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Vapaudentien jatke on kallis      hanke ja lisää alijäämää

 Tiemäärärahat voidaan jakaa 
kolmeen eri koriin. Valtio vastaa 
maanteiden ylläpidosta, johon 
on vanhan Vaasan läänin alueella 
vuosittain osoitettu määrärahoja 
valtiolta 36 miljoonaa euroa. ELY-
keskus vastaa rahojen käytöstä.
 Kaavatiet ovat kaupunkien ja 
kuntien ylläpitämiä teitä, etupääs-
sä taajamissa. Esimerkiksi Seinä-
joki käyttää peräti 30 miljoonaa 
euroa kaavateiden ylläpitoon ja 
investointeihin hulevesiviemärei-
neen.
 Yksityisteihin, joita usein yl-
läpitävät yksityiset tienhoitokun-
nat, on valtion rahaa käytettävissä 
Vaasan läänin alueella yhteensä 1,3 
miljoonaa euroa.
 Tienpidon suunnitteluyksikön 
päällikkö Vesa Leino Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksesta kertoo, 
että maanteiden ylläpidon ohella 
valtion hallinnossa on tieinves-
tointeihin tällä hetkellä varoja 
erittäin vähän, käytännössä nolla 
euroa. Etelä-Pohjanmaan, Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan 
alueille on käytössä vain 35-36 
miljoonaa euroa vuosittain teiden 

hoitoon ja ylläpitoon.
 -Tällä rahalla pitää tehdä kaik-
ki maanteille kuuluvat toimenpi-
teet laajalla alueella pinnoituksista 
lumenaurauksiin, suunnitteluun 
tai muihin tarvittaviin toimiin, 
taustoittaa Leino. 
 Keskeinen haaste tiestön ja sil-
tojen kunnossapidon kannalta on 
raskaiden ajoneuvojen massojen 
ja mittojen kasvu. Ilmastonmuu-
tos nopeuttaa teiden ja rakenteiden 
kulumista sekä lisää rahoitustar-
vetta
 Leinon mukaan korjausvelka-
rahat on valtaosin käytetty. ELY-
keskus sai näitä rahoja 2016-2018 
yhteensä 27 miljoonaa euroa. Yk-
sityisteiden rahoitus valtion bud-
jetista on vaihdellut niukasta kol-
mesta miljoonasta viimeisimpien 
vuosien 15 miljoonan euron kor-
jausvelkarahaan. 
 -Etelä-Pohjanmaa on onnis-
tunut saamaan tästä rahasta 1,3 
miljoonaa euroa ja sitä käytetään 
tiehoitokuntien siltojen korjauk-
siin noin 50-75 prosentin avustuk-
sina, avaa Leino.

Vapaudentien jatkeen 
hintalappu nousee

Suunnittelukonsulttiyhtiö Ram-
bollin viimeisimmät arviot Va-
paudentien jatkeen arvioiduista 
kustannuksista nousevat Seinäjo-
en kaupunginvaltuuston kokouk-
sen jälkeen esitettyjen laskelmien 
mukaan jo yli kuuteentoista mil-
joonaan euroon. Vielä vuosi sitten 
hankkeen kokonaiskustannusten 
arvioitiin julkisuudessa olevan 
noin viitisen miljoonaa euroa. Val-
tuustolle syksyllä esitetty arvio oli 
12,3-13,3 miljoonaa euroa, joten 
siihenkin on tullut vielä lisäystä ja 
viimeisin arvio on 14,7-16,1 mil-
joonaa euroa.
 Seinäjoen kaupungin suunnit-
telupäällikkö Keijo Kaistila ker-
too, että kustannustaso on arvioitu 
yleisillä järjestelmillä, joilla hank-
keiden kustannustasoa arvioidaan.
 -Valtuuston päätös ratkaisee, 
että missä aikataulussa hanke to-
teutetaan, mutta joka tapauksessa 
hanke kestäisi muutaman vuoden, 
toteaa Kaistila.
 Ruukintien päästä on Kaisti-

lan mukaan pakko tehdä hankkeen 
aloitus tonteillekulun varmistami-
seksi. Hanke toteuttaisiin joka ta-
pauksessa vaiheittain. 
 Kustannusarvion rajun nousun 
taustalla Kaistila arvioi olevan sen, 
että alunperin annettiin arvio pel-
källä tienrakennuksella.
 -Vanhoille tieratkaisuille tai 
siltojen, alikulkujen ja kevyen lii-
kenteen rakentamiselle ei kuluja 
laskettu, Kaistila kertaa.
 Tiehankkeen tarpeellisuden 
avainasemassa on Eskoon alueen ja 
Pajuluoman rakennuskannan kas-
vu. 
 ELY-keskuksen Vesa Leinon 
mukaan valtion rahaa ei kaavatei-
hin ole tarjolla. Rahoitusta voi saa-
da vain maanteihin eikä Vapauden-
tien jatke ole maantie.

