuoksi.
 -Isännille ja emännille tullaan 
tarjoamaan mielenkiintoisia jut-
tuja luettavaksi unohtamatta sitä, 
että myös oman äänen saa tar-
vittaessa kuuluviin. Lehdet eivät 
tule harjoittamaan aivopesua vaan 
luotamme pohjalaisten kykyyn 
muodostaa omat mielipiteensä ja 
kantansa faktojen pohjalta. Ar-
vostamme pohjalaista juurevuutta 
ja yhteisöllisyyttä ja se tulee nä-
kymään lehden linjassa, kertovat 
hallituksen puheenjohtaja Piia 
Kattelus ja toimitusjohtaja Sami 

Kilpeläinen.
 Ouluinen-, Maalainen- ja Sei-
näjokinen-lehti on luettavissa 
myös Facebookissa, minne uuti-
sia ja juttuja julkaistaan viikottain. 
Tulevaisuudessa lehden omistajat 
arvioivat myös toiminnan laajen-
tamisen Kainuun alueelle.
 Lehdet toteutetaan ostopalve-
luina. Jatkossa on mahdollista, että 
lehdille palkataan kokopäiväinen 
päätoimittaja. ”Hakua tehdään 
taustalla, ilman kiirettä.”

Seinäjoen seurakunnan kirkko-
valtuutettu ja kirkkoneuvoston 
jäsen 2014-2018, neuvoston 
edustaja Ylistaron kappelineu-
vostossa 

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin 
edustajiston jäsen 2013-

Motto: Kaikki mikä ei tapa vah-
vistaa 

Lapsuuden ja nuoruuden jälkeen 
asunut mm.Helsingissä ja Tam-
pereella, muutti takaisin Etelä-
Pohjanmaalle vuonna 2005

Harrastuksena lenkkeily ja 
leuanveto

Lue lisää kotisivultani 
www.piiakattelus.fi

Veljekset Mika ja Mikko Kytöharju ovat 
pyörittäneet metsäpalveluyritystään jo 
vuodesta 2002 lähtien, välillä sivutoi-
misesti, mutta nyt päätoimisesti. Mikan 
avopuoliso Outi Salo pitää ohjakset kä-
sissään toimistosta käsin:
 -Paperihommaa riittää, mutta 
olen sellainen ”joka paikan höylä”, ja 
teen tarpeen vaatiessa vaikka istutus-
hommia, toteaa Outi Salo hymyillen.
 Kytöharjun yrityksessä työnkuvat 
joustavat, myös metsästalousinsinööri 
Mika menee tarvittaessa kiireapulai-
seksi metsään metsurin koulutuksen 
saaneen veljensä Mikon avuksi.
 Kytöharjujen palkkalistoilla on 6 
metsuria ja lisäksi aliurakointityössä 
kiireapuna 5 metsäalan yrittäjää. Asia-
kaskunta löytyy pääasiassa 50 kilomet-
rin säteeltä Lapualta.
 -Tarvittaessa otamme vastaan 
työmaita myös etäämmältä, ja metsä-
suunnitelmia ja tila-arvioita tehdään 
valtakunnallisesti, kertoo Mika Kytö-
harju.
 Hän jatkaa kertomalla, että alalla 
on kasvumahdollisuuksia, mutta ”tosi 
miehistä” on pulaa.
 -On meillä ollut kavereita kokei-
lemassa, mutta tämä vaatii tietynlaisen 
luonteen; on oltava sitkeä ja pärjättävä 
yksin metsässä. Kovat tekijät kyllä tie-
naavat hyvin, toteaa Mika.
 Mika Kytöharju painottaa, että on 
Suomen etu, että metsät tulevat hoi-
detuiksi. Veli Mikko jatkaa kertomalla, 
että suomalaiset ovat valitettavasti vie-
raantuneet luonnosta, ja tämä vaikeut-
taa osaavan työvoiman saantia metsä-
alalle.
 -Ennen isät veivät pojat ranka-
metsään, muistan kyllä miten minuakin 
tympi kun piti lähteä, mutta nyt teen 
tätä työkseni ja ilolla lähden metsään, 
toteaa Mikko Kytöharju nauraen.

