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MARKKINOINTIVIESTINNÄN

ARVOKUMPPANI

EROTU
Yritysilmeet, logot, 

esitteet, julisteet, flyerit, 
roll-upit, myymälä- ja 

autoteippaukset.

KEHITY
Analytiikka,  

markkinointi- ja sisältö- 
automaatiot. 

LÖYDY
Verkkosivustot ja 

-kaupat, digi- ja printti-
mainokset.

RIIMA.FI  •  JUHA LEMPONEN 050 446 0030  •  JUKKA KAMINEN 040 546 9145

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta seinäjokisten asialla, 
myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa -

Politiikan konkarit 
Piian tentissä  s.11
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Seinäjokinen-lehti porautui syvälle kuntalaisten verorahojen käyttöön ja sel-
vitti päivähoitopalvelujen eri hoitomuotojen kustannuksia. Selvitys osoittaa, 
että Seinäjoen kaupunki tukee yksittäisten toimijoiden hallussa olevia yksi-
tyisiä päiväkoteja aivan eri mittaluokassa kuin muita päivähoitomuotoja. Puo-
luekentässä harva uskaltaa edes kritisoida veronmaksajien rahojen käyttöä. 
Poikkeuksiakin on.

Eduskunta palaa pitkältä kesälomaltaan syyskuun ensimmäisellä viikolla. Syk-
syn kuumin aihe tulee olemaan ’sote’. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudis-
taminen ja siihen liittyvä valinnan vapaus eli suomeksi sanottuna yksityistä-
minen on uudistuspakettina valtava. Väkisin runnomalla ei yleensä ole saatu 
aikaiseksi mitään hyvää. Kovin suuri ennustaja ei tarvinne olla, että sote kaatuu 
tai ei ainakaan toteudu esillä olevassa muodossa.

Seinäjoella kuntaliitoksista on jo aikaa. Liitosten todelliset vaikutukset alkavat 
realisoitua ihmisille juuri nyt. Peräseinäjoen markkinoilla ihmisten huulilta oli 
helppo aistia päällimmäiset tunnot: kuntaliitos heikensi palveluita ja jäljellä on 
tuskin enää yhtä terveydenhoitajaa.

 Toki joukossa on niitä, jotka jo ennalta pelkäsivät pahinta, ja näkivät kuntalii-
toksella turvattavan edes joidenkin palveluiden säilyminen. Minulle on vierasta 
tuollainen ennalta häviämisen asenne. Jos ollaan päätöksenteossa tai päätök-
sentekijöinä, niin eikö olisi kuitenkin syytä yrittää loppuun asti? Sama koskee 
sote-uudistusta: väkisin ei kannata uudistaa, vaan tehdä muutokset huolella. 
Pahimmillaan sote johtaa edelleen palvelujen keskittymiseen Seinäjoen kes-
kustaan. Keskittäminen nostaa kaupungissa asuntojen hintoja ja autioittaa 
maakuntaa, kun helposti yrityksetkin seuraavat maalta palvelujen perässä 
kaupunkiin.

Etelä-Pohjanmaalla ja siitä etelään on nähty poikkeuksellisen kuiva kesä. Se 
koetteli nurmisatoja, mutta paikoin myös viljasatoja. Kuivuus ja kotimainen 
elintarvikeomavaraisuus on asia, jonka kanssa ei pidä leikkiä. On ollut ilah-
duttavaa nähdä, että ’kokoomus-Juhana Vartiasta’ ja vihreitä kansanedusta-
jia lukuun ottamatta kotimaista ruoantuotantoa on puolustettu hartiavoimin 
poliittisissa kannanotoissa. Se on uutta suomalaisessa maatalouspolitiikassa.

Ennalta häviämisen tunne ei tunnu vaivaavan vain kuntapoliitikkoja vaan 
myös etujärjestöjä ja maatalouspoliitikkoja. Nyt kun EU on valmistelemassa 
seuraavaa maataloustukiratkaisuaan, niin etujärjestö MTK:ta myöten luote-
taan enemmän EU:hun kuin Suomessa äänestettyihin kansanedustajiin.  EU 
mahdollistaisi maatalouspolitiikan päätöksenteon osittaisen palauttamisen 
jäsenvaltioihin, mutta Suomessa ollaan ihastuneita, että raha kierrätetään 
EU:hun eikä jaettaisi kotimaasta. Tilanne on vähintään merkillinen.

Kun kerta Ruotsin aina aiemmin maataloustukia vastustaneet hallitukset ovat 
pistäneet 120 miljoonaa euroa kuivuuden korvaamiseen, niin on se perin kum-
ma, jos ei Suomen hallitukselle saada painetta kunnon korvauksiin myös Suo-
messa. Jos päätöksiä ei tarvitsisi kierrättää EU:n kautta, rahat todennäköisesti 
olisi jo kohta tiloille maksussa.

Maalainen-lehti julkaistaan ensimmäistä kertaa tässä lehdessä. Etelä-Pohjan-
maalla ruoantuotannolla on iso vaikutus myös elintarviketeollisuuteen ja mo-
niin palveluihin korjaamoista kuljetuksiin tai eläinlääkäreistä konekauppaan. 
Siksi on luontevaa, että ruoasta uutisoidaan isosti myös paikallisessa mediassa.

Maataloustuottajat tarvitsevat meidän kaikkien tukea. Tuella on merkitystä, 
sillä onhan kyse Suomen merkittävimmästä ruokamaakunnasta.

Sami Kilpeläinen

Mekasta mekkala

Olen vankka sananvapauden kannattaja. Sananvapautta joko on tai ei ole, sitä 
ei voi olla vain osittain. Tulkitsen tämän perusoikeuden rajoittamisen vaka-
vana rikkomuksena demokratiaa vastaan. Toki oikeuden vastaparina on aina 
vastuu, eikä parane kirjoittaa tai sanoa mitä sylki suuhun tuo.

Elokuussa tapahtui sinänsä mitättömältä kuulostava mutta niin hykerryttä-
vän vihapuheinen tapaus, että kerronpa siitä: Eräs seinäjokelainen vääräleuka 
julkaisi paikallisessa avoimessa Facebook-ryhmässä päivityksen, jossa kuvien 
kanssa vertasi Seinäjoen torin tummaa pömpeliä Lähi-idän Mekka-nimisen 
kaupungin vastaavaan rakennukseen nimeten Seinäjoen torin arkkitehtonisen 
luomuksen ”Mekkalaksi”. Itsekin päivitystä peukutin, koska se oli hauska eikä 
missään nimessä loukkaava. No, päivitys poistettiin ko. Facebook-ryhmän yl-
läpidon toimesta, koska vihapuheisuuteen liittyy abstrakti mahdollisuus siitä, 
että joku voisi joskus jossakin jollakin tapaa mahdollisesti pahoittaa mielensä.

Päivitys oli harmiton, vähän samaa sarjaa Helsingin Sanomien NYT-liitteen 
”Kuin kaksi marjaa”-kanssa, missä on aikoinaan verrattu Marimekon entistä 
omistajaa nutturakampauksineen kaktukseen tai tuoreempana esimerkkinä 
Yhdysvaltain presidentti Trumpia sika-nimiseen nisäkkääseen.

Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana seuraan erittäin huo-
lestuneena sitä, että kehitys on Etelä-Pohjanmaallakin ajautunut siihen pis-
teeseen, että jopa muhammettilainen rakennus voi loukkaantua siitä, että sitä 
verrataan pohjalaiseen näköispömpeliin.

Ruotsissa palavat autot. Se ei sinänsä ole uutinen, kulkuvälineet ovat roihun-
neet naapurimaassa jo pitkään, kiitos ääliöliberaalin maahanmuuttopolitii-
kan, mutta se on uutinen, että asiasta uutisoidaan Suomessa. Toki tekijöistä 
kerrotaan pääsääntöisesti, että ovat ”jengiläisiä” tai ”nuoria” tai ”paikal-
lisia”. Valtamedia jättää kertomatta, että kyseessä ovat nimenomaan maa-
hanmuuttajataustaiset jengit, maahanmuuttajataustaiset nuoret ja maahan-
muuttajataustaiset paikalliset.

Itseäni Ruotsin tilannetta seuratessa askarruttaa se, että onko kotoutuminen 
onnistunut vai epäonnistunut -”Make yourself like home” tai ”Ole kuin ko-
tonasi” ja tuikkaa auto palamaan. Näitähän on nähty Lähi-idän suunnilla jo 
vuosikymmeniä, paikallinen tapa ottaa tila haltuun on nyt levinnyt Pohjois-
maihin. Tavoitteena on karkoittaa rauhaa rakastavat ruotsalaiset tietyiltä alu-
eilta ja saada siellä maahanmuuttajaenemmistö aikaan ja näin kiihdyttää val-
loitusta ja alueen halttuunottoa, lähiö kerrallaan. Tämän johdosta Ruotsissa 

on parikymmentä ”No-Go-aluetta”, jossa edes viranomaiset 
eivät voi partioida normaalisti ilman raskasta suojavarus-

tusta ja uhkaa omasta hengestään ja terveydestään.

Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan Suo-
men väkiluku jatkaa kasvuaan maahanmuuton 

ansiosta. Syntyvyys matelee sen sijaan edel-
leen pohjamudissa. Ei tarvitse olla mikään 

Einstein voidakseen päätellä Suomen 
väestörakenteen muutoksen suun-

nan, jos kehityskulku jatkuu niin, 
että väestönkasvu tulee rajojen yli 

kävelemällä ja samaan aikaan 
suomalaisia saatetaan hau-

tuumaalle enemmän kuin 
synnytyssairaalaan. Jos 
maahanmuuttoa ei saada 
järkevöitymään, on Suomen 

tulevaisuus yhtä synkkä kuin 
Ruotsin. Etenkin pääkaupun-

kiseudulla rakennettaan ker-
rostaloja vieri viereen ja ketkä 

tulevaisuudessa niissä asuvat? Tätä 
menoa lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä 

kotoisin olevat uussuomalaiset. Tämä kehi-
tyskulku on katkaistava.

                                             Piia Kattelus
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SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit PÄIVITYS?

Seinäjoen kaupungin tilinpää-
töksestä saatavien eri lasten hoi-
tomuotojen kustannusvertailu 
osoittaa, että yksityiset päiväkodit 
ovat seinäjokelaisten veronmaksa-
jien kannalta ylivoimaisesti kallein 
hoitomuoto.
 -Vain yksityisille päiväkodeil-
le tarkoitetun palvelusetelin arvo 
on 219 euroa korkeampi lasta koh-

den kuukaudessa kuin kunnan päi-
väkodin bruttomeno ja 104 euroa 
korkeampi kuin kunnan päivähoi-
don kulujen keskiarvo, toteaa Sei-
näjoella ja Nurmossa päivähoidon 
johtajana toiminut Juhani Rytkö-
nen.
 Vuositasolla poikkeaman vai-
kutus on Rytkösen mukaan 300 
000 - 700 000 euroa kalliinpaa hoi-
toa kuin kaupungin oma toimin-
ta. Päättäjät eivät halua myöntää 
suurta hintaeroa ja tilinpäätökses-
sä osoitetut hoitomuotokohtaiset 
laskelmat ovat osin harhaanjohta-
via.
 -Ei kiinnosta päättäjiä eikä 
tarkastuslautakuntaa, ihmettelee 
Rytkönen.
 

Puolueet vastaavat: onko puo-
lueesi tyytyväinen siihen, miten 
päivähoitoa on kehitetty  Seinä-
joella? Saavatko kaikki palvelui-
ta tasapuolisesti? Onko palvelu-
setelijärjestelmä hyvä vai onko 
siinä muutostarpeita?

Kati Ojaniemi, valtuuston 1.vpj: 
Varhaiskasvatus toimii erittäin 
hyvin, myös liitoskuntien alueella. 
On saatu vain positiivista palau-
tetta joka kertoo siitä, että kehi-
tystä on tapahtunut.

Raimo Ristilä, hallituksen 1.vpj: 
Päivähoito on hyvin hoidettu ja on 
nykyaikaisella tasolla. Palveluse-
telistä on ollut vääntöä, mutta olen 
vakuuttunut virkamiesten selvi-
tyksistä, koska istun kasvatus- ja 
opetuslautakunnassa hallituksen 
edustajana.