Autovarustelun ammattilainen
Automyynti sekä maahantuonti
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Kaupunki velkaantuu 
hurjaa vauhtia

Seinäjoen kaupunki velkaantuu 
jo valmiiksi kovaa tahtia. Velkaa 
oli viime vuoden tilinpäätökses-
sä 266,5 miljoonaa euroa eli 4251 
euroa jokaista asukasta kohden. 
Todellinen velkakantana on kau-
pungin tytäryhtiöiden ja osak-
kuusyhtiöiden sekä kuntayhtymien 
kautta yhteensä 538 miljoonaa eu-
roa eli 8580 euroa asukasta kohden. 
 Kaupungin kokonaismenot vii-
me vuonna olivat noin 410 miljoo-
naa euroa ja investointeja tehtiin 
50 miljoonalla eurolla, poistojen 
ollessa vain 19 miljoonaa euroa. In-
vestointitahti tulee aiheuttamaan 
poistojen merkittävän kasvun tu-

levina vuosina ja vuosikymmeninä. 
Se taas heikentää tulosta.  
 Seinäjoen kaupungin veroäyri 
on poikkeuksellisen korkea moniin 
vastaavan kokoisiin kaupunkei-
hin verrattuna. Lisäksi toteutuessa 
maakuntauudistus söisi budjetin ja 
pelivaran ja paine veronkorotuk-
sissa suuntautuisi kiinteistöveroi-
hin. Tämä johtuu siitä, että valtio 
on asettamassa katot veroäyrille. 
 Vapaudentien jatke on saanut 
Seinäjoen kaupungin keskuste-
lussa suuren huomioarvon, vaikka 
tien välittömässä vaikutuspiirissä 
asuu vain muutama tuhat ihmistä. 
Hankkeen kustannusarvion nousu 
jo nyt kolminkertaiseksi on jäänyt 
vähälle huomiolle.

 

Vihreät De Gröna

Erkki Valtamäki valtuustoryhmän 
pj. 1.Verotuksen rakenne on kun-
nossa. 2.Ei pitäisi toteuttaa.

 Kaupunki käyttää tänä vuonna 
noin 30 miljoonaa euroa teihin, kun 
summaan huomioidaan mm. huleve-
siviemäröinti-investoinnit.

 Yhdyskuntatekniikan menot ovat 
vuositasolla Seinäjoen kaupungil-
la nyt 14,43 miljoonaa euroa. Näillä 
määrärahoilla maksetaan kaupun-
gin hoidossa olevien kaavateiden 
kunnossapidosta, lumien aurauk-
sista, suunnitelmista, rakentamises-
ta, kaluston kunnossapidosta ja 
puistoalueiden hoidosta. 

 Lisäksi kadun rakentamiseen käy-
tetään investointimenoja lisäksi vie-
lä 11,543 miljoonaa euroa. 

Puolueet vastaavat: 
1. Pitäisikö Seinäjoen verotuk-
sessa muuttaa painopistettä 
vai onko verotuksen rakenne 
kunnossa? 
2. Pitäisikö Vapaudentien jatke 
toteuttaa?

Henna Rantasaari valttuustoryh-
män pj. 1.Tällä hetkellä Seinäjoen 
verotus on kunnossa. Kaupunkilai-
set maksavat paljon veroa, emme-
kä siksi lähtisi veroprosentteja nyt 
nostamaan. 2.Vihreiden mielestä 
Vapaudentietä ei tule tässä vai-
heessa jatkaa. Alueen liikennejär-
jestelyitä on hyvä miettiä uusiksi, 
mutta tähän riittävät jo olemassa 
olevat tiet.