Outi Salo vastaa toimistosta, organisoi työmaat ja hoitaa Lapuan sa-
hatavaran  paikallismyynnin. Mika Kytöharju hoitaa puunhankinnan, 
metsäsuunnitelmat ja tila-arviot. Mikko Kytöharju (kuvassa alhaalla) 
toimii metsurina ja hän myös vastaa siitä, että palkkalistoilla olevien 
metsäpalveluyrittäjien työnjälki on hyvää.

– Kaupanteon yhteydessä läh
dimme miettimään miten liike
toimintaa ja palvelukonseptia 
voitaisiin kehittää, jotta vastai
simme entistäkin paremmin 
haasteisiin ja asiakkaamme 
saisivat kaikki markkinointivies
tinnän palvelut saman katon 
alta, kertoo toimitusjohtaja 
Juha Lemponen.

– Lanseeraamme parhail
laan uutta digimarkkinoinnin 
konseptia, ja ensimmäisten 
viikkojen palaute asiakkailta on 
yllättänyt meidät erittäin posi
tiivisesti, Lemponen jatkaa.

Riima - markkinointi-
viestinnän moniosaaja 
ja arvokumppani
Mainostoimisto Riimassa par
haat tulokset syntyvät hyväs
tä strategiasta, huolellisesta 
suunnittelusta, luovista ratkai
suista ja analyyttisesta ottees
ta. Kohtaamme asiakkaamme 

Riima Oy osti viime syksynä Seinäjoella 22 vuotta toimineen Mainostoimisto Jukka 
Kaminen Oy:n liiketoiminnan. Alusta saakka toiminnan lähtökohtana on ollut vahvan ja 
pitkäkestoisen asiakassuhteen luominen ja sen ansiosta osa nykyisistä asiakkaista onkin 
ollut mukana perustamisesta saakka, toteaa Jukka Kaminen.

Mainostoimisto Riima Oy 
uudisti palvelukonseptinsa Näy, löydy ja vaikuta!

Mainostoimisto Riima 
- markkinointiviestinnän moniosaaja ja arvokumppani

ILMOITUS

heidän omassa ympäristös
sään, kaikissa viestinnän kana
vissa. Ammattitaitoisilla osaa
jillamme on pitkä kokemus 
alalta, monipuolinen liikeelä
män tuntemus sekä innostunut, 
motivoitunut ja yrittäjähenki
nen ote tekemäänsä työhön. 

Riiman palvelukonsepti 
pureutuu asiakkaan 
liiketoimintaan ja 
dataan
Pureudumme palvelukonsep
tissamme syvemmälle liike
toimintaasi ja haasteisiisi ja 
analysoimme jo saavutettuja 
tuloksia. Käytämme saatua 
dataa hyväksi luodaksemme 
ja optimoidaksemme yhä toi
mivampia kampanjoita, mai
noksia, verkkosivuja ja verk
kokauppoja. Mainostoimisto 
Riima toimii suoraviivaisesti ja 
kustannustehokkaasti – tuot
taen jokaiselle asiakkaalle par

haan mahdollisen tuloksen ja 
lisäarvon,  summaa strategi ja 
digiasiantuntija Maarit Kakko.

Palvelukonseptimme 
on hioutunut 
yhteistyössä pitkien 
asiakassuhteiden 
kanssa
Tutustumme, syvennymme ja 
analysoimme asiakkaamme lii
ketoimintaa ja nykyistä markki
nointia. Mietimme tiimissä rat
kaisun ja teemme ehdotuksen, 
jonka tavoitteena on kohdata 
asiakkaan asettamat tavoit
teet. Yhteistä kaikille töillemme 
on asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen, olivatpa tavoit
teet sitten verkkokaupan ROI:n 
kasvattaminen, huomioarvon 
parantamien, kävijämäärä tai 
liikevaihdon kasvattaminen. 
Hoidamme jokaista asiakkuutta 
intohimoisesti omalla ammat
tiylpeydellä yrittäjäkeskeisesti. 

Meille on tärkeää tehdä asioita 
oikein, jotta asiakkaiden yrityk
set menestyvät. Kehitämme 
toimintaamme jatkuvasti kou
lutuksen ja laatujärjestelmän 
avulla, kertoo Tomi Kauhajärvi 
Seinäjoen toimistolta.