Kuntaliitokset hei-
kensivät palveluita 
– maaseutu kärsijänä

Seinäjoella tuetaan palvelusetelillä       kalliita yksityisiä päiväkoteja
Palvelusetelin arvoa korotettiin

Palvelusetelin arvo yksityisille päi-
väkodeille on korotuksen jälkeen 
1113,23 euroa lapsesta kuukaudes-
sa. Sen sijaan kotihoidon tuella 
kotona hoidettavasta lapsesta kus-
tannus veronmaksajille on vain 
338,34 euroa kuukaudessa koti-
hoidon tukena, mikäli kolmihen-

kisen perheen bruttotulot ylittävät 
3356,23 euroa. Kotihoidon tuen 
kuntalisä on Seinäjoella enintään 
181 euroa kuukaudessa alle 3-vuo-
tiaasta lapsesta, mikäli kolmihen-
kisen perheen bruttotulot ovat alle 
1430 euroa kuukaudessa. Lisäksi 
maksettavan hoitolisän osalta eh-
dot ovat samat kuin lisäksi mak-
settavassa kuntalisässä.
 Rytkönen pitää kotihoidon tu-
kea erittäin edullisena  kuntalaisten 
maksaman kuntalisänkin jälkeen. 
 -Se on lähes 300 euroa vä-
hemmän kuin päivähoidon keski-
määräinen meno kuukaudessa las-
ta kohden ja 400 euroa vähemmän 
kuin palvelusetelistä tuleva kulu, 
arvioi Rytkönen kotihoidon tuen 
edullisuutta.

  Tilinpäätöksen perusteella on 
todettavissa kaupungin oman toi-
minnan kulujen laskeneen keski-
määrin 14 euroa kuukaudessa.
 Keväällä palvelusetelin arvo 
vahvistettiin toistaiseksi voimassa 
olevaksi ja siten siihen tulee vuo-
sittain indeksikorotus, riippumatta 
siitä mitä kunnan oman toiminnan 
kustannukset ovat.
 -Kaupungin oma toiminta 
halpeni hoitopaikkaa kohden kuu-
kaudessa eniten ryhmäperhepäi-
väkodeissa (-86 euroa) ja päivä-
kodeissa (-43 €/hoitopaikka/kk), 
muistuttaa Rytkönen. 

”Perhepäivähoito ajojahdin 
kohteena?”

Yksityisen hoidon tuki on varsin 
edullinen hoitomuoto veronmaksa-
jan näkökulmasta. Sen kustannukset 
ovat 361 euroa vähemmän kuin kau-
pungin oman toiminnan keskiarvo. 
Palvelusetelin arvoon nähden yksi-
tyisen hoidon tuki on 465 euroa edul-
lisempi.
 Lautakunta on vuoden 2012 
maaliskuussa päättänyt palvelusete-
lin käyttöönotosta myös perhepäi-
vähoidossa ja ryhmäperhepäivähoi-
dossa. Tätä päätöstä ei kuitenkaan ole 
viranhaltijatasolla noudatettu. 
 Perhepäivähoidon laskennalli-
nen meno on tarkoin määritetty työ-
ehtosopimuksissa ruoka- ja muita 

kustannuksia myöten. Kustannuksia 
säätelevän KVTES:n mukaisen työeh-
tosopimuksen palkalla ja kustannus-
korvauksilla Seinäjoen tilinpäätök-
sessä 2017 ilmoitettu kustannustaso 
on 481 euroa enemmän kuin KVTESin 
mukaiset kulut.
 Eroa selittää hallinnollisten kus-
tannusten ja sijaishoitopaikkojen 
vyöryttäminen osaksi perhepäivä-
hoidon kustannuksia. 
 -Poikkeama johtunee osittain 
ylityökorvauksista, jotka vuosityö-
ajan puitteissa on mahdollisuus kor-
vata myös pidennettynä vuosilomana 
ja sijaishoidon tarjoamisella kesäajan 
vapaissa yksiköissä, Rytkönen arvioi.
  Rytkönen perää Seinäjoen päät-
täjiltä rehellistä tarkastelua eri hoi-
tomuotojen kustannuksista. Perhe-

päivähoito on pienryhmätoimintaa 
lähipalveluna ja asiakaslähtöinen 
palvelu vaatii työaikajoustoa, jotka 
puolestaan vaikuttavat kustannuk-
siin.
 Pitkän päivätyön alalla tehnyt 
Rytkönen toteaa lopuksi, että perhe-
päivähoidon puolustajat ovat vähissä 
ammattijärjestöjen piirissä. Toiminta 
nähdään kasvatuksellisesti puutteel-
lisena ja monet poliitikot tukevat nä-
kemystä.
 ”Kustannuksiin vedoten ja muil-
la toimilla pyritään perhepäivähoidon 
tietoiseen alasajaoon kalliina hoito-
na. Palvelusetelikö sitten on halpa?”

Aarne Heikkilä, valtuuston 2.vpj: 
Yhtiöittämisen kautta on raken-
nettu päiväkoteja ja päivähoito-
paikat on pystytty järjestämään. 
Päivähoidon menot ovat laskussa, 
mutta palvelusetelissä on ongel-
mia. Palvelusetelipäiväkodit on 
pidetty paikallisissa näpeissä eikä 
markkinoita ole avattu valtakun-
nallisille ketjuille

Kati Nummensalo, valtuustoryh-
män pj: Hyviä kokemuksia päivä-
hoidosta, Seinäjoella päivähoito 
toimii ja kaikkia päivähoidon muo-
toja on kehitetty. Jos päiväkoti on 
iso, se ei tarkoita että se olisi huo-
no. Avoin leikkitoiminta on hyvä 
palvelumuoto.

Piia Kattelus, hallituksen 2.vpj: 
Mielestäni ei ole oikeudenmu-
kaista, että päivähoidon palvelu-
seteli on Seinäjoella rajattu vain 
päiväkotikäyttöön ja se on selke-
ästi ylihintainen. Perheillä tulee 
olla mahdollisuus valita asuinpai-
kastaan riippumatta haluamansa 
päivähoitomuoto ja saada sama 
korvaus kuin palvelusetelillä.

Puunkaadot, pilkkomiset, pensasaitojen ja nurmikkojen 
leikkaukset ja kantojen jyrsinnät kauttamme edullisesti 

vuosien kokemuksella.

Tarvittaessa ongelmapuiden kaadot 
kurottajaa apuja käyttäen.

Ota yhteyttä:  puh. 0400-759434 / Antti

Tmi Antti Ketomäki, 
Mansikkaviita 3, 60150 Seinäjoki

TRAMPPASITKO TAAS TURHANPÄITE KUIVAAJALLA?

Kuivaaja.net etävalvontapalvelu
tuo kuivaajasi tiedot kännykkääsi.

Soita jo tänään: 0400 530 188

www.kuivaaja.net | info@kuivaaja.net

Kotihoidontuki 1) Yksityisen hoidon Perhepäivä- Ryhmäperhe- Päiväkoti 5) Palveluseteli yksi-  6)
 tuki 2) hoito 3) päivähoito 4)  tyisille päiväkodeille

338 € 172 €
0 - 181 € 0 - 144 €

0 - 181 € 0 - 319 €

  411 €
  107 €
  206 €

338 - 700 € 172 - 635 € 724 €
  1204 € / lapsi 903 € / lapsi 882 € / lapsi 1113 € / lapsi
  (Seinäjoen tilinpäätöksessä
  käytetty kustannus)

Hoitoraha
Hoitolisä 
(tulossidonnainen max)

Kuntalisä
(tulossidonnainen max)

Palkka
Kustannuskorvaus

Sivukulut palkasta

Max yhteensä

Ero veronmaksajalle 
halvimpaan 
hoitomuotoon
- kotihoidon kulun
  keskiarvo 519€

(ka. 519€) (arvio ka. 519€) + 594 € / 
lapsi+ 205 € 

(tai 685 € kalliimpi)

+384 € / 
lapsi

kalliimpi

+363 € / 
lapsi

kalliimpi

1) Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla a) isä, äiti tai muu huoltaja, b) vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai c) lapsesta 
huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

2) Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

3) Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, jossa lapsi saa kasvaa ja kehittyä pienessä enintään neljän lapsen ryhmässä ja jota toteutetaan perhepäivähoitajan 
kodissa tai lapsen kotona (ns. kolmiperhepäivähoito).

4) Ryhmishoito on varhaiskasvatuspalvelun muoto, joka sijoittuu perhepäivähoidon ja päiväkodin välille. Kaksi tai kolme ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä kaupungin järjestämissä 
tiloissa. Ryhmässä on 8-12 lasta. Lasten iät vaihtelevat 0-5 vuoteen.

5) alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta), b) yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 24 lasta (1 kasvattaja / 8 lasta, ellei kunta ole erikseen päättänyt pitäytyä 
aikaisemman lainsäädännön mukaisessa mitoituksessa 1 kasvattaja /7 lasta, jolloin ryhmässä korkeintaan 21 lasta) ja c) Yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.

6) Perhe voi saada palvelusetelin päivähoitoon yksityiselle palveluntuottajalle tietyin ehdoin. Palvelun tuottaja perii itse varhaiskasvatuksen maksun ja omat maksut esim. harrastukset, kerhot, ruoka 
jne. maksut asiakkaaltaan. Palvelusetelin voi käyttää vain kaupungin hyväksymälle palveluntuottajalle.

Päivähoitomuotojen kustannusvertailu

Heinäkuussa 2018 Seinäjoen kau-
punki maksoi kotihoidontukea 
920:lle perheelle ja 1111 lapselle. 
Yksityisen hoidon tukea sai 25 
perhettä ja 32 lasta. Osittaista tu-
kea sai 166 perhettä ja 166 lasta.
  Kotihoidontuen kuntalisän 
saajina oli heinäkuussa vain 34 

Seinäjoella vain pieni 
osa perheistä saa kuntalisää 

perhettä ja 81 lasta.  Seinäjoen 
kaupungin sivistys-ja hyvinvoin-
tijohtaja Heikki Vierula toteaakin, 
että ”pieni osa perheistä saa kun-
talisää tällä hetkellä”.
 Ilman tulosidonnaista kuntali-
sää ja hoitolisää kotihoidontuki on 
338 euroa bruttona kuukaudessa.

”Rikoimme ensimmäistä kertaa 
60 000 kävijän rajan, säät suosi-
vat ja ihmiset viihtyivät. Festivaa-
lin ajankohdan muutos elokuulta 
loma-aikaan heinäkuulle oli sel-
keästi hyvä ratkaisu, eipä voisi pal-
joa tyytyväisempi olla”, hehkuttaa 
festivaalin pääpromoottori Kalle 
Keskinen.
 Vauhtiajojen juhlavuosi toi jäl-
leen Seinäjoen keskustaan liudan 
kotimaisia kärkiartisteja, joiden 
lisäksi Yhdysvaltalainen Anastacia, 
sekä ruotsalainen Amaranthe tar-
josivat oman lisämausteensa.
 Ensi vuoden suunnittelu on jo 
alkanut. Ajankohta Vauhtiajoille on 
sama kuin tänä vuonna.

Seinäjoen asukasluku jatkaa kasvuaan. Tilastokeskuk-
sen ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopun asukas-
luku oli yli 63 000 eli 63 020 ja siinä on kasvua vuoden 
alusta 323 henkilöä. Vuodessa (7/2017 – 7/2018) asu-
kasluku on kasvanut 547 henkilöä ja 0,9 %.

Vauhtiajot 2018 
oli menestys

Seinäjoella saavutettiin uusi rajapyykki.