Antti Knuuttila valtuustoryhmän 
pj. 1.Kaupunki pystyy puuttumaan 
vain kuntaveroon ja kiinteistöve-
roon. Tulevissa verotuspäätöksissä 
tulee kiinnittää huomiota efektii-
viseen- veroasteeseen, eli siihen, 
paljonko veroa oikeasti maksetaan 
vähennysten jälkeen. 2.Ei. Vasem-
mistoliitto esitti jo viime valtuus-
tokaudella, ettei edes suunnittelua 
tule aloittaa. Valtuustossa kuiten-
kin hävisimme.
 Vapaudentien jatkeen tarvear-
vio perustuu hyvin optimistisiin 
oletuksiin Eskoon ja eteläisen Sei-
näjoen väestönkasvusta. Lisäksi 
aikajänne arvioille on hyvin pitkä, 
30 vuotta. Olisi siis perin kummal-
lista, jos jatketta alettaisiin raken-
tamaan nyt arvioiden varassa, kun 
mahdollinen tarve voidaan todeta 
paljon myöhemminkin.

Piia Kattelus, valtuustoryhmän 
pj., kaupunginhall. vpj. 1.Seinäjo-
ella verorasitus niin kunnallisvero- 
kuin kiinteistöveronkin kohdalla 
alkaa olla tapissa. Kiinteistöveroa 
ei saa missään nimessä enää korot-
taa, päinvastoin, sitä tulisi laskea, 
jolloin tätä kautta voisimme saada 
kaupunkiin lisää työllistäviä yri-
tyksiä ja kasvattaa sitä kautta tu-
lopohjaa. Kiinteistövero on jo koh-
tuuton etenkin maatalousyrittäjien 
osalta. Veronkiristyksillä ei pidä 
rahoittaa humpuukia. Seinäjoen 
veroäyri on korkeampi kuin muis-
sa samankokoisissa kaupungeissa. 
2.Kansalaispuole ei näe tässä tilan-
teessa mitään perusteita investoida 
16 miljoonaa tiehankkeeseen, joka 
perustuu utopistisille kuvitelmille 
ja suuruudenhulluudelle.

Seinäjoen kaupunki velkaantuu hurjaa vauhtia. Samaan aikaan vanhat liitos-
kunnat ovat täynnä tyhjiä liikekiinteistöjä tai tyhjiä kunnan toimistoja.

Investoinneista johtuvat poistot kuvaavat tasoa, minkä verran kunnalla on tar-
ve tehdä uusinvestointeja. Peruskuntapäättäjänkin oletetaan koulutetun tähän 
asiaan. Seinäjoella poistot ovat -19 miljoonaa euroa tuloksesta. Investoinnit 
vaikuttavat tulokseen  useille vuosille jyvitettyinä eli kulut jaetaan usealle vuo-
delle. Eli raha kyllä käytetään heti kassasta tai otetaan lainaa, mutta kunnan 
tilinpäätöksessä summa jaetaan usealle vuodelle.

Hätkähdyttävää on, että viime vuonna taso investoinneissa oli jo 50 miljoonaa 
euroa. Tästä seuraa esimerkiksi 25 vuoden keskimääräisellä tasapoistolla joka 
vuosi -2 miljoonaa euroa. Jos investointien taso on joka vuosi sama seuraavat 
25 vuotta, on pian kaupungin poistorivinä -50 miljoonaa euroa nykyisen -19 
miljoonan euron sijaan. Se on valtava summa.

Onkin pakko kysyä, että onko kaupungilla tämän päälle vara käyttää yli 15 mil-
joonaa Vapaudentien jatkeeseen? Kohteeseen, jossa kulut ovat jo suunnitel-
mavaiheessa kolminkertaistuneet. Miten mahtaa käydä rakentamisen aikana 
kuluille, kun muuttuneille silta- ja kansiratkaisuillekin on varattu vain yksi 
lisämiljoona.

Miten on mahdollista, että maaseutukoulun lakkauttamista perustellaan vir-
kojen vähentämisillä ja hassuilla muutaman sadantuhannen euron säästöillä 
vuodessa. Ja samaan aikaan valtuusto joutuu keskustaan keskittämisen seu-
rauksena perustamaan 58 uutta virkaa, myös opetustoimeen, pääosin keskus-
tan alueelle. 