Monipuoliset palvelut 
skaalautuvat tarpeen 
mukaan
Palveluihin kuuluu kokonais
valtainen markkinointiviestin
nän suunnittelu ja toteutus: 
brändi ja strategiatyö, kam
panjasuunnittelu, mainosma
teriaalit printtiin ja sähköiseen 
mediaan, verkkosivustot ja so
siaalinen media. Palvelukoko
naisuutemme on rakennettu 
siten, että se tukee mahdolli
simman tehokkaasti pienten ja 
keskisuurten yritysten liiketoi
mintaa, mainontaa ja mark
kinointia. Tavoitteenamme on 
aina tehdä toimenpiteitä, jot

ka ovat mitattavissa yhdessä 
asetettujen tavoitteiden osalta. 
Tarjoamamme mainostoimis
topalvelut ovat syksyn aikana 
kasvaneet entisestään. Meiltä 
saat aiemman tarjontamme li
säksi myös entistä vahvemman 
brändi ja strategiasuunnitte
lun ja huippuluokan digimark
kinoinnin. Me teemme mainon
taa, jolla asiakkaamme näkyy, 
löytyy ja vaikuttaa.

Toimistot Seinäjoella, 
Lapualla ja Turussa
Tutustu uudistuneisiin palvelui
himme tarkemmin osoittees
sa www.riima.fi tai poikkea 
kahville toimistoillamme Turus
sa, Seinäjoella tai Lapualla niin 
kerromme, miten osaamisem
me voi tehostaa juuri teidän lii
ketoimintaanne.

SEDUSSA ON
TILAA KEHITTYÄ!

Rakenna kestävä perusta - hanki ammattikoulutus.
Hae yhteishaussa 19.2.–12.3.2019.

Alan kokenut konkari - täydennä osaamistasi
tai kouluttaudu uudelle uralle

Valitse omasi www.sedu.fi/koulutushaku
Hakijapalvelut p. 040 830 2275,
hakijapalvelut@sedu.fi

Uudet oppimisympäristöt

Sedu Rengonharju
»  logistiikka ja  

maarakennusala: 
simulaattorit

Sedu Kurikka
»  monialainen ammatillinen koulutus ja Kurikan lukio samalla kampuksella
»  turvallisuusala: koulutustilat maan huippua

Sedu Ilmajoki
»  maatalousala: juuri remon-

toitu opetusnavetta ja 
läheinen yritysyhteistyö

Sedu Lapua, Sedu Seinäjoki,
Sedu Ähtäri
»  kone- ja tuotanto tekniikka, 

robotiikka

”On Suomen etu, että metsät tulevat hoidetuiksi”
 Kytöharjun veljesten mielestä 
metsureille tulisi olla töitä tarjolla lo-
mautusjakson ajaksi.
 -Talvella metsurit saattavat olla 
lomautettuina 3 kk, jos lunta on run-
saasti. Koville työmiehille tulisi olla työ-
tä tarjolla myös talveksi. Tosin osa ottaa 
lomautuksen myös huilin kannalta, to-
teavat Mika ja Mikko Kytöharju lopuksi.
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TURVALLISTA ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ
YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

Pirkko Mattila

Antti Kela on 54-vuotias intohi-
moinen yrittäjä Vuokatista. Hän 
kutsuu itseään erilaiseksi yrittä-
jäksi. Ouluinen-lehti päätti selvit-
tää miksi.
 -Pohjois-Suomi on ollut hyvä 
kouluttamaan väkeä kasvukeskuk-
siin ja raaka-ainetta meillä on riit-
tänyt. Tällä hetkellä meidän väestö 
on keskittynyt Ouluun ja loput puo-
likkaasta Suomesta on näivettynyt, 
harmittelee Kela
 Taka vuosien työttömyyden 
sijaan Kelan mukaan Pohjois-Suo-
mea vaivaa puute työntekijöistä, ja 
yllättäen hän lataa työvoimapulan 
olevan pahin syrjäseuduilla. 
 -Näille alueille on mahdollis-

Samin
Ouluinen-lehden juttu-
sarjassa haastatellaan 
Oulun seudulla ja Oulun 
läänissä asuvia, vaikutta-
via tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

Tällä kertaa Samin tentissä 
kinkkisiin kysymyksiin vas-
tasi yrittäjä Antti Kela.

tentissä
Antti Kela:

Työvoimanvuokraus kasvaa 
ja kehittyy voimakkaasti

ta saada asukkaita ja työntekijöitä 
ulkomailta. Tähän mennessä työ-
peräinen maahanmuutto on ollut 
maa- ja metsätalouteen kohdistu-
vaa, lisäksi tehdastöihin ja palvelu-
aloilla oleviin töihin, Kela sanoo. 