Osallistu keskusteluun
Seinäjokinen -lehden
Facebook-sivulla!
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Maatilojen kannattavuutta parannettava
Etelä-Pohjanmaalta ja Seinäjoelta löy-
tyy henkilö, joka on ollut poikkeuksel-
lisen pitkään suomalaisen maatalouden 
ja elintarvikesektorin näköalapaikalla. 
Hän on yksi harvoista maa- ja metsä-
talouden erikoistoimittajista, joka on 
pystynyt avaamaan asioiden taustoja 
maatalouden ammattilaisille, ja samal-
la myös kertonut ja lisännyt ymmär-
rystä kuluttajien suuntaan maatalou-
den ratkaisuista.
 Arto Takalampi aloitti vuon-
na 1981 maakuntalehti Ilkan maa- ja 
metsätalouden erikoistoimittajana 
tehden 37-vuotisen uran käytännössä 
yhtenä viimeisimmistä alan erikois-
toimittajista Suomen maakuntalehdis-
sä. Maalainen-lehti haastatteli Artoa, 
joka omaa laaja-alaisen näkemyksen 
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maata-
louden kehitykseen ja tulevaisuuden 
avainkysymyksiin.

EU vedenjakajana

Takalampi näkee koko Suomen maa-
talouden vedenjakajana toimineen EU-
jäsenyyden.
 -Valtion hintajärjestelmä romu-
tettiin, tuotantotuet ajettiin asteittain 
alas, kannustimet tuotantoon hävi-
sivät, byrokratiasta eli EU-papereilla 
saatavista maataloustuista tulee suuri 
osa tuloista ja tuottaja- ja kuluttaja-
hintojen romahdus toteutui yhdessä 
yössä, kertaa Takalampi vuoden 1995 
EU-jäsenyyden seurauksia maatalous-
tuottajille.
 Kuluttajahinnat laskivat heti EU-
jäsenyyden myötä. Toisaalla Takalampi 
arvioi kahtiajaon vähentyneen EU-jä-
senyyten myötä.
 -Hintaneuvottelujen aikana en-
nen EU:ta keskustelu kärjistyi maan-
viljelijöiden ja palkansaajien tulonja-

koväännöiksi, josta myös helposti tuli 
kaupunkien ja maaseudun välinen vas-
takkainasettelu, muistelee Takalampi.
 Heti EU-jäsenyyden alusta myös 
tuottajien etujärjestö MTK oivalsi toi-
mia fiksusti. Kun markkinoilta tulevan 
rahan merkitys kasvoi, myös EU:sta 
saatavat tuet ovat olleet kaikille suo-
malaisille hyödyllisiä.
 -Demarit ja kokoomuslaiset, ai-
emmin kuluttajapuolueina esiintyneet 
tahot, alkoivat nekin pikku hiljaa tun-
tea sympatiaa tuottajia kohtaan ja ai-
empi vastakkainasettelu väheni, iloit-
see Takalampi.
 Varsin merkittävä ele maatalous-
tuottajien puolesta on ollut SAK:n pu-
heenjohtajan Jarkko Elorannan käyn-
nistämä tuki kriisipaketin puolesta. 

Sitä ovat myötäilleet kaikki puolueet ja 
keskusjärjestöt.
 - Onneksi meillekin saatiin Ruot-
sin tapainen kansanliike kriisipaketin 
tueksi. Vielä kun suomalainen kauppa-
kin tulisi toimimaan tuottajien hyväksi 
samalla tavalla kuin Ruotsissa, Taka-
lampi toivoo.

E-P:llä paljon elintarvike-
teollisuutta
Etelä-Pohjanmaan vahvuutena Ta-
kalammen mukaan on elintarvike-
sektorilla ollut monipuolinen ja-
lostusteollisuus lähtien maidon- ja 
lihanjalostuksesta aina rehuja, leipävil-
joja ja perunaa jalostavaan teollisuuteen.

 -Maatalous ja elintarviketeolli-
suus on kirittänyt rinta rinnan tosiaan. 
Kun toinen on investoinut, niin toinen 
on taannut tarjonnan tai tarvittavan 
kapasiteetin. Siitä on hyötynyt koko 
maakunta, iloitsee Takalampi.
 Seinäjoen kaupunki on hyöty-
nyt Takalammen mukaan valtavasti 
verotuloina ja työpaikkoina. Kaupun-
kistrategiassa hänen mukaansa sektori 
ohitetaan kuitenkin maininnoilla ’ruo-
kamaakunta’ eikä riittävän huolella 
huomioida esimerkiksi kaavoituksen 
tuomia haasteita alalle.
 -Etelä-Pohjanmaalla maatalous 
on vahvaa, koska täällä maatalous pe-
rustuu märehtijöille ja yksimahaisille 
eläimille, jolloin myös viljalle on ky-
syntää omasta takaa, laskee Takalampi.

Kannattavuus ja yrittäjyys 
ymmärrettävä oikein

Koko suomalaisen maatalouden ongel-
ma on kannattavuus.
 -Tuet vähenevät, kustannukset 
nousevat eikä hinnat nouse. Tämä on 
koko suomalaisen maatalouden ja elin-
tarviketalouden akilleen kantapää, to-
teaa Takalampi.
 Monet isot maatilat ovat yrityksiä 
ja ala on yritysmäistynyt, mutta Taka-
lampi muistuttaa, että maatalous on 
edelleen EU:sta käsin erittäin säädeltyä 
ja rajoitettuakin.
 -Kotieläintuottajat ovat usein si-
dottuja yhteen tai harvoihin kanaviin 
enkä siksi hyväksy arvostelua tilojen 
yrittäjäriskin kuittaamisesta tuilla. 
Toimiala toimii aivan toisilla ehdoilla 
kuin muut yrittäjät ja tukia tarvitaan, 
arvioi Takalampi.
 Jos on investointeja, niin se ruokkii 
Takalammen mukaan koko aluetaloutta. 
Jos ei ole, noidankehä toimii toisinpäin.

Arto Takalampi on tyytyväinen että Suomessa ryhdyttiin Ruotsin tapaan kansallisiin talkoisiin koti-
maisen maataloustuotannon pelastamiseksi kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tälläkin jalasjär-
veläisellä savipellolla kuivuus on verottanut tuntuvasti vehnäsatoa. KUVA: EEVA KOSTAMOVAARA

Sami Kilpeläinen: 
Venäjä-pakotteet maksa-
neet jo miljardin  s.9

Päätoimittaja

”Täällä ei ole enää tungosta”. Näin 
totesi vanhempi etelä-pohjalaisi-
säntä elokuisena iltana paikallisella 
uimapaikalla. Oli nimittäin väenpal-
jouttakin montun rannalla nähty, 
siitä pitivät pitkään jatkuneet helteet 
huolen.

Isäntä jatkoi jutusteluaan kertomal-
la, kuinka uintireissu maistuu pui-
murinkopissa vietetyn päivän jäl-
keen. Hän oli puinut ohraa. Sato jää 
kuivuuden takia niukemmaksi kuin 
tavallisesti, mutta ”otetaan talteen se 
mikä saaraan”. Viljan hän saa myytyä 
paikallisille eläintilallisille, pääosin 
tuoreena.

Ruokamaakunnassa ruoantuotanto 
työllistää. Työtä ja toimeentuloa riit-
tää, ainakin niin kauan kuin meillä 
Suomessa on kotimaista alkutuo-
tantoa. On eläintilallisen etu, että sa-
malta kylältä saa appeen karjalle. On 

lienee lisääntyneen, johan meillä iso 
osa metsänomistajistakin asuu kau-
pungeissa. Sitä suuremmalla syyllä 
Maalainen-liite jaetaan kaupunki-
lehden välissä. 

Tässä Maalainen-liitteessä kerro-
taan, kuinka lihankulutus on Suo-
messa kasvussa. Tavalliset ihmiset 

kattavat pöytään aivan normaalisti 
edelleen lihaa, etenkin broilerin- ja 
naudanpaistia. Hyönteisillä ja rehuilla 
hifistely lieneekin lähinnä pääkau-
punkiseudun hipstereiden keskuu-
dessaan synnyttämä urbaani kau-
punkilegenda, jota punavihertävät 
toimittajat tietoisesti vahvistavat ja 
kierrättävät.

Naudanlihaa on Suomessa kuitenkin 
vaivannut vuosia tarjonnan niuk-
kuus. Lypsylehmien sekä nautojen 
kokonaismäärät ovat tällä hetkellä 
alimmillaan sataan vuoteen. Naudan-
lihantuotannon väheneminen johtuu 
ensi kädessä pienemmästä lypsyleh-
mämäärästä, jolloin vasikoita syntyy 
vähemmän. Kuluttajan kannattaakin 
ehdottomasti valita kotimainen vaih-
toehto, koska kotimaisen naudanli-
han puutetta paikataan tuontilihalla.
 MTK:n kotieläinasiamies 
Jukka Markkanen yhtyy jutussa kaup-
piaiden arvioon siitä, että vegaaneja 
on ehkä puoli prosenttia - varsinaisen 

Tungosta tai ei, maalla asuminen kannattaa

viljanviljelystilan etu, että sadon saa 
myytyä kuivaamatta lähelle. On lähi-
kaupungin ja seutukunnan kuluttajan 
etu, että lähimarketissa myydään sa-
malla seudulla tuotettua lihaa ja mai-
totuotteita.

Yhä harvempi kuitenkaan enää saa 
kaiken ansionsa maataloudesta, ta-
vallisempaa on, että maanviljelys on 
”kallis harrastus”. Myös etäviljely 

buumi vesilasissa. En toki vähättele 
kasvisten syönnin merkitystä, yritän 
itsekin pupeltaa sen puoli kiloa kas-
vikunnan tuotteita päivässä, mutta 
lihan ohessa. Se mistä en kuitenkaan 
pidä, on pienen marginaaliryhmän 
ruokatottumusten suhteeton yliko-
rostaminen ja ikäänkuin epätavalli-
sen esittäminen tavallisessa ja joka-
päiväisessä valossa.

KAKS – Kunnallisalan kehittä-
missäätiön laajasta tutkimuksesta 
käy ilmi, että etenkin maaseudulla 
asuvien, työttömien ja viljelijöiden 
elinolojen arvioidaan heikentyvän. 
Tämä ei ole hyväksyttävä kehitys-
suunta. Meidän on pidettävä huolta 
siitä, että tungosta riittää tasaisesti 
sekä maalla että kaupungissa, kes-
kittäminen lisää entisestään eriar-
voistumista, tuloerojen kasvua ja 
pahoinvointia.

Piia Kattelus

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii 
hallituksen budjettiriiheltä selkeitä 
ratkaisuja yrittäjän perheenjäse-
nen työttömyysturvan ongelmiin.
 Jos yrittäjä työllistää samassa 
taloudessa asuvan perheenjäse-
nensä, joka ei itse omista yritystä, 
pitää yhteiskunta häntä useim-
missa tapauksissa palkansaajana. 
Yleensä hän myös kuuluu palkan-
saajien työttömyyskassaan.
 Siinä vaiheessa, kun per-
heenjäsen jää työttömäksi, hän 

”Oikeudenmukaisuutta työttömyysturvaan”

Seinäjoella rohkeus, asenne ja halu 
tehdä unelmista totta ovat aina 
olleet maailmanluokkaa. Avaruu-
den pääkaupungissa tehdään, eikä 
meinata. Kaupunki lähestyi Teslan 
ja Space X:n perustajana tunnettua 
Elon Muskia viestipalvelu Twit-
terissä. Musk on maailmankuulu 
kunnianhimoisista projekteistaan 
ja avaruuteen suuntautuvista visi-
oistaan. 
 – Musk on aina asettanut ta-
voitteensa äärimmäisen korkealle 
ja nähnyt sinne, minne muut eivät 
vielä näe. Kun kyseessä on menes-
tynyt yrittäjä ja maailmankuulu, 
intohimoisesti avaruuteen suhtau-
tuva visionääri, tulee avaruuden 
pääkaupungin esittäytyä tällaiselle 
henkilölle, Seinäjoen markkinointi-
päällikkö Anu Männikkö kertoo.
 Myös asukkailta kysyttiin, mil-
le kaikelle Seinäjoella on tilaa.
 - Avaruuden pääkaupungissa 

Atrian Gröhn: Lihankulutusta kasvattaa hampurilaisbuumi s. 9

Seinäjoesta avaruuden pääkaupunki

on tilaa uusille ideoille ja reippaal-
le tekemiselle. Lakeudella on tilaa 
maantieteellisessä mielessä, mut-
ta myös sanan kaikissa muissakin 
merkityksissä, Männikkö tarken-
taa.
 Seinäjoella on vuosien koke-
mus kuntamarkkinoinnista. Tavoite 
on selkeä: varmistaa Seinäjoen vah-
van kasvun jatkuminen ja näkyväksi 
tekeminen. 
- Tavoitteenamme on olla Suo-
men kasvukaupunkien top 3:ssa. 
Se edellyttää rohkeita tekoja ja 
elonmuskmaista rohkeutta katsoa 
kunnianhimoisesti tulevaisuuteen, 
kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 
visioi.  
 Rasinmäen mukaan Seinäjoki 
tähtää jatkossakin isoihin tekoihin, 
joilla saadaan herätettyä yritysten, 
potentiaalisten asukkaiden ja opis-
kelijoiden sekä matkailijoiden kiin-
nostus.