Onneksi valtuustossa ja viranhaltijoissa oli myös niitä, jotka ymmärsivät vir-
koja tarvittavan myös liitoskuntiin. On myös niitä, jotka painavat kyllä-nappia, 
kun lakkauttaminen koskee maaseutua tai liitoskuntia. He myös hihkuvat ilos-
ta, kun kymmenet miljoonat käytetään keskustan alueelle. Ja samalla nostetaan 
jokaisen keskustassa asuvan vuokrakustannusta keskittämisen seurauksena.

Tyttö on tyttö ja poika on poika. Tästä linjasta Seinäjokinen-lehti pitää kiinni. 
Henkisistä ja hengellisistä arvoista pitää uskaltaa puhua. Suomessa ja varsinkin 
Pohjanmaalla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu suurin osa ihmisistä. 

Suomessa on uskonnonvapaus, mutta ei enemmistönkään pidä joutua alistu-
maan arvojensa vastaiseen toimintaan vähemmistöjen takia. Kristilliset ar-
vot ovat olleet suomalaisten ihmisten ohjenuorana ja niiden merkitys on ollut 
kiistaton myös Suomen nousussa vahvaksi kansakunnaksi. Suomella on ollut 
erityinen siunaus. 

Seurakuntavaalit ovat paikka osallistua kirkolliseen keskusteluun. Kuuluuko 
suuren, mutta hiljaisen enemmistön ääni, vai vaikeneeko se liberaalin median 
ja äänekkäiden ’perinteisten arvojen vastustajien’ paineessa. On se erikoista, 
että julkisiin tiloihin tehdään rukoustiloja tietyille uskontokunnille, mutta 
kouluissa ei saisi olla kristillistä sisältöä.

Arkkipiispa Tapio Luoma antaa tässä lehdessä meille kaikille hyvän opastuksen 
äänestämiseen seurakuntavaaleissa: ”Jos aina ajattelisimme asioista samalla 
tavalla, mitään luottamuselimiä ei edes tarvittaisi. Ei pidä unohtaa sitäkään, 
että seurakunnan päättäjä saa luottaa ei vain äänestäjien antamaan valtakir-
jaan vaan myös Jumalan siunaukseen ja johdatukseen.”

Pidetään huoli siitä, että ”kristittyjen ei tarvitse olla muukalaisia omassa 
maassaan.”

                                           
Sami Kilpeläinen

Suomalaisuuden liiton hallitus kokousti Seinäjoella Suojeluskunta ja Lotta 
Svärd-museossa. Historiallinen rakennus tarjosi arvokkaan, mutta modernin 
kokousympäristön yli satavuotiaalle poliittisesti sitoutumattomalle järjestölle, 
joka ajaa suomalaisuuden asiaa ja edistää erityisesti suomenkielistä kulttuuria. 
Kokouksessa istuessa ja puitteita ihaillessa tuli mieleen, että onneksi Seinäjo-
ella on säästetty myös vanhaa rakennuskantaa.

Suomen kieltä tulee vaalia. Äidinkielemme on uhattuna erityisesti tiedemaail-
massa, jossa englannin ylivalta on kohtuuton. Pidetään huoli siitä, että rikas ja 
erityinen kielemme säilyy vahvana kansalliskielenämme.

Lokakuun kaupunginvaltuustossa päätettiin ikäihmisten ja lastensuojelun li-
säresurssista kuten olin kaupunginhallituksessa esittänyt. Itselleni tärkeintä 
oli, että ikäihmisten kotipalveluun ja lastensuojeluun panostetaan riittävästi, 
koska kummankin palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä lisääntyy. Li-
säksi Seinäjoella ikäihmisten kotihoidon piirissä on entistä huonokuntoisem-
pia vanhuksia ja myös omaishoitajien voimat ovat koetuksella. 

Ikäihmisten kotihoidon henkilöstöä on koulutettu kotikuntoutukseen. Liian 
tiukat resurssit johtavat siihen, että henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta käyt-
tää ammattitaitoaan ja esim.kuntouttaa vanhuksia kotikäynnin yhteydessä. On 
myös huomioitava, että Seinäjoki on maaseutukaupunki, ja osa vanhuksista 
asuu pitkien välimatkojen päässä, joten siirtymiin kuluu myös aikaa.