Työvoimavuokraus kasvaa

Antti Kela on ollut rakentamassa 
29-vuotisen yrittäjäuransa aikana 
yritysryppään.
 Sotkamon Salmelanranta Oy 
sijoittaa kiinteistöihin ja  tarjoaa 
tiloja toimistoille, teollisuudelle 
sekä asuntoja. Pakela Oy omistaa 
huomattavat määrät metsäomai-
suutta ja jalostaa sitä nielemään 
hiilidioksidia enemmän ja enem-
män.
 Pistra Oy on työvoimanvuok-
raus yritys, jonka työntekijät tule-
vat melkein 100 prosenttisesti ul-
komailta, etupäässä Ukrainasta.
 -Työvoimavuokraus kasvaa 
ja kehittyy voimakkaimmin. Viime 
kesänä oli töissä 180 henkilöä, tu-
levana kesänä on yksistään man-
sikkapelloille ja vastaavaan työhön 
on tulossa 250 henkilöä, eli odo-
tamme kokonaisvahvuuden olevan 
noin 400 henkilöä, kertoo Antti 
Kela huimasta kasvusta.
 Tulevaisuudessa erikoisam-

matit ja sosiaali- ja terveyspuolen 
ammattilaiset tavoittavat alueem-
me.

Miksi Ukrainasta halutaan 
sitten tulla Suomeen?

-Tärkeimmät syyt ovat turvalli-
suus, siistit asunnot, vesi, lämpö ja 
lasten mahdollisuus edetä koulu-
tuksen kautta yhteiskunnan täys-
valtaiseksi jäseneksi, kertoo Kela.

Arvovalta takaisin kouluihin

Antti Kela sanoo usein antavansa 
kansankielisen vertauksen lasten 
kasvatuksesta slaavilaisissa maissa 
ja länsimaissa, etenkin Suomessa:
 -Suomessa ovat lapset otta-
neet vallan ja opettajat joutuvat 
nielemään miltei kaiken mitä las-
ten pahoinvoinnista purkaantuu 
koulussa. Tunnollisetkin oppilaat 
ja opinnot jäävät sivuseikaksi, har-
mittelee Kela.

Mikä meillä sitten 
on mennyt pieleen?

-Koulun tulisi saada takaisin ar-
vovalta ja opettajat kasvattamaan 
lapsia tasavertatisesti kodin kans-
sa. Meillä pitää saada perusta kun-

toon, mikäli haluamme saada taas 
takaisin kunnolliset ammattilaiset 
koulusta työelämään, lataa Kela 
yhteiskunnan arvojen romuttumi-
sesta.

Pohjois-Suomi tarvitsee 
tekijöitä

Antti Kela on suoraviivainen mies 

ja kysyykin avoimesti, että onko 
Pohjois-Suomessa tulevaisuudes-
sa elämisen meininkiä muuallakin 
kuin Oulussa, Rovaniemellä, Ruka-
Kuusamossa ja Vuokattti-Sotka-
mossa?
 ”En minä tässä strategioita 
kaipaa, vaan innostuneita ihmisiä 
tulevaisuutta rakentamassa.” 

Tarveharkinta tulee poistaa Antti Kelan 
mielestä välittömästi ulkomaiselta työ-
voimalta.
 -Yritys tekee työsopimuksen, ot-
taa omalla vastuulla töihin työnteki-
jän kaukaisesta maalta. Tämän jälkeen 
maksaa palkkaa ensimmäisestä työtun-
nista alkaen.
 Meillä hommataan työntekijäl-
le asunto kalustettuna. Koulutetaan 
tieturva-, työturva-, tulityö- ja valt-
tikortti. Käydään verotoimistossa, 
maistraatissa, avataan tili, hommataan 
puhelinkortti. Lapset päiväkotiin tai 
kouluun. Ollaan opastamassa kaikissa 
mahdollisissa elämän tilanteissa, ker-

Mitä mieltä tarveharkinnasta?
too Kela vastuullisesta toimintatavas-
taan.

Kelan yritysryppäässä jopa mak-
setaan kolmena iltana suomen-
kielen opiskelu. 