Härmän Liikenteen myyntipäällik-
kö Iina Peura kertoo innostuneena 
yhtiön uudistuneista matkatoi-
mistopalveluista:
 -Tarjoamme kaiken kokoisille 
ryhmille koti- ja ulkomaan paket-
teja sisältäen laivaliput, majoituk-
set, lentoliput, tarvittavat ryhmä-
viisumit sekä tietysti kuljetukset.
 Peura kertoo lisäksi, että Val-
mismatkalain muutoksen myö-
tä ryhmänkerääjän kannalta on 
oleellista, että matkaa järjestävä 
taho on luotettava ja hoitaa yhteis-
kuntavastuut.
 -Härmän Liikenne on viral-
linen matkanjärjestäjä ja olemme 
maksaneet riittävät vakuudet Kil-
pailu- ja Kuluttajavirastoon. Ku-
luttajan oikeusturvan mukaista on, 
että jos jotain menee pieleen, saa 
hän tarvittava korvaukset ja tähän 
virallinen matkanjärjestäjä, kuten 
Härmän Liikenne, on sitoutunut.
 

Yhteistyötä Ykkösmatkojen 
kanssa syksystä 2017

”Räätälöinnin” lisäksi Härmän 
Liikenne on aloittanut yhteistyön 
kuopiolaisen matkatoimisto  Yk-
kösmatkojen kanssa. Tämä on osa 
Härmän Liikenteen strategiaa, jos-
sa matkatoimisto-puolen kehittä-
minen nähdään tärkeänä.
  -Meillä on kasvusuunnitel-
mia matkatoimistopuolen suhteen 
ja Ykkösmatkojen kautta Härmän 

Liikenne tuo laajan kattauksen 
koti- ja ulkomaan matkoja Pohjan-
maan alueen asukkaiden saatavil-
le, kertoo kolmekymmentä vuotta 
matkailualalla toiminut Iina Peura.
 

Kotimainen opas mukana 
vaikka Mombasaan

Ykkösmatkojen uunituoretta esi-
tettä selattaessa aivan mykistyy 
matkatarjonnasta: lähtisikö Keni-
an Mombasaan vaiko Australiaan? 
Toisaalta olisi kiinnostavaa tutus-
tua joko Pietarin, Baltian tai Puolan 
joulutoreihin joulukuussa tai sit-
ten lähteä keväällä Brittein saar-
ten, Ex-Jugoslavian tai Skotlannin 
kiertomatkalle. Sekä golfaajille 
että tulppaanien ystäville on myös 
omat matkat. Kiertomatkoilla on 
mukana suomalainen bussi, kul-
jettaja sekä matkanjohtaja.

Seinäjoelle uusi matkatoimisto
 Iina Peuran mukaan bussi-
matkat ovat suosiossa siksi, että 
matkalla pärjää suomenkielellä ja 
kaikki eivät halua lentää.
 

Pakkasia pakoon etelään tai 
tutustumaan Emmerdalen 
maisemiin
Pakkasia pakoon-konsepti on 
kehitetty heille, jotka eivät halua 
viettää Suomessa vuoden pimein-
tä aikaa ja ovat valmiita ottamaan 
etäisyyttä huonoihin keleihin. 
Kolmen tai neljän viikon mat-
ka sisältää lentoliput kohteeseen 
ja kohteessa on paikalla bussi ja 
kotimainen opas. Joka vuosi  teh-
dään pitkä Euroopan kiertomatka, 
jossa kotimaisella bussilla ajetaan 
läpi Euroopan.
 

 Ykkösmatkojen kautta tehtä-
vistä matkoista on mahdollisuus 
saada ryhmäalennus. Käytäntö 
kannustaa erilaisia harrastus- ja 
yhdistystoimijoita harkitsemaan 
matkan järjestämistä pienem-
mälläkin porukalla  luotettavan 
kotimaisen kumppanin kanssa.

muuttuukin yllättäen yhteiskun-
nan silmissä yrittäjäksi. Nykyisten 
säädösten perusteella hän jää siksi 
ilman työttömyysturvaa ja työllis-
tymistä edistäviä palveluja. Työt-
tömyysturvan saamiseksi koko 
yritystoiminta pitäisi lopettaa.
 Etelä-Pohjanmaan yrittäjien 
hallituksen mielestä nykykäytän-
nölle ei ole olemassa mitään järke-
vää perustetta, vaan kysymyksessä 
on selkeästi epäoikeudenmukainen 
kohtelu. Siksi syyskuun budjettirii-

hessä on tehtävä työttömyystur-
valakiin pitkään odotettu muu-
tosesitys.
 Perheyrityksissä työskente-
lee noin 22 000 yrittäjän kanssa 
samassa taloudessa asuvaa per-
heenjäsentä, joilla ei ole omistus-
ta yrityksessä.

 Vajaa neljännes tiloista on asian-
tuntijoiden mukaan tiloja, jotka pär-
jäävät ajasta riippumatta. Yksi neljän-
nes ei pärjää oli asiat miten tahansa. 
Väliin jäävä puolikas tiloista toimii kii-
kun kaakun. Tähän ryhmään Takalam-
men mielestä pitää panostaa.
 -Nyt olisi tutkijoiden ja onnistuji-
en annettava tietoa, miten tämä joukko 
pidetään tuotannossa ja nimenomaan 
kannattavassa tuotannossa, jottei 
kriittinen massa katoa ja kaikkien ei 
tarvitsisi olla vain suurta ja kaunista, 
toivoo Takalampi.

Hiihtoa ja melomista
Arto Takalampi on kotoisin Kuorta-
neelta, jossa hän innostui maatalo-
udesta isän toimiessa osuuskaupan 
maatalousosaston hoitajana ja apu-
laisjohtajana. Äiti oli opettaja. Arto itse 
opiskeli luonnontieteiden kandidaa-
tiksi ja agronomiopinnot jäivät eri-
koisharjoittelua ja gradua vaille hänen 
toimiessaan silloin jo Ilkan maatalous-
toimittajana.
 -En ole ollut jäävi kertomaan 
maataloudesta, kun itse en ole vilja- tai 
kotieläintilalta, toteaa Takalampi.
 Päätoimisen eläkeläisyyden lisäk-
si Takalampi tekee freelance-toimitta-
jana vielä töitä viestintäyrittäjänä toi-
minimellä Viskurimedia. Asiakkaina on 
yrityksiä ja ammattilehtiä. Takalampi 
jäi lopulta eläkkeelle alimmalla mah-
dollisella eläkeiällä.
 -Virtaa edelleen on ja halusin jat-
kaa oman alani ja intohimoni parissa, 
kiteyttää melomisen ja hiihtämisen 
ohella kirjoittamisen mestari Taka-
lampi.

Iina Peura
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Elokuussa 2018 perustettu Wikli Group Oy on Suomen suurin yksityinen maa- ja 
metsätalouteen keskittyvä talouden asiantuntijaorganisaatio. Asiantuntijapalveluiden lisäksi  

Wikli-perheeseen kuuluvat myös nykyaikaiset, omaa tuotantoa olevat ohjelmistot. 

Wikli Group Oy

Wikli Group Oy tarjoaa ammattitaitoisia maa- ja metsätalouden 
tarvitsemia palveluja valtakunnallisesti, kaikkialla Suomessa. Wikli 
Groupin kattavaan palvelutarjontaan kuuluvat maa- ja metsätilojen 
sukupolvenvaihdokset ja yhtiöittämiset, kiinteistönvälitys – ja 
arviointi, kaikki yrityksen asiakirja-, laskenta- ja tilitoimistopalvelut, 
maatalouden tukihaut ja viljelysuunnitelmat, maatilan kriisi- ja 
erikoistilanteiden hallinta sekä maa- ja metsätalousyritysten 
johtamispalvelut.

Wikli Group palvelee yrityksiä kokonaisvaltaisesti, ilman turhia ja 
katteettomia lupauksia. Wikli Group Oy on kasvuhaluinen yritys, 
jonka selkeänä tavoitteena on jatkuvan koulutuksen kautta 
turvata omien asiantuntijoidensa osaamisen taso sekä sitä kautta 
edesauttaa asiakkaitaan entistä parempaan menestymiseen.

www.wikli.fi

Taloushallinnon palveluiden lisäksi 
Wikli – perheeseen kuuluvat myös 
talouden suunnitteluohjelmistot ja 

Wikli – viljelijän työkalupakki.

Lisätietoa: Anne Idström
p. 044 541 3113, Kiuruvesi
hall.pj. Wikli Group Oy

Johannes Ahlholm
p. 050 375 0456, Kärsämäki
varatoimitusjohtaja, Wikli Group Oy

Osmo Autio
p. 0400 796 998, Lapua
toimitusjohtaja, WikliSoft Oy

Wikli on nykyaikaisen ja 
menestyvän maatilan 
sidosryhmien kohtaamispaikka, 
joka tarjoaa työkaluja maatilan 
johtamiseen sekä tilan tuotannon 
ja talouden hallintaan.

WikliSoft Oy Investoiva tila

Laskijat

Rahoittajat

Tilitoimistot

Wikli on monipuolinen ja 
nykyaikainen työkalu maatilan 
investointien suunnitteluun

Laskijan ja tilan apuna: Tilan omaisuuse-
rien arvottaminen, liiketoimintasuunnitel-
man laatiminen sekä tilan tuotantokustan-
nusten selvittäminen.

Wiklin avulla voidaan arvottaa maatilan 
omaisuuserät Mavin/Spv-arvojen mukaan. 
Wiklin Asiakirjat-osio puolestaan sisältää 
kaikki tilan tärkeimmät dokumentit.

Haasta tilitoimistosi: nykyaikainen 
tila tarvitsee arvoisensa kumppanin.

Wikli Group auttaa maatiloja 
talouden hallinnassa ja 
investointien suunnittelussa

Jatkuu s. 8

Suomalaisten maatilojen koko on viime 
vuosina kasvanut, joten tarve asian-
tuntijoiden palveluille esimerkiksi 
investointeja suunniteltaessa tai yh-
tiöttämistä tehdessä on olemassa. Nyt 
maatalousalan yksityiset talousasian-
tuntijat perustivat elokuussa yhteisen 
yrityksen – Wikli Group Oy:n – vasta-
takseen entistä paremmin tähän tar-
peeseen.
 Primus motor Wikli Groupin taus-
talla on lapualainen Autiomat Oy:n 
yrittäjä Osmo Autio, joka on työsken-
nellyt maatilojen maatilojen talous- ja 
yrityskonsulttina jo kolmisenkymmen-
tä vuotta. Aution mukaan maatalous-
kentällä on ollut selvästi nähtävissä 
kasvavaa tarvetta ja kysyntää myös 
maatilojen yksityiselle neuvonnalle ja 
konsultaatiolle nykyisen neuvontaor-
ganisaation lisäksi.
 - Tämä on avannut selkeän mark-
kinaraon yksityisten konsulttien osaa-
miselle jo 2000-luvun alusta lähtien.
Yksityiset konsultit halusivat aikanaan 
ostaa neuvontajärjestöltä LikWi-ohjel-
miston lisenssin tai sen käyttöoikeutta, 
jotta myös yksityiset neuvojat olisivat 
päässeet tekemään tilatason käytännön 
toimenpiteitä. Järjestö ei kuitenkaan 
suostunut myyntiin tai antamaan käyt-
töoikeutta muille kuin sen omille maa-
talousalan neuvojille. Näin ollen omat 
neuvot olivat tarpeen.
 - Tilanne oli sellainen, että jos ai-
omme tehdä työtä maaseudulla ja maa-
tilojen hyväksi, ei ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin kehittää oma tuote, Autio 
kertoo.