Seinäjoen omaa laajennettua lastensuojeluyksikköä käynnistettäessä on ää-
rimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön riittävyydestä. Lisäresurssit ovat 
siksi perusteltuja sekä vanhuksille että lapsille. Ikäihmisten kotihoitoon on 
jatkossakin kiinnitettävä huomioita, koska sen osuus tulee kasvamaan jo lä-
hitulevaisuudessa.

Omaa toimintaa vahvistamalla on mahdollista vaikuttaa ostopalvelujen mää-
rään ja tätä kautta hillitä ostopalvelujen kustannusten kasvua. Toiseksi oman 
toiminnan vahvistaminen takaa mahdollisuuden vaikuttaa johtamisen kautta 
siihen, miten palveluja tuotetaan ja että ikäihmiset ja lastensuojelun piirissä 
olevat saavat laadukkaita palveluja. Kolmas syy oman toiminnan vahvistami-
seen on se, että tällöin voidaan verrata oman toiminnan hintaa ostopalvelujen 
hintaan. Ja valtuuston päätöksestä huolimatta sekä ikäihmisten että lastensuo-
jelun palveluja tullaan jatkossakin hankkimaan ostopalveluina ja tätä kautta 

tuetaan paikallista yrittäjyyttä.

Helsingin tuomiokirkon krypytassa järjestettiin äs-
kettäin tapahtuma, jossa vaadittiin metsähakkuiden 
rajoittamista. Tapahtuman suojelijana toimi entinen 

arkkipiispa Kari Mäkinen. Kuten tämän leh-
den välissä oleva Maalainen-liite osoittaa, 

kasvaa metsävarantomme jatkuvasti, jo-
ten hakattavaa riittää. Viherpiipertäjä-

kirkonmiehille voin sanoa, että suu-
tari pysyköön lestissään ja pappi 

saarnastuolissaan. Jos ei omista 
maata kuin kukkaruukussa ja 

kokemus metsänhoidosta ra-
joittuu joulukuusen kasteluun, 
niin parempi olla suojelematta 

toisten metsiä.

Suomalainen metsätalous on 
maailmaan mittakaavassa erittäin 

vastuullista. Kirkosta puheenollen, 
nyt on seurakuntavaalit käynnissä. On-

neksi Seinäjoella on mahdollisuus äänestää 
hyvää, kokenutta ja perinteisiä pohjalaisia ar-
voja ajavaa ehdokasta, kuten Juurakon Jussia 
Nurmosta.

                                            Piia Kattelus

Vastuullista päätöksen-
tekoa - pidetään huoli 
kaikkein heikommista

Seinäjoen kaupunginvaltuusto 
päätti perustaa peräti 58 uutta vir-
kaa etupäässä sosiaali- ja terveys-
palveluiden ja sivistyspalveluiden 
alalle. Kaupungin kasvaessa uusien 
virkojen tarve on jatkuva. Lisäksi 
aiemmin kaupunki on ostanut pal-
veluja ulkopuolisilta palveluntarjo-
ajilta. 
 Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja 
terveysjohtaja Raija Ranta korosti 

Seinäjoen kaupunginvaltuusto perusti 58 uutta 
virkaa tai tointa ja lakkautti kahdeksan

valtuustossa virkoja syntyvän nyt 
myös liitoskuntiin ja samalla tur-
vattavan myös sen, että kotipal-
velua käyttävät ikäihmiset saavat 
helpommin nyt samalta tutulta 
ihmiseltä kotikäyntejä eikä ulkois-
tettujen palvelujen vaihtuvilta 
henkilöiltä. 
 Valtuusto päätti lakkauttaa 
kolme velka- ja talousneuvojan 
virkaa. Lisäksi joitain virkoja tai 

toimia lakkautettiin, koska tilalle 
perustettiin uusi vastaava tai lähes 
vastaava.

– Maaseututiet saavat vain murusia

Lue laajempi juttu
Seinäjokinen -lehden
Facebook-sivulta!