-Toimitusjohtaja Elena on ollut jopa 
synnytyksessä mukana. Tyhjän takia ei 
ketään tänne kutsuta tai tehdä työsopi-
musta. Me saadaan vielä jokin aika kou-
lutettua porukkaa Ukrainasta, nyt sitä 
pitää hommata tänne. Myöhemmin ei 
ole tunkua niin paljoa, arvioi Kela.

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Oululainen Olli-Pekka Wallin 
arvioi, että netti- ja älylaitteiden 
käyttäjien tietämys tietoturval-
lisuuden tasosta on parantunut 
ja sen toteuttaminen on ammat-
timaistunut siihen tehtyjen pa-
nostuksien myötä.
 -Samalla on vaarana että 
yksityiset loppukäyttäjät jäävät 
ammattimaistumisen takia kehi-
tyksessä sivuraiteelle, jos loppu-
käyttäjien tarpeista ei huolehdi-
ta, Wallin pelkää.
 Olli-Pekka Wallin on synty-
nyt ja kasvanut Oulussa. Hän on 
pitkän linjan IT-alan ammatti-
lainen ja työtehtävinä ovat myös 
erilaiset tietoturva-asiantuntijan 
työtehtävät kyberturvallisuuteen 
keskittyvässä firmassa.

Mieti salasanasi ja mitä lataat

Kysymykseen mitä tavallisen 
netti-ja älylaitteen käyttäjän tu-
lisi huomioida turvallisuusasi-
oissa löytyy Wallinilta napakka 
vastaus:
 ”Älykännyköiden ja sosiaa-
lisen median käytössä kannattaa 
säätää pienimmän haitan perus-
teella eli lataamalla ja käyttämäl-
lä sovelluksia, joita käyttää aktii-
visesti. Suosittelisin ostamaan 
sen parin euron vaihtoehdon sen 
sijaan että lataisi sovelluksen il-
maisen mainosversion esimer-
kiksi Google Play-palvelusta”, 
vinkkaa Wallin.
 Salasanoja tarvitaan tänä 
päivänä entistä useampaan paik-
kaan. Tämä vaatii entistä huolel-
lisimpaa arviointia, mihin sala-

Tietoturva-asiantuntija Wallin:

Tietoturvariskejä ei 
huomioida riittävästi

sanan laittaa ja millainen sen tulisi 
olla.
 -Mielestäni laitteiden käyttä-
jäntunnukseksi pitää olla sen kal-
taisia, ettei kukaan ulkopuolinen 
pystyisi tunnistamaan palvelun tai 
tilin loppukäyttäjää. Esimerkik-
si oma etunimi on todella huono 
vaihtoehto tilintunnukseksi, huo-
mauttaa Wallin.
 Kodeissa ohjelmistoja käyt-
tävien kannattaisi suosia avoimia 
ohjelmistoja ja standardeja, joiden 
saatavuus on Wallin mukaan kui-
tenkin pidemmän päälle turvattu.

Verkkotiedot ’minusta’  haltuun

Kyber- tai it-turvallisuus voi tek-
nologisoituneessa yhteiskunnassa 
olla riski myös ihmisten tai kriit-
tisten palveluiden toimimiselle. 
Olli-Pekka Wallinin mukaan on-
gelmia voi tulla, jos it-turvallisuus 
säädetään liian tiukaksi.
 -It-turvallisuuden tulisi pal-
vella kuluttajia ja kansalaisia eikä 
toisinpäin. Samalla tulisi huolehtia 
siitä että loppukäyttäjillä tulee olla 
mahdollisuus saada haltuunsa it-
seään koskeva tietoaineisto vaikka 
vuosien jälkeen, sanoo Wallin
 Yksityisten ihmisten tietotur-
vallisuus on helposti parannetta-
vissa muutamilla yksinkertaisilla 
asioilla kuten ottamalla 2FA käyt-
töön palveluiden kuten facebookin 
sisäänkirjautumisessa.
 -Tärkeimmistä tiedostois-
ta tulee ottaa säännöllisesti var-
muuskopio ja säilyttää se mah-
dollisuuksien mukaan myös 
paikallisesti, lopettaa Wallin.

Kokkolassa perheineen asuvalla 
turvallisuusalan opettajana toimi-
valla Jarmo Humalajoella on ser-
tifioidun turvallisuusasiantuntijan 
pätevyys ja alan kouluttajakoulu-
tukset plakkarissa. Lisäksi Jarmo 
on suorittanut pedagogiset opin-
not Tampereen ammattikorkea-
koulussa. 