Maatilojen palvelutarve 
kasvanut

Osmo Autio ryhtyi ideoimaan ja suun-
nittelemaan ohjelmistoa, ominaisuuk-
sia ja vaatimuksia. Ohjelmiston käy-
tännön toteutuksessa ja luomisessa oli 
kumppanina kuopiolainen Suonentieto 
Oy. Cashmanin kehitystyö alkoi 2004 ja 
se otettiin käyttöön vuonna 2007. Ohjel-
misto on tiloille sopiva työväline talou-

den seurantaa, analysointiin ja suunnit-
teluun.
 - Ohjelmiston kehittämiseen käy-
tettiin rahaa yli 160 000 euroa, joten sil-
le piti saada käyttäjiä. Ryhdyimme jär-
jestelmällisesti rakentamaan ohjelmalle 
käyttäjäkuntaa. Neljäntoista vuoden jäl-
keen verkostossa on 30 ohjelmaa käyt-
tävää yksityistä konsulttia, hän kertoo.
Yrittäjä Aution mukaan maatilojen koko 
on kasvanut, joten talouden ja inves-
tointien suunnittelussa tarvitaan yhä 
laadukkaampaa neuvontaa ja osaamista.
 - Kolme vuotta sitten yhteistyö-
kumppaniksi tuli Cashman-ohjelman 
alkuperäinen tekijä, Kari Louhiranta ja 
ostimme neljän hengen porukalla oh-
jelman oikeudet kuopiolaisyritykseltä. 
Tämän jälkeen ohjelmaa on kehitetty li-
sää ja samalla lähdettiin hakemaan lisää 
kumppaneita mukaan Wikli Groupiin, 
jonka osaajat muodostavat nyt sekä Wi-
kli- että Cashman-ohjelmien käyttäjä-
kunnan.

Palveluita laajalla skaalalla

Nyt perustetussa Wikli Groupissa on 
mukana 14 osakasta tai osakasyritystä 
eri puolilta Suomea. Osakkailla on usei-
den vuosikymmenien kokemus maa-
talousalan asiantuntijapalveluista.Nyt 
osaaminen on vain yhden ja saman yri-
tyksen katon alla.
 Yritys pitää tärkeänä osaamisen 
kehittämistä, joten kaikilta maata-
louslaskennan parissa työskenteleviltä 
osakkailta ja osakasyritysten henkilö-
kunnalta tullaan edellyttämään kauha-
valaisen Suomen Yrittäjäopiston järjes-
tämä erityisneuvojan tutkintoa. Yritys 
on virittänyt opiston kanssa tähän liit-
tyvän yhteistyön.
 Aution mukaan yrityksen piiristä 
löytyy osaamista koko siihen skaalaan, 
mitä maatiloilla ja niiden kehittämis-
työssä tarvitaan. 
 - Wikli Groupin kautta saa laajan 
palveluskaalan eli apua investointilas-
kelmiin, tuotantosuunnan muutoksiin, 
yhtiöttämiseen, tili- ja lohkokirjan-

pitoon, laki- ja sopimusasioihin sekä 
Neuvo2020:n kautta tilojen moninai-
siin kehittämispalveluihin. Olemme 
luomassa yhteistyöverkostoa myös ti-
litoimistojen kanssa.

Ohjelmalliset työkalut

Muutama vuosi ennen Wikli Groupia 
perustettiin Wiklisoft Oy, jossa on mu-
kana kahdeksantoista osakasta. Osak-
kaista 12 on sekä Wiklisoftin että Wikli 
Groupin osakkaita. Wikli-ohelmiston 
avulla maatiloilta kerätään liiketoimin-
tasuunnitelmissa tarvittavat omaisuu-
teen ja tilan toimintaan liittyvät tiedot.
 - Nettipohjaisen Wiklin tietojen 
perusteella tilat voivat laskea itse omi-
en tuotteidensa tuotantokustannukset.  
Ja mikäli tehtävä ei kotikonstein onnis-
tu, Wiklin kautta voi helposti valtuuttaa 
laskijan tilan avuksi. Ja mikä parasta, 
laskijalla on heti valmiina tilan perus-
tiedot, joten aikaa ei tarvitse hukata 
laskelmissa tarvittavien tietojen etsi-
miseen.
Wikli-ohjelmiston parhaita ominai-
suuksia on muun muassa aina ajan ta-
salla oleva liiketoimintasuunnitelma.
 - Mitä hyvänsä tilalla tapahtuu-
kin, tiedot voidaan aina päivittää suo-
raan Wiklissä olevaan suunnitelmaan, 
josta tiedot siirtyvät rajapintoja myö-
ten Cashman-suunnitteluohjelmiston 
puolelle.
 Aution mukaan yksi Wiklin tär-
keimmistä ominaisuuksista on myös 
ns. valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
tila voi valtuuttaa esim. pankin katse-
lemaan tilansa tuotannon ja talouden 
lukemia. Samoin tilakohtaisesta Wi-
klistä löytyvät myös kirjanpidon sekä 
tilinpäätösten tiedot ja Wiklin asiakir-
jaosioon voidaan tallettaa kaikki tilan 
tärkeimmät dokumentit, joita tullaan 
tarvitsemaan muun muassa tilan yhti-
öittämistä mietittäessä.

Optikko Alli Parvi
puh. (06) 423 4980,  045-2212474

Kauppatie 9, Ilmajoki
palvelemme ma-pe 9-17

ja sopim. muk.

“Nyt on hyvä aika varustautua 
syksyn myrskyihin ja talven 

tuiskuihin;  hyvä kirja, kutsuva 
sohva ja päivitetyt lukulasit"

Silmälääkäri Merja Raumanni-Mäkysen 
vastaanottopäivät To 27.9., Ke 17.10., To 8.11.

Makaan parressani parsimaton päällä ja kielelläni lipsutan juomaku-
pistani vettä alleni -haluaasin viilennystä. Isäntä ei mun tempauksesta 
tykkää ja asenti kupin päälle jonkun estorenkahanki, mutta loiskiminen 
vaatii vaan uutta kekseliääsyyttä.  En minä isäntää alakaa mollaama-
han sillä on kuulkaas taas tekeminen tänäkin vuanna meirän tulevaa-
suuren turvaamiseksi. Vuasi sitten oli märkää ja ny kuivaa. Meirän ruu-
an etehen isäntä ja emäntä on saanu vuarattaa jos toisenkin ajatuksen 
ja suunnitelman.   Rehua ei jääny viime vuaresta jemmahan, ny sitä olis 
tarvittu. Heti se joutuu uuren saron meirän leukojen alle kärräämähän 
ja minkä laatuusena! Yritä ny näillä pystyhyn kuivanehilla korsilla lyp-
sää ja tuattaa sitä maitua. Välillä saarahan parempi laatuusta, mutta 
kuulin isännän sanovan meille jotta täs ny teille harvinaasta herkkua 
jota ei paljua oo. Taloonväjellä laskut pyärii omahan vanhahan mallihin 
ja lisää menoja tuloo ja varsinkin silloon ku niitä yrittää välttää.   
 Ei tämä oo helppua mullenkaan. Kuus vuatta vanha kurmu oon ja 
ny pitää alaata omia tuatontosiskoja vastahan kilpaalemahan. Laihtua 
ei saisi, maitua pitää tuottaa eli keeniis pitääs olla ny potkua, jotta 
kylkiluistansa sais kultaasia tippoja revittyä. Koska oon kuullu isännän 
lauteeravan puhelimehen kuinka pitää karsia lehemiä lahtihin -ruaka 
ei piisaa talaven yli, mutta en halua viälä makkaraksikaan.  Tiärän jotta 
pitkien ripsien heiluttaminen tehuaa aikansa, mutta ny aistii tilantehen 
vakavuuren jokahinen. -Eu ei tajunnu! Ei heru almuja siältä!  Tuottajil-
le sanon, ei oo sitten torellakaan sama syökkö vai juakko muuta kuin 
kotimaasia tuottehia. Sinä määräät saanko nauttia tulevaasuureskin 
maitua tuottavana lypsylehmänä vai jouranko ennenaikaasehen hä-
vityksehen vaikka olisin viälä toimiva kapistus! Kotimaanen ruoka on 
puhrasta muuhun eurooppalaasehen verrattuna. -Siksi nauttikaamme 
ja arvostakaamme sitä!

Merja Rintamäki (kesk), 
vähäkyröläinen Vaasan kaupunginvaltuutettu.

Murehrin Märehtien

Minikaivinkonetyöt/vuokraus 
2- ja 5-tonnin koneilla, myös minidumpperi

www.meijerimajoitus.com

- salaojat        - sähkökaapelit
- sadevedet   - pensaiden poistot

Meiltä apu mm. 
oheisiin töihin:

Tommi Soininen   040-5100183 Lahdentie 5, 61400 YLISTARO
meijerimajoitus@gmail.com

Soita ja kysy lisää: 
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040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
  kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Suomalaisten lihankulutus kasvoi Suo-
men Gallup Elintarviketiedon julkaise-
mien kulutustilastojen mukaan tammi-
kesäkuun aikana peräti 2,3 prosenttia 
viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
 Suomalaisille maistui alku vuonna 
erityisesti siipikarjanliha. Broilerinlihaa 
syötiin lähes seitsemän prosenttia viime 
vuotta enemmän ja noin 66 miljoonaa 
kiloa. Sianlihan kulutus laski reilulla pro-
sentilla, mutta kulutusmäärä oli edelleen 
hivenen broileria suurempi eli yli 88 mil-
joonaa kiloa puolen vuoden aikana.

Lihankulutus ja muutos viime vuoteen 1-6/2018, Lähde: MTK/Gallup Elintarviketieto.

Akkunan alla punaisissa viinimarjoissa 
kypsät ripukat hehkuvat. Metsissäkin 
on saalista tulossa. Vaan se saaliin ke-
rääminen tässä mietityttää. 
 Ensinnäkin talvi oli runsaslumi-
nen, laiskalla lumen kolaajalla pihapo-
lut tukossa. Siinä sai treeniä metsässä 
rämpimiselle. Kuuman kesän jäljiltä 
tosin on kuntopohja taas repsahtanut.
Nyt onkin kaikki marjastuksen suhteen 
ajateltava etukäteen hyvin tarkkaan! 
 Suunnistus ei ole ikinä ollut laji-
ni, joten autoon olisi mahdollisuuksien 
mukaan pystyttävä säilyttämään nä-
köyhteys. Eksyminen ei saa tulla kysy-
mykseenkään. Niin no tietysti jos muis-
taa ottaa kännykän autosta mukaan 
metsään, niin voi soittaa hätänume-
roon. Osaavatko pelastajat suunnistaa 
tykö ja hakea pois eksyneen?