FAKTA
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Suomalainen maito on laa-
dultaan erinomaista. s. 6

Päätoimittaja

Suomi-neidon puujalat

Kesäkuun alussa evankelis-luteri-
laisen kirkon arkkipiispaksi valittu 
Tapio Luoma kannustaa ihmisiä 
mukaan vaikuttamaan kotiseura-
kunnan asioihin.
 -Äänestäminen on seurakun-
talaisten vahvin, pitkälle tulevai-
suuteen ulottuva keino vaikuttaa 
oman kotiseurakunnan asioihin, 
sen elämään ja toiminnan suun-
taan. Ilman äänestäjiä seurakunta 
kadottaa kosketuksen seurakun-
talaisten tahtoon ja lopulta myös 
seurakuntalaisiin itseensä, Luoma 
muistuttaa. 
 Seurakuntavaalien valtakun-
nallinen äänestysprosentti oli 
vuonna 2014 valtakunnan tasolla 
15,5 prosenttia. Seinäjoella äänes-
tysprosentti oli 25,4 ja korkein alu-
eellinen äänestysprosentti oli 39,1 
Ylistarossa. Luoman mukaan ää-
nestämisessä on kyse myös vastuusta. 
 -Äänestäminen on ainutlaa-
tuinen mahdollisuus, joka toistuu 
vain kerran neljässä vuodessa ja 
jossa seurakuntalainen ottaa itse 
vastuuta kotiseurakunnastaan jät-
tämättä sitä pelkästään muiden 
vastuulle, Luoma toteaa.

”Seurakunnan päättäjän on luotettava 
myös Jumalan siunaukseen ja johdatukseen”

Kohti yhteistä päämäärää

Tapio Luoma aloitti pappisuran-

sa toimimalla vuosina 1987-1998 
Peräseinäjoen apupappina ja kap-
palaisena. Hänellä on kokemusta 

Puukaupan tilanne on Etelä-Pohjan-
maalla ja Seinäjoella parempi kuin mo-
neen vuoteen. Erityisesti Seinäjoella 
ostajia on hyvin liikkeellä. 
 -Kaikille puutavaralajeille on 
edelleen hyvin kysyntää, ja koti-
maan puumarkkinanäkymä jatkuu 
myönteisenä lähikuukausina, kertoo 
kenttäpäällikkö Mikko Syri Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja metsäta-
loustuottajain Keskusliitto MTK ry:n 
metsälinjalta.
 Metsäneuvoja Janne Ranta Etelä-
Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen 
Ylistaron toimistolta vahvistaa tiedon 
hyvästä metsäalan markkinatilantees-
ta: ”Kysyntä on kovaa ja hinnat ovat 
hyvällä tasolla. Puuta on ostettu run-
saasti ja kaikki kesäkorjuukelpoiset 
leimikot menevät kaupaksi. Myös tal-
vipuulle on kysyntää.”
 Metsätila-arvioista ja metsäsuun-
nittelusta vastaava Jaakko Nyrhinen 
jatkaa, että talvi tulee sanelemaan puun 
myynnin kehityksen, koska ratkaisevaa 
on, saako puun liikkeelle metsästä.

Metsäalan markkinatilanteen 
povataan jatkuvan hyvänä

-Suhdanne-ennusteet povaavat met-
säalan markkinatilanteen jatkuvan 
hyvänä, kertoo kenttäpäällikkö Mikko 
Syri. Metsäteollisuustuotteiden tuo-
tanto- ja vientimäärät kasvavat, teol-
lisuuspuun hakkuut lisääntyvät ja täl-
lä hetkellä hakkuut ovat 17 prosenttia 
korkeammalla tasolla kuin viime vuon-
na. Myös kantohinnat ovat nousussa ja 
yksityismetsätalouden liiketulos ko-
hentunut.
 Puukaupan osalta Mikko Syri ni-
meää muutamia epävarmuustekijöitä, 
kuten kansainvälisen kauppapolitiikan 

Tukkipuun hinnat 
nousseet 20 prosenttia

ja siihen liittyvän kauppasodan uhan 
sekä Keski-Euroopan hyönteistuhot. 
Erityisesti kuusisahatavaran markki-
nanäkymää lähitulevaisuudessa hei-
kentää erittäin laajat kirjanpainajatu-
hot Keski-Euroopassa ja Ruotsissa
 Sellu- ja kartonkiteollisuudessa 
markkinatilanne on säilynyt suotuisa-
na ja toimialan kannattavuus on tällä 
hetkellä erinomainen. Myös vienti Suo-

Suomen hyvinvointi on rakentu-
nut metsien 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 suurem-
pi. Viimeisin mitattu kasvu on 107 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa, 
eli lähes kaksinkertainen verrattuna 
viiden vuosikymmenen takaiseen.