Turvallisuusala on muuttunut

Humalajoen mukaan turvallisuus-
ala elää jatkuvassa muutostilas-
sa – pääasiassa tämä johtuu alan 
luonteesta ja yhteiskunnan ilmi-
öistä. Isoja kysymyksiä ovat viime 
vuosina olleet ne, miten vastataan 
uusiin yhteiskunnan taholta tule-
viin turvallisuustehtäviin. Kuten 
vuosi 2015 osoitti, saattaa vartijan 
toimenkuva muuttua paljonkin. 
Tuolloin turvapaikanhakijoiden 
määrä lisääntyi merkittävästi ja 
samaan aikaan vastaanottokes-
kuksia (vok) perustettiin lähes joka 
kuntaan. Vokeissa ilmeni paljon 
järjestyshäiriöitä, eivätkö kes-
kusten oman henkilöstön toimi-
valtuudet riittäneet järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämiseen. 
Tuolloin heräsi keskustelu siitä, 
kuka niissä valvoo turvallisuutta ja 
minkälaisin oikeuksin, koska po-
liisi ei voinut olla vastaanottokes-
kuksissa jatkuvasti läsnä. Hallitus 
heräsi asiaan vuonna 2016 ja eh-
dotti järjestyksenvalvojia vastaan-
otto- ja järjestelykeskuksiin.

”Koulutuksesta tinkiminen on 
tietoista riskin ottamista”

Keski-Pohjanmaan ammattiopis-
tossa opettava Humalajoki on saa-
nut tuta, mitä hallituksen politiik-

Jarmo Humalajoen mukaan sekä koulutuksesta että turvallisuudesta tinkiminen on tietoista riskin 
ottamista.

Turvallisuudessa on kyse 
riskien tunnistamisesta

ka on aiheuttanut.
 -Ammatillisesta koulutukses-
ta on neljässä vuodessa hävinnyt 
neljäsosa valtion rahoituksesta.
 Tästä aiheutuu yhteiskunnalle 
valtavia kustannuksia, jotka näky-
vät vielä vuosienkin päästä. Ym-
märrän, että jokainen hallitus pri-
orisoi säästöjä omalla tavallaan, 
mutta en ymmärrä, että suoma-
laisesta koulutuksesta tingitään 
päiväkodista yliopistoon saakka. 
Eikö tulevan sukupolven ”jalosta-
minen” enää olekaan tärkeää, ih-
mettelee Humalajoki.
 Humalajoella on päällimmäi-
senä huoli opiskelijoiden osaa-

misesta ja erityisesti sitä, että 
opitaanko asiat oikeasti. Millaisin 
eväin opiskelija lähetetään työpai-
kalle oppimaan ja kuka häntä opet-
taa ja ohjeistaa:
 -Pääasiallisesti tarvitsemme 
kaikki ohjeita ja järjestystä, mut-
ta tämä koskee erityisesti nuoria, 
joista useat kaipaavat selkeyttä ja 
suuntaa elämäänsä. Nuorten aja-
tuksille ja kysymyksille tulee olla 
paikka ja niiden paikka on kou-
lu – ei työpaikka. On sanottava, 
että koulutuksesta, samoin kuin 
yhteiskunnan turvallisuudesta 
tinkiminen, on tietoista riskin ot-
tamista, päättää Humalajoki haas-
tattelun.

Nurmontiellä sijaitseva Pitkis-
kone Oy juhlii syntymäpäiviä 
14.12.2018. Silloin tulee kuluneeksi 
25-vuotta siitä, kun veljekset Kari 
ja Timo Pitkäranta perustivat yri-
tyksen.
 Pitkis-koneen repertuaariin 
kuuluvat moottorisahat, pienko-

Pitkis-kone 25 vuotta
neet, ruohonleikkurit ja puutar-
hakoneet. Uutuutena valikoimissa 
ovat Trapper-merkkiset mönkijät, 
joita on saatavissa lasten mallista 
järeisiin työkoneisiin. Pitkis-kone 
tarjoaa myös huollon myytävinä 
oleviin koneisiin ja laitteisiin.
 -Iltatöistä tämä lähti liikkeelle, 

kertoo Timo Pitkäranta. 
 Synttäreiden kunniaksi Timo 
lupaa ”tarjoilua ja tarjouksia”. 
Pitkis-kone on ajan hermolla ja on 
laajentunut myyntinsä myös verk-
kokauppaan.