Isonkyrön ja Seinäjoen alueen yrittäjät 
ovat perustaneet uuden nykyaikaisen 
etävalvontapalvelun viljankuivaukseen. 
Uusi yritys on kehittänyt nettipohjaisen 
mobiililaitteisiin ja tietokoneille sopi-
van kätevän Kuivaaja.net -palvelun.
 -Palvelumme välittää myös oleel-
lisimmat hälytykset ja kuivaustapah-
tuman tiedot käyttäjälle tekstiviestillä, 
kertoo kuivaaja.net -palvelun toteut-
tavan Bittiparrat Oy:n toimitusjohtaja 
Teemu Mäki.
 Mäeltä toivottiin gsm-hälytintä, 
joka lähettää tekstiviestejä kuivaajan 
hälytyksistä.
 -Mietin, että samalla laitteistolla 
voidaan kuivaustapahtumasta tallentaa 
muutakin tietoa ja välittää se eteenpäin. 
Halusimme vastata tuohon tekstiviesti-
kysyntään, mutta tuotettiin pilvipalve-
lu, josta on muutakin hyötyä kuin nuo 
hälytysviestit, kertoo Mäki idean jalos-
tumisesta.
 Kaikki tiedot säilytetään varmuus-
kopioiduilla ja nykyaikaisesti suojatuilla 
palvelimilla. Tiedot ovat aina käytettä-

Lihankulutus kasvoi alku-
vuonna peräti 2,3 prosenttia
”Kasvissyöntibuumi onkin kupla”

Nauta maistuu taas suomalaisille

Naudanlihaa on Suomessa vaivannut 
vuosia tarjonnan niukkuus. Alku vuonna 
naudanlihan kulutus kuitenkin kääntyi 
merkittävään kolmen ja puolen prosen-
tin kasvuun. Nautaa kulutettiin yhteen-
sä 54 miljoonaa kiloa.
 MTK:n kotieläinasiamies Jukka 
Markkasen mukaan lihan kulutuksessa 
ja sen kasvussa ilmenee se perusasia, 
että tavalliset ihmiset käyttävät aivan 
normaalisti edelleen lihaa.
 -Kun taloudellinen tilanne paranee 
myös pihvin ja nimenomaan naudan-
lihapihvien kulutus vahvistuu, arvioi 
Markkanen.
 Markkanen yhtyy useiden kaup-
piaiden arvioon siitä, että vegaaneja on 
ehkä puoli prosenttia, mutta kasvisten 
kulutus voi toki sekin kasvaa.
 -Kyllä lihankulutuksen kasvu pe-
rustuu tuotteiden hyvään laatuun ja 
ennen kaikkea makuun, joihin kasvis-
ruoilla on Suomen makutottumuksissa 
pitkä matka, Markkanen uskoo.
 Nauta- ja lammastuotannon etuna 
Markkanen näkee suomalaisen laatu-
työn ja nurmeen perustavan tuotanto-
tavan.
 -Nurmi suojaa myös eroosiolta ja on 
sekä suomalainen lähirehu että ympä-
ristön ja ilmaston kannalta ehdottoman 
hyvä valinta, taustoittaa Markkanen.

vissä paikasta, ajasta ja laitteista riip-
pumatta. Erillisiä ohjelmia ei tarvitse 
asentaa puhelimeen tai tietokoneeseen.
 -Palvelussa voit ylläpitää tapahtu-
makirjapitoa ja kuivauspäiväkirjaa. Kui-

vaaja.net tukee tiloja ja rahtikuivaajia, 
joilla on useita kuivureita. Palvelussa 
on myös kulutusseuranta, jota pystyy 
hyödyntämään laskutuspohjana rah-
tikuivauksessa, Mäki kertoo ohjelman 
monista hyödyistä.

Järjestelmä hälyttää 
ja välittää tietoa

-Järjestelmämme voi välittää tietoa ja 
hälytyksiä esim. liiketunnistimesta, 
lämpötilasta, mahdollisesta tulipalos-
ta, tai se voi ilmoittaa, jos kaatokuiluun 
tulvii vesi.
 Kuivaaja.net palvelusta on hyö-
tyä myös kuivauskauden ulkopuolella. 
Esimerkikisi varastokirjanpidon yllä-
pito tulee integroitumaan Kuivaaja.net 
-palveluun.
 -Palvelumme tulee sisältämään lu-
kuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, joita 
viljatilalliset arvostavat. Omakohtaiset 
kokemukset maataloustöistä edesautta-
vat palvelun kehittämisessä, Mäki kertoo.

Wikli Group jatkuu

Etävalvontapalvelu viljankuivaajalle

Seinäjoki, Kauppaneliö 13

Työterveyshuolto
Röntgenlääkäri
Sydäntaudit
Neurologia

Yleislääketiede
Kirurgiset toimenpiteet
Työterveyspsykologi
Fysioterapia jne.

Avoinna:
ma-to 8-18, pe 8-13
p. 429 0000

Käristemakkara pohjalaisten suosikki

 Wikli Group huolehtii liiketoimin-

tasuunnitelmien ja laskelmien paikkan-

sapitävyydestä keskinäisellä auditointi-

järjestelmällä, jolla laatu varmistetaan. 

Liikevaihtotavoite noin 
700 000 euroa

Wikli Groupin tavoitteena on ensimmäi-

senä toimintavuonna saavuttaa 700 000 

euron, toisena vuonna 1,0 miljoonaa ja 

kolmantena 1,2 miljoonan euron liike-

vaihtotaso.

 Yhtiön osakkaina ovat Agripolku 

Oy (Hannu Ala-Haavisto) Huittisista, 

Pentti Pentinmäki Karviasta, Juha Sar-

viluoma Karviasta, A-Agri Oy (Arto 

Korkeamäki) Karijoelta, Raimo Aho-

kas Toholammilta, Autiomat Oy (Osmo 

Autio) Lapualta, Farmitieto Oy (Kari 

Louhiranta) Kauhavalta, Johannes 

Ahlholm Kärsämäeltä, TalousMaa Oy 

(Anne Idström) Kiuruvedeltä, Aila Rii-

konen Vesannolta, Kielinen Oy (Mika 

Kielinen) Kauhavalta, Maanrakennus 

Jarmo Autio Oy Kauhavalta. Lisäk-

si yrityksen toimintaperiaatteet ovat 

hyväksyneet Sirpa Himanen Vesilah-

delta ja Meri-Lapin Maatalousneuvos 

Oy (Matti Vaajoensuu).Oikeudelliset 

palvelut Wiklin kautta saa Asianajotoi-

misto Mikko Hakolalta Tampereelta.

Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha 
Gröhnin mukaan lihankulutuksen 
vahva kasvu on pidempiaikainen, jo 
kymmeniä vuosia jatkunut ilmiö. Tänä 
vuonna lihaa on Suomessa syöty entistä 
enemmän.
 -Kasvu kertoo siitä, että lihaa on 
tuotteistettu monipuolisesti ja kulutta-
jat löytävät omiin tarpeisiinsa sopivia 
lihatuotteita erittäin hyvin, Gröhn tote-
aa. 
 Suomalaisessa ruokavaliossa lihal-
la on myös luontainen paikkansa ja ku-
lutuksen kasvun perusta on maussa.
 -Liha maistuu hyvältä ja se on 
olennainen osa monipuolista ja terveel-
listä ruokavaliota, Gröhn muistuttaa.

Liha-alalla hyvä vire

Atriassa positiivinen kulutuskehitys 
näkyy monellakin tavalla ja heijastuu 
koko toimialalle ”hyvänä vireenä ja 
kannustaa meitä jatkamaan valitsemal-
lamme tiellä”.
 Atria sai kesällä kansainvälisen 
tunnustuksen tuotteestaan voittaen 
palkinnon ”maailman paras pihviliha-
sarjassa”. Seinäjokinen-lehti onnitte-
lee tästä Atriaa ja suomalaisia tuottajia. 
Onko naudanlihan kulutuksen kasvun 
taustalla jotain erityisiä uutuuksia vai 
onnistuneet lanseeraukset?
 -Kansainväliset palkinnot ovat 
hienoja tunnustuksia tuottajien ja At-
rian tekemästä pitkäjänteisestä työstä. 
Naudanlihan kulutuksen kasvun taus-
talla ei ole mitään yksittäistä tekijää tai 
yksittäisiä uutuuksia, vaan kulutuksen 
kasvu koostuu monista tekijöistä, joista 
hampurilaisbuumi on yhtenä esimerk-
kinä, avaa Gröhn syitä kulutuksen kas-
vulle samalla kiittäen onnitteluista.

Makkaraa sen olla pitää

Tv:n ruokaohjelmia seuratessa voisi 
kuvitella, että Suomessa ei enää valmis-
ruokaa tai eineksiä juuri ostettaisi. Toi-
sin kuitenkin on.

Juha Gröhn: ”Liha maistuu hyvältä ja on 
olennainen osa ruokavaliota”

Isokyröläinen Marko Rintatalo on valvonut kui-
vaajaansa tämän kuivauskauden kuivaaja.net  
-palvelulla. Oikealla Tuomo Hokkanen bittipar-
roista.

Johdin vuosien 2003-2013 aikana 
MTK:n ja Maitovaltuuskunnan mai-
toasiamiehenä suomalaisten maidon-
tuottajien ja meijeriosuuskuntien edun-
valvontaa. 
 Suomen maatalouden suurimmat 
virheet liittyvät EU:n jäsenyyteen ja 
heikentyneeseen kykyyn valvoa tuotta-
jiemme etua unionissa.
 Jäsenyysneuvotteluissa varas-
tokorvaukset jätettiin maksamatta 
maito- ja lihasektorille. Vasta vuoden 
1999 Agenda 2000 -ratkaisun myötä 
nurmituki, korotetut sonnipalkkiot ja 
vuoristoalueen lypsylehmäpalkkio toi-
vat nautakarjataloudelle hyvitystä EU-
jäsenyyden haittoihin. 
 Etelä-Suomen kotieläintuotannon 
tuotantoon sidottujen 141-tukien raju 
alasajo ensin vuonna 2003 ja sikatalou-
den osalta erityisesti vuonna 2007 hei-
jastivat kohtalokkaasti myös pohjoisiin 
tukiin. Maitoa kuritettiin 2003, mutta 
vuoden 2007 ratkaisu säilytti tuen his-
toriallisen pitkään lähes muuttumat-
tomana aina vuoteen 2014. Sen jälkeen 
kyyti on ollut kylmää. 
 Etuvartio Brysselissä ja Helsingis-
sä petti pahemman kerran uudelleen 
kokoomusministerien Jari Koskisen ja 
Petteri Orpon kausilla 2013 ja 2014. Mai-
tokiintiöistä luovuttiin 2015 ja vaikka 
tarjolla olisi ollut korvaava järjestelmä 
pohjoisen tuen tukioikeuskiintiöinä, 
niin silloinen suurimman maidonja-

lostajan johto ja etujärjestön johto van-
noivat vapaan tuotannon nimiin. Mai-
tovaltuuskunta vaati kiintiöiden jatkoa, 
mutta edellä mainitut tahot olivat hiljaa. 
Sanotaankin, että hiljaa oleminen ei tar-
koita samaa mieltä olemista. 
 Maitokiintiöiden poistaminen ja 
Suomen kokema markkinapaine tun-
nistettiin myös EU:ssa. Olin itse tapaa-
massa henkilökohtaisesti kaksi kertaa 
silloista maatalouskomissaari Mariann 
Fisher-Boelia Brysselissä. Ensimmäi-
sellä kerralla saatiin pohjustettua his-
toriallinen 7 vuoden vakaa taso maidon 
etelän litratuelle ja turvattua pohjoisen 

tuen säilyminen litratukena - pelissä oli 
175 miljoonaa euroa tuotantoon sidottua 
tukea joka vuosi. Toisella kerralla taiste-
limme kiintiöiden poiston ongelmista ja 
pohjustimme Suomen nautakarjatalou-
delle EU:n rahoittamiin tukiin oikeuden 
maksaa lehmille ja naudoille EU-eläin-
palkkioita. 
 Onnistunut edunvalvonta on hen-
kilösuhteita ja periksiantamattomuutta. 
Edunvalvojan pitää olla ”lobbaamassa” 
eli ajamassa asiaansa jo vuosia ennen 
ratkaisuja. Suomessa tämä taito on ka-
donnut. Nyt kumarretaan EU:n perään. 
Anteeksiantamatonta on myös EU:n 

antamien maksuvaltuuksien käyttämät-
tömyys. Muistissa on EU:n hyväksymä 
nurmivaltaisen ruokinnan tuki, joka 
olisi antanut merkittävän ympäristö-
hyödyn kasvipeitteisyyden avulla ja tu-
kikohdennuksen nautakarjataloudelle. 
EU hyväksyi ehdotuksen, kokoomus-
ministeri yhdessä MTKn johdon kans-
sa jätti toimeenpanematta uudistuksen 
Suomessa.
 Venäjä-pakotteet ja sieltä asetetut 
vastapakotteet ovat olleet kamala luku 
suomalaisessa politiikassa ja heikossa 
asioiden hoidossa. Suomi oli ainoa mer-
kittävä Venäjän kanssa maito- ja liha-
kauppaa tehnyt maa. Noin 10 miljoonan 
euron EU:n kertakorvaus vahingoista 
tiloille on aivan käsittämätön, kun suh-
teuttaa aiheutuneet vahingot, jotka pel-
kästään maitoalalle ovat vuodessa vä-
hintään 200 miljoonaa euroa. Nyt vuosia 
on jo neljä. 

 Yhteinen markkina ja politiikka 
eivät vain kerta kaikkiaan toimi Suo-
messa. Sijaintimme, historiamme ja 
olosuhteemme poikkeavat liikaa Keski-
Euroopasta. Seuraavaan eduskuntaan 
on saatava muita kuin ennaltahäviäjiä ja 
kotimaakunnassa selittelijöitä. Päätös-
valtaa maatalouspolitiikasta ja markki-
noista on palautettava Suomeen, vaikka 
väkisin.
 Lopuksi on pakko todeta, että ei vain 
kasvisbuumin liioittelussa lihaa vähätel-
len, niin monessa muussakin kysymyk-
sessä helsinkiläistoimittajat ovat eläneet 
omassa kuplassaan. Etelä-Pohjanmaalla 
on syytä kysyä, miten varmistetaan et-
tei maakunta- tai paikallislehdissä aleta 
seuraamaan Helsingin esimerkkiä, nos-
tamaan asioita, ilmiöitä tai henkilöitä ja 
puhumaan siitä, mikä ei edusta alueen 
väestön kantoja.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM

Onnistunut edunvalvonta on henkilösuhteita ja periksiantamattomuutta

Marjastuskausi meneillään
 Yksi mikä huolestuttaa ylitse mui-
den ovat metsänelävät joita pitäisi pys-
tyä välttelemään. Hyttyset voi karkottaa 
vanhoilla konsteilla, hirvikärpäset ovat 
sitten oma lukunsa. 
 Kyyt, ne mitkä niin ovelasti su-
lautuvat maastoon, niitäkin on vastaan 
tullut ja kaikki ovat hengestään päässeet 
minut rookatessaan. 
 Mutta nyt voi tulla marjastajaa 
vastaan jopa karhu, joka häädetään 
kuulemma pelottelemalla! Työlääksi käy 
marjametsässä samoilu jos noista neu-
voista vaarin ottaa. Karhuja on pelotel-
tava, ampumalla ilmaan! Ai niin milläs 
ammut? Ilmakiväärillä? Ei kovin isosti 
pamahda.
 Toinen ohje on kattilankansien yh-
teen lyönti. 

 Eli jos näette minut metsässä niin 
älkää ystävät hyvät ihmetelkö, kun 
kompuroin marjasangon ja poimurin 
kanssa kattilankannet narusta kaulassa 
roikkuen. Ehtiikö ne kaulasta silpaista ja 
alkaa paukuttaa mikäli karhu kahahtaa 
vastaan? 
 Tai sitten vaihdan kattilankannet 
fyrrymestarin tekemään pilliin. Mis-
sähän sen testaisi ensin ettei vain ole 
karhunkutsupilli? Tai hirvenhoukutin? 
Sudenpyytäjän mairittelusoitin?
 Joka tapauksessa, nyt ovat puolu-
kat kypsiä ja ei muuta kuin Jaakoon juo-
mavärkkejä hakemaan. Mustikoitakin 
saattaa vielä löytyä, niin ja ne karpalot, 
nehän ne ovatkin marjojen marjoja!

Sisko Thors, Ylistarolainen kirjailija

���������������������������
� � � .hautauspalvelumoisio.fi���������������������������
� � � .hautauspalvelumoisio.fiValtionkatu 2, Seinäjoki

puh. 0400 567 115

 Etelä-Pohjanmaalla nousee Juha 
Gröhnin mukaan yksi Atrian tuote ku-
luttajien suosiossa ylitse muiden:
 ”Atrian Käristemakkara on erittäin 
iso tuote, jonka myynti korostuu erityi-
sesti tässä E-P:n alueella.”

-15 -10 -5 0 5 10 15

LIHA, milj. kg 216
 Naudanliha 54
 Sianliha 88
 Broilerinliha 66
 Kalkkunanliha 5,0
 Karitsanliha 1,2
 Kananmunat 32

                              2,3
                                    3,6
-1,4
                                                    6,5
                                                  6,3
                               2,5
  -1,1

”Helsinkiläistoimittajat oman-
laisensa kuluttajaryhmä”
Heinäkuun lopulla maan valtamedioi-

hin lukeutuva Helsingin Sanomat uu-

tisoi, että ”kasvissyöntibuumi onkin 

suuri kupla – tilastot paljastavat aivan 

toisenlaisen totuuden.” Lehtijutussa 

tarkasteltiin kriittisesti lehden itsensä 

tekemiä kasvisbuumia käsitteleviä jut-

tuja sekä erityisesti niiden määrää ja 

ilmiön suurentelua todellisesta Suomen 

tilanteesta.

 Jopa päätoimittaja Antero Mukka 

antoi kasvot lehden anteeksipyynnölle. 

Mukka totesi, että ”täytyy olla tarkka-

na, ettei lehden sisältö liikaa heijastele 

toimittajien omaa elämänpiiriä”.

 Lehden haastattelema Tampereen 

yliopiston tutkijatohtori Markus Vin-

nari totesikin, että ”jutut kertovat luul-

tavasti todellista muutosta enemmän 

siitä, että helsinkiläistoimittajat ovat 

omanlaisensa kuluttajaryhmä”.
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Ylistaron ST1-huoltoasemalla val-
tatie 18 varrella on tungosta lou-
nasaikaan. Elokuisena maanan-
taina puolilta päivin ruokailijoita 
riittää.
 - Tyypillisin huoltoasemalla 
kävijä on kahvio- tai lounasasia-
kas, kertoo huoltoaseman ylistaro-
lainen yrittäjä Jamppe Valli.
  Hän kertoo lisäksi, että huol-
toaseman kahvio palvelee päivit-
täin klo 6-22 ja lounas tarjotaan 
arkisin klo 10.30-14.30. Asiakas-
virtaa riittää, koska Vallin mukaan 
Seinäjoki-Vaasa välillä kulkee 
5500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
  - Pelkällä polttoaineen myyn-
nillä ei kuitenkaan elä. Emoyhtiöt 
pitävät kylmäasemillaan huolen 
siitä, että omistajakauppiaat eivät 
pysty vastaamaan hintakilpailuun. 
Tämän vuoksi panostamme van-
han kunnon huoltoaseman palve-
luihin, kuten huoltoon, pesuun ja 
rengasmyyntiin.
 

Stigaa myynnissä 
ja Fiskarsia tulossa

Uutuutena Ylistaron ST1-asemal-
le on tullut Stiga-pienkoneiden 
myynti. Huoltoaseman tontilla on 
puutarhanhoitoon tarkoitettujen 

laitteiden kesämyymälä, joka ni-
mestään huolimatta palvelee myös 
talvisin.
  Valikoimaan kuuluvat perin-
teisten ruohonleikkureiden, trim-
mereiden ja raivaustyökalujen 
lisäksi myös painepesurit, lehti-
puhaltimet ja jyrsimet. Kokemusta 
alalta löytyy, koska Stigan edustus 
ja huolto on ollut Vallin hyppy-
sissä  jo lähes kymmenen vuotta. 
Lähitulevaisuudessa tarjonta on 
laajenemassa Fiskarsin puutarha-
työkaluihin.
  - Se on nyt paraikaa työn alla, 
toteaa Valli ja kertoo, että puu-

tarhanhoitoon liittyvien koneiden 
myynti on lähtenyt osaksi omasta 
mielenkiinnosta, osaksi siitä, että 
pelkällä polttoaineen myynnillä ei 
elä.
 Lopuksi Valli kertoo kantansa 
suunnitelmissa oleviin liikenne-
järjestelyihin valtatie 18 liittyen.
- Ylistarossa liikenneympyrä olisi 
edullisin ja toimivin vaihtoehto. 
Nykyiset suunnitelmat johtavat 
siihen, että ihmiset eivät enää tie-
dä, mistä sinne Ylistaroon pääsee. 
Liikenteen päästöjä ei massiivisilla 
tiejärjestelyillä vähennetä, vaan se 
on moottorivalmistajien tehtävä.

Politiikan konkarit kehässä Piian
Ensimmäisenä ääneen pääsevät 
Seinäjoen politiikan konkarit Aar-
ne Heikkilä (SDP), Kati Nummen-
salo (KD), Kati Ojaniemi (Kesk.) ja 
Raimo Ristilä (Kok.).
 Valtuuston toinen varapu-
heenjohtaja Aarne Heikkilä on ollut 
mukana politiikassa jo vuodesta 
1968. Hän tuntee ylpeyttä siitä, että 
Seinäjoella on ollut uskallusta ja 
näkemystä tehdä selkeitä ratkaisu-
ja, ja että päätöksenteon laaja tuki 
on kantanut. Heikkilän mukaan 
Seinäjoen kehitys on ollut huikeaa 
ja parhaimmillaan jopa 1,5 prosen-
tin väestönkasvu on luonut puitteet 
investoinneille ja palveluille. De-
maritaustainen maakuntaneuvos 
iloitsee myös Framin alueen ra-
kentumisesta ja kuntaliitoksista.
 Kati Nummensalolla, kristil-
lisdemokraattien valtuustoryh-
män puheenjohtajalla on 14 vuoden 
kokemus kaupunginvaltuustosta. 
Nummensalo iloitsee siitä, että 
lähtökohtiin nähden on menestytty 
hyvin, vaikka Seinäjoella ei ole esi-
merkiksi yliopistoa. -Seinäjoki on 
ollut rohkea ja on kehittänyt mo-
nipuolisesti koulutusta, yliopis-
toyhteistyötä sekä yrityksille yh-
teistyöverkostoa, lisäksi Roveksen 
teollisuusalueen kautta olemme 
saaneet isoja yrityksiä asettumaan 
Seinäjoelle, toteaa Nummensalo.
 Keskustan Kati Ojaniemi toi-
mii valtuuston ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana ja hän on ollut 
20 vuotta mukaan politiikassa, 
joista viisi vuotta kaupunginval-
tuutettuna. Ojaniemi kiittää Seinä-
jokea rohkeudesta kehittyä 
ja uudistua ja 

muistelee, kuinka viime valtuusto-
kausi luotsasi Seinäjokea eteenpäin 
vetovoiman, kasvun ja hyvän yh-
teistyön urilla.
 Kaupunginhallituksen ensim-
mäinen varapuheenjohtaja Raimo 
Ristilä on vaikuttanut yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa ja vuo-
desta 1982. Kokoomuslaisen Ris-
tilän mukaan Seinäjoen kasvuun 
saatiin vauhtia tekemällä kuntalii-
tokset ja tämä oli viisas päätös. Li-
säksi Seinäjoella on vastattu nuor-
ten perheiden palveluntarpeeseen 
ja tätä kautta perheet uskovat 
Seinäjokeen. Esimerkkeinä Ristilä 
nostaa päivähoito- ja harrastus-
paikat sekä ammattikorkeakoulun.

”Meillä on yksi Seinäjoki”

Raimo Ristilän mukaan kaupungin 
päätöksenteon tulee kattaa sekä 
keskustan että reuna-alueet.
 -Meillä on yksi Seinäjoki. Lii-
toskuntien asioiden ja ihmisten 
huomioimiseen on omat keinonsa, 
luottamushenkilöt ottavat asioihin 
kantaa ja vievät niitä eteenpäin. 
Mielestäni liitoskuntien asiat eivät 
ole kovin huonossa mallissa, aika 
parantaa haavat ja nuori väki on 
tottunut kulkemaan, kertoo Ristilä.
 Kati Ojaniemen mukaan kan-
ta liitoskuntien kohtelusta riippuu 
siitä, mistä näkövinkkelistä sitä 
katsoo:
 -Palvelut toimivat liitoskun-
nissa siinä mittakaavassa mitä on 

mahdollista toteuttaa, vastaa Oja-
niemi.
 Kati Nummensalo muistuttaa, 
kuinka investointien prosentuaa-
linen osuus kuntaliitoskuntiin on 
ollut suuri:
 -Koulukeskukset ja kunnan-
talot on kunnostettu, suurin osa 
palautteesta mitä minulle on tullut 
on ollut positiivista. Ylistarosta on 
sanottu, kuinka Y-talolta saa hyvää 
palvelua, kertoo Nummensalo.
 Aarne Heikkilän näkemyksen 
mukaan kuntaliitosten kautta tur-
vattiin se, että alueilla palvelut säi-
lyvät eikä kukaan pysty sanomaan, 
millainen kehitys olisi ollut ilman 
kuntaliitoksia:
 -Kuntaliitosten kautta koko 
Seinäjokea on pystytty viemään 
eteenpäin ja maaseutualueet kylät 
etunenässä ovat kehittyneet ja voi-
vat luottaa tulevaisuuteen, paalut-
taa Heikkilä.