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit
Veljekset Timo ja Kari 
Pitkäranta ovat pyörit-
täneet menestykselli-
sesti Pitkis-konetta jo 
25-vuotta. Nurmontiellä 
yritys on sijainnut viimei-
set kuusi vuotta.



Suomen 2. luetuin päivälehti on 
maaseudun yrittäjän paras tietolähde. 

Ilmestyy 3 kertaa viikossa.

Tietoa ja hyötyä ammatti miehille. 
Tuntee koneet ja hallitsee tekniikan.  

18 numeroa vuodessa.

Aarre tarjoaa tietoa ja elämyksiä 
metsäasioista kiinnostuneille.  

11 kertaa vuodessa.

3 kk
58 € 

(norm. 78 €)

 9 nroa
79 € 

(norm. 108 €)

 6 nroa
49 € 

(norm. 70,80 €)

Viestilehdet 
Oy maksaa

postimaksun

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: M2
00003
VASTAUSLÄHETYS

Lehden saaja  ______________________________________________________________________________________

Lähiosoite  _________________________________________________________________________________________

Postinumero  ___________________  Postitoimipaikka  ______________________________________________

Lehden maksaja  ___________________________________________________________________________________

Lähiosoite  _________________________________________________________________________________________

Postinumero  ___________________  Postitoimipaikka  ______________________________________________

Puhelin  _______ –  ________________  Sähköposti  _____________________________@____________________

Tilaus on määräaikainen. Tilaus alkaa joulun jälkeen, seuraavasta mahdollisesta numerosta 
ja se laskutetaan tilauksen alettua. Tarjous voimassa 24.12.2018 asti kotimaassa.

Kyllä kiitos!     Tilaan lahjaksi rastimani lehden:
Maaseudun Tulevaisuus Koneviesti Aarre 

 6 kk = 89 €  (MAV8112)   18 nroa = 119 € (KAV8069)   11 nroa = 79 € (AAV8058)

 3 kk = 58 €  (MAV8112)   9 nroa = 79 €  (KAV8069)  6 nroa = 49 € (AAV8058)

Antamiasi tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suora-
markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen 
ilmoittamalla siitä Viestilehdet Oy:n asiakaspalveluun: Viestilehdet Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, 
puh. 020 413 2277 (ark. 8–21). Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta www.viestilehdet.fi

Lahjatilauskortti

Anna joululahjaksi luettavaa!
Tilaa heti Huippuedullinen  

tarjous voimassa 24.12. saakka!

Lehtitilaus muistuttaa  
antajastaan pitkän aikaa. 
Tulosta lahjan saajalle  
lahjakortti verkosta  
viestilehdet.fi/lahjakortti 

Tilaa helposti: 
l Täytä ja postita viereinen kortti 
l Soita 020 413 2277 (klo 8-21)
l Tilaa netistä:  
   www.viestilehdet.fi/joulu

Suomi-neidon puujalat
Suomen hyvinvointi on rakentunut met-
sien varaan. Kuten kokenut metsäalan 
ammattilainen totesi, seisoo Suomi-neito 
puujaloilla. Suomessa hakattavaa riittää, 
sillä puuvarantomme suurentuu vuosit-
tain. Puuston vuotuinen kasvu on ollut 
1960- ja 1970-lukujen taitteen jälkeen 
selvästi poistumaa suurempi. Viimeisin 
mitattu kasvu on 107 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa, eli lähes kaksinkertai-
nen verrattuna viiden vuosikymmenen 
takaiseen.

Puuvarannon määrää arvioitaessa on 
huomioitava myös puuston tilavuus. Vii-
meisten 50 vuoden aikana puuston tila-
vuus on lisääntynyt noin miljardi kuu-
tiometriä ja on nyt lähes 1,7-kertainen 
1960-lukuun verrattuna.

Metsävaramme kasvavat jatkuvasti, kii-
tos soiden ojituksen, parantuneen met-
sänhoidon ja vanhojen tai muuten va-
jaatuottoisten metsien uudistamisen 
hyväkasvuisiksi nuoriksi metsiksi. Ilmas-
ton muutoksella on myös ollut puuston 
kasvua lisäävä vaikutus.