”Ollaan Seinäjokea vastaan” 

-Seinäjoki on erilainen kuin muut 
maakuntakeskukset, koska se ei 
muodosta enemmistöä maakun-
nasta ja tämä aiheuttaa kilpai-
luasetelman maakunnan toisten 
kuntien kanssa, taustoittaa Aarne 
Heikkilä Seinäjoen ja maakunnan 
kimuranttia suhdetta.
 -Seinäjoen on pidettävä pää 
kylmänä ja säilytettävä oma linja, 
koska jos Seinäjoki ei vedä, ei vedä 
maakuntaakaan. Kun ollaan Seinä-
jokea vastaan, saadaan keskustelu 
aikaiseksi, toteaa Heikkilä.
 Raimo Ristilän mukaan maa-
kunta pyrkii välillä jarruttamaan 
Seinäjoen kehitystä ja muotoilee 
sen luopumisen tuskaksi.
-Jotkut pitävät tätä kiputilaa yllä, 
”kampeavat”, mutta kyllä Seinä-
joki säteilee hyvinvointia Etelä-
Pohjanmaalle
 Kati Ojaniemi katsoo, että yh-
teistyö on hyvää ja sujuvaa.

Avoinna: ark. 8-17, la 10-13
Nurmontie 116, 60510 SEINÄJOKI

 MYYNTI - 
PALVELU 
HUOLTO

235,-

199,-

SUOSITUSHINTA

6490,-SUOSITUSHINTA

+ toimituskulu

KAMPANJA

269,-

239,-

SUOSITUSHINTA

KAMPANJA

5590,-

MÖKILLE
    - Kompakti ja kätevä mökkisaha
    - Yhdistelmäkatkaisin
    - 2 -MIX moottori

30,1 cm3

1,2 kW/1,6 hv

Terälaippa 30cm 

4,1kg

   - Rajoitettu 60km/h
   - Saa ajaa AM121 -kortilla
   - Rekistöröity kahdelle

Akkutrimmeri 
sis. akku + laturi

FSA45

MS 170

500 T3B

BGA 56

TUULILASI JA 
TAKABOXI  +300€

PUSKULEVY-
PAKETTI  +200€

- Hyvin tasapainoitettu
- Hiljainen
- Säädettävä putki

      sis. AK20 akun ja AL101 laturin

              Käyttöaika 20min~

            Puhallusteho 9N

          Max ilmamäärä 750 m3/h

             2,1kg
Loput Stiga & Viking ruohonleikkurit 

tarjoushintaan!

Seinäjoella toimii toista vuotta 
Jupiter-kerho. Pääsyvaatimukse-
na on, että omistaa Jupiter-merk-
kisen polkupyörän. Kerhossa on 
tällä hetkellä viisi jäsentä, joista 
yksi on puheenjohtaja ja loput va-
rapuheenjohtajia.
 -Idea kerhosta lähi siitä, kun 
kylän pojat alkoivat ”hypätä” luo-
nani Jupiter-pyörillä ja huomasin, 
että minullahan on samanlainen, 

Seinäjokinen-lehdessä 
alkaa juttusarja, jossa 
haastatellaan Seinäjo-
ella ja Seinäjoen seu-
dulla asuvia, vaikuttavia 
tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

 -Tietyt säröt ja historia vai-
kuttavat maakuntasuhteeseen eikä 
se tule muuttumaan ennen kuin 
vanhat päättäjät ovat poissa, to-
teaa Ojaniemi. Hän muistuttaa li-
säksi kehittämishankkeista Vaasan 
suuntaan ja toteaa, että omat läh-
tökohdat ja oman alueen edut ovat 
kaikille ymmärrettävästi etusijalla.
 -Seinäjoen on kuunneltava 
maakuntaa. Seinäjoki on noussut 
ylempään sarjaan kuin muut kun-
nat, on nuori ja räpiköi, eikä sillä 
vielä ole vakiintu-
nutta roolia kuten 
yliopistokaupun-
geilla, vastaa 
N u m m e n s a l o . 
Hän lisää vie-
lä, että on koko 
maakunnan etu 
jos nuori pysäh-
tyy Seinäjoelle 
eikä jatka eteen-
päin etelään.

Kasvu on vaatinut 
velkaantumista

Politiikan konkareiden mukaan 
Seinäjoen kasvu on vaatinut vel-
kaantumista, tosin velanottoa ei 
voi jatkua loputtomiin. Investoin-
nit ovat olleet välttämättömiä kas-
vavalle kaupungillle. Ristilän mu-
kaan velkaantuminen on hallittua 
ja tällä on pystytty vastamaan kas-
vavaan palveluntarpeeseen.
 Heikkilä muistuttaa valtuus-
ton yksimielisestä päätöksestä 
tehdä Ideaparkkiin 20 miljoonan 
euron satsaus ja lisää, että tällä in-
vestointitahdilla ei ole mahdollista 
hillitä velkaantumista, jos verotu-
lokertymä on heikko. 
 Seinäjokinen-lehti toteaa lo-
puksi, että konkareilta ei kokemus-
ta puutu, sillä onhan kasassa noin 
sata vuotta luottamustehtäviä.

Ei Vilenin vaan Vallin asema Nuorten

Jupiter-kerhossa 
suunnitellaan jo pikkujouluja

kertoo nimettömänä pysyttelevä 
Jupiter-kerhon perustaja. Kerhon 
tunnuksena on musta Jupiter-
lippis, joita hankittiin paikalliselta 
yrittäjältä tilaustyönä.
 Viime vuonna jäivät pikkujou-
lut pitämättä kaiken kiireen kes-
kellä, mutta tänä vuonna Jupiter-
henkiset pippalot ehkä pidetään 
ajallaan.

Ylen kanavalla on suunnitelmissa 
esittää 22.10 elokuvaosuuskunta 
Siperian tuottama dokumenttielo-
kuva ”SEINÄJOEN ARABIKEVÄT”.
 Ylen mukaan ”Tässä on yksi 
varmasti vuoden eniten keskus-
telua herättävistä dokumentti-
elokuvista.” (https://yle.fi/uuti-
set/3-10368626)
 Dokumenttielokuvassa seu-
rataan Seinäjoen vastaanottokes-
kuksen aiheuttamia vaikutuksia 
sekä kuvataan laajasti sitä ilmiötä, 
mitä kymmenientuhansien arabi-
turvapaikanhakijoiden marssista 
Suomeen syksyllä 2015 seurasi.

OSTETAAN Osakkuus Oy-muotoisesta maa-
tilasta P. 0405520646

MYYDÄÄN tiibetinspanielin reippaita pen-
tuja. ell tarkastamat & rekisteröityjä. pen-
tupakkaus mukaan P. ILTAISIN 0400898360

www.seinajokinen.fi

Hirsimäki ja Kattelus 
Ylen dokumentissa

 Seinäjokelainen kansallismie-
linen Antti-Jussi Hirsimäki on 
yksi elokuvan päähenkilöistä. Hän 
on huolissaan muslimimiesten 
aiheuttaman uhan takia. Doku-
mentissa esiintyy myös irakilai-
nen turvapaikanhakija Shihab ja 
Seinäjoen vastaanottokeskuksen 
johtaja Henrik Mujunen.
 Myös Seinäjokinen-lehti Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Piia 
Kattelus nähdään sekä Seinäjo-
ella että Helsingissä kuvatuissa 
kohtauksissa, kertoo dokumentin 
kuvaaja ja tuottaja Matti Reinikka 
elokuvaosuuskunta Siperiasta.

Kati Nummensalo ja Kimmo 
Rantanen Seinäjoelta ovat päättä-
neet asettua kristillisdemokraat-
tien eduskuntavaaliehdokkaaksi 
kevään 2019 eduskuntavaaleissa. 
Sekä Nummensalo että Rantanen 
ovat Seinäjoen kaupunginvaltuu-
tettuja. Myös istuva kansan-
edustaja Reijo Hongisto hakee 
jatkokautta Vaasan vaalipiirissä. 
Hongisto on asettumassa ehdolle 
Sinisten ehdokkaana.

Laajat valikoimat
• tekstiilejä
• liikelahjoja
• toimistotarvikkeita

www.ilmarit
Vaasantie 11, Seinäjoki
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Nummensalo, Rantanen 
ja Hongisto ehdolle

 Osalla puolueista on käyn-
nissä vasta mahdolliseen jä-
senvaaliin valmistautuminen. 
Esimerkiksi keskustalla on pe-
rinteisesti suoritettu jäsenvaa-
li, mikäli ehdokkaita on tarjolla 
enemmän kuin paikkoja. Siksi 
keskustalaisilla on vielä rupea-
ma ennen ehdokkuuksien vah-
vistumisia.
 Eduskuntavaalit järjeste-
tään huhtikuussa 2019. 

Tentissä tällä kertaa Aarne 
Heikkilä (SDP), Kati Num-
mensalo (KD), Kati Ojanie-
mi (Kesk.) ja Raimo Ristilä 
(Kok.).

tentissä

KUVASSA ALHAALLA (vasemmalta oikealle): Piia Kattelus, Raimo Ristilä, Kati Nummensalo, 
Aarne Heikkilä, Kati Ojaniemi

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

- nettisivut -
- logot -

- yritysilmeet -
- esitteet -

- ym. -

Yrityksesi 
graa�siin 
tarpeisiin!
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Tule ja inspiroidu juuri sinulle sopivista huone- 
pohjista ja tilaratkaisuista – löydä uusi kotisi!

Kirkkotien varteen, Törnävän historiallisen  
kauniiseen ympäristöön, on tulossa uusia koteja.  
Läheltä löytyvät kauppa, kirkko, koulu ja päivä- 
kotikin. Upeat ulkoilumaastot aukevat kotioveltasi.

Isossa asunnossa on pesutiloista suora yhteys 
vilvoitteluparvekkeelle sekä monen ostajan toive 
kodinhoitohuone. Osassa pieniä koteja on ele- 
menttisauna (es).

Tutustu osoitteessa yit.asunnot.fi/katariina

Tule tutustumaan Katariinan kotien suunnitelmiin 

82,5 m²
47,5 m²

SEINÄJOKI TÖRNÄVÄ 
SEINÄJOEN KATARIINA
Kerrostalo | Törnävän kirkkotie 4
Rakenteilla. Omalla tontilla.  
Arvioitu valm. 31.1.2019 Energialuokka C2013

Esim.  mh. vh. 
2 h+kk 34,5 m² 42 359 130 000
2 h+kk+es 34,5 m² 51 359 139 000
2 h+kt+es 47,5 m² 47 335 168 000
2 h+k+es 52,5 m² 54 133 187 500
3 h+k+s 69,5 m² 54 447 231 000
3 h+k+khh+s 82,5 m² 78 423 288 000
yit.asunnot.fi/katariina  

KOTEJA JÄRJELLÄ 
JA TUNTEELLA

TO 6.9. KLO 16–17
työmaalla, os. Törnävän kirkkotie 4

ESITTELY

YIT JA LEMMINKÄINEN. 
YHDESSÄ YIT.

Yhdessä yli 200 vuoden  
kokemus rakentamisesta! 
Tutustu tuhansiin koteihin 
osoitteessa yit.fi/asunnot

TÄTÄ ON  
ODOTETTU!
Lataa Kotipizzan alennuskupongit 

vaikka puhelimeesi osoitteesta 
kampanjat.kotipizza.fi/ale

Kotipizza Hyllykallio, Kaarretie 2, 60510 Hyllykallio
Kotipizza Jouppi Citymarket, Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki
Kotipizza Seinäjoki keskusta, Puskantie 13, 60100 Seinäjoki
Kotipizza Ruukintie, Vaahterakuja 1, 60100 Seinäjoki
Kotipizza Törnävä, Törnäväntie 21, 60200 Seinäjoki (Törnävä)

Kuponkitarjoukset ovat voimassa 3.–16.9.2018.