Luonnollisesti myös puuston poistuma 
on noussut. Vuonna 2017 poistuma kas-
voi uuteen ennätykseen, 87 miljoonaan 
kuutiometriin. Hakkuiden ja puunkäytön 
vastapainona onkin syytä korostaa met-
sän uudistamista ja taimikoiden syntyä; 
esimerkiksi pelkästään Ylistaron alueella 
myytiin tänä vuonna 55 000 puun taimea. 
Yhteensä Suomessa istutetaan yli 150 mil-
joonaa puuntainta vuodessa.

Mihin puuta sitten käytetään? Metsä-
teollisuus on viime vuosina investoinut 
etenkin sellu- ja kartonkikapasiteetin 

lisäykseen suotuisan markkinatilanteen 
myötä ja toimialan kannattavuus onkin 
tällä hetkellä erinomainen. Tästä kertoo 
viennin kasvu Suomesta. Myös paperien 
vientihinta on moneen vuoden tauon jäl-
keen ollut nousussa. Lisäksi puun ener-
giakäyttö on ennätystasolla

Kuten MTK:n kenttäpäällikkö Mikko Syri 
toteaa, suunnitellaan tällä hetkellä run-
saasti kotimaisen puun käyttöä lisääviä 
investointeja ja hakkuumahdollisuuksia-
han Pohjalaismaakunnissa riittää. Puusta 
maksetaan nyt hyvä hinta, joten vihreä 
tase kannattaa laittaa töihin.

Ilmastonmuutos on ollut uutisissa viime 
aikoina tiuhaan. Puhutaan jopa, että 
ensi kevään eduskuntavaalit oli-
sivat ”ilmastovaalit”. No mikäs 
siiinä, jos uutisointi on puoluee-
tonta ja oikeudenmukaista. Nyt on 
kuitenkin syntymässä vaikutelma, 
että valtamedian ylläpitämissä 
keskusteluissa on maaseudulla ja 
maakunnissa asuvia kohtuutto-
masti syyllistetty ilmastonmuu-
toksen aiheuttajiksi. 

Tosiasiassa maakuntien ja maa-
seudun ihmiset ovat ilmaston 
pelastajia. Kestävän metsätalo-
uden harjoittaminen on lisännyt 
metsien hiilinieluja, kuten tilas-
tot kiistatta osoittavat. Ja päin-
vastoin, ovat metsä ja kestävä 
metsätalous ratkaisu ilmaston-
muuutoksen torjuntaan myös 
energianlähteenä. 

Kotimainen uusiutuva bio-
pohjainen aines on luontoys-

tävällisempi kuin fossiilinen polttoaine. 
Niin kauan kuin Intia ja Kiina eivät puutu 
raskaan teollisuutensa päästöihin, on yh-
dentekevää, paljonko lehmä Pohjanmaal-
la pieree.

PIIA KATTELUS

Jouluna
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Aukustukselta kävi 
käsky,että kaikki maailma oli verolle pantava . Tämä verolle-
pano oli ensimmäinen...

Eikö ole ihmeellistä, että piti olla juuri Jeesuksen syntymän 
aikaan ensimmäinen verollepano ja Jeesuksen syntymä näin 
tuli kaiken maailman tietoon.

Oli tällainen suuri tapahtuma, jossa monet muutkin ihmiset 
olivat liikkeellä maallisen asian merkeissä.

Jumala suuressa viisaudessaan on sen näin sallinut. Tässäkin 
yhdistyy kaksi suurta tapahtumaa Taivaallinen ja maallinen. 
Joka tapauksessa henkilöllisyydet piti selvittää, kuka on ku-
kakin.

Me täällä Suomen maassa saamme olla onnellisia, että Joulu, 
Jeesuksen syntymäjuhla, sattuu juuri pimeimmän talven kes-
kelle.  Saamme viettää valon juhlaa keskellä pimeintä aikaa.

Vietämme Joulua, laitamme kotimme ja ympäristömme joulu-
kuntoon. Mutta mitäpä noilla kaikilla Joulun symboleilla olisi 
merkitystä, jos itse Herra Jeesus unohtuisi joulustamme.

Joulumme olisi todella tyhjä ja alaston.

Joulujuhlamme olisi niinkuin jotkut syntymä päivät, jonne 
menisimme ja siellä ei olisikaan itse syntymäpäiväsankari.

Muistaisimme sen varmaan vuosia eteenpäin, niin suuri mer-
kitys on myös Joulunsanoman äärellä.

Lähteellä