Puuvarannon määrää arvioitaessa 
on huomioitava myös puuston ti-
lavuus. Viimeisten 50 vuoden aika-
na puuston tilavuus on lisääntynyt 
noin miljardi kuutiometriä ja on nyt 
lähes 1,7-kertainen 1960-lukuun 
verrattuna.

Metsävaramme kasvavat jatkuvasti, 

myös kirkkoherran pestistä ol-
lessaan vuodesta 2002 lähtien 10 
vuotta Seinäjoen seurakunnan 

kirkkoherrana. Ennen nimitystä 
arkkipiispaksi ehti Luoma toimia 
myös Espoon hiippakunnan piis-
pana. Näiden vuosien ansiosta hä-
nellä on vahva käsitys seurakun-
tien hallinnosta myös paikallisella 
tasolla.
 -Seurakunnallinen luottamus-
tehtävä on mitä tärkein vaikutta-
misen paikka. Siitä löytyy paljon 
iloa ja kokemuksia onnistumisesta. 
Samalla on varauduttava vaikei-
siin vaiheisiin. Luottamuselimissä 
ollaan pyrkimässä yhteiseen pää-
määrään, vaikka asioista ollaankin 
toisinaan eri mieltä. Jos aina ajat-
telisimme asioista samalla tavalla, 
mitään luottamuselimiä ei edes 
tarvittaisi, Luoma painottaa. 
 Seurakunnassa on kuitenkin 
tärkeää Luoman mukaan muistaa 
maallisten asioiden ohella myös 
hengelliset asiat:
 -Ei pidä unohtaa sitäkään, että 
seurakunnan päättäjä saa luottaa ei 
vain äänestäjien antamaan valta-
kirjaan vaan myös Jumalan siuna-
ukseen ja johdatukseen.

mesta on kasvanut ja paperien vienti-
hinta on monen vuoden tauon jälkeen 
ollut nousussa.
 - Mäntysahatavaran markkina-
näkymä on tällä hetkellä kuusta suo-
tuisampi, tosin kaikille puutavarala-
jeille on edelleen hyvin kysyntää, ja 
kotimaan puumarkkinanäkymä jatkuu 
myönteisenä lähikuukausina, toteaa 
Syri.

kiitos soiden ojituksen, parantuneen 
metsänhoidon ja vanhojen tai muuten 
vajaatuottoisten metsien uudistami-
sen hyväkasvuisiksi nuoriksi metsiksi. 
Ilmaston muutoksella on myös ollut 
puuston kasvua lisäävä vaikutus.

Luonnollisesti myös puuston poistu-
ma on noussut. Vuonna 2017 poistuma 
kasvoi uuteen ennätykseen, 87 mil-
joonaan kuutiometriin. Hakkuiden ja 
puunkäytön vastapainona onkin syytä 

korostaa metsän uudistamista ja taimi-
koiden syntyä; esimerkiksi pelkästään 
Ylistaron alueella myytiin tänä vuonna 
55 000 puun taimea. Yhteensä Suomes-
sa istutetaan yli 150 miljoonaa puun-
tainta vuodessa.

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

lisäykseen suotuisan markkinatilan-
teen myötä ja toimialan kannattavuus 
onkin tällä hetkellä erinomainen. Tästä 
kertoo viennin kasvu Suomesta. Myös 
paperien vientihinta on moneen vuo-
den tauon jälkeen ollut nousussa. Li-
säksi puun energiakäyttö on ennätys-
tasolla

Kuten MTK:n kenttäpäällikkö Mikko 
Syri toteaa, suunnitellaan tällä hetkel-
lä runsaasti kotimaisen puun käyttöä 
lisääviä investointeja ja hakkuumah-
dollisuuksiahan Pohjalaismaakunnis-
sa riittää. Puusta maksetaan nyt hyvä 
hinta, joten vihreä tase kannattaa lait-
taa töihin.

Ilmastonmuutos on ollut uutisissa vii-
me aikoina tiuhaan. Puhutaan jopa, että 
ensi kevään eduskuntavaalit olisivat 
”ilmastovaalit”. No mikäs siiinä, jos 
uutisointi on puolueetonta ja oikeu-
denmukaista. Nyt on kuitenkin synty-

mässä vaikutelma, että valtamedi-
an ylläpitämissä keskusteluissa on 
maaseudulla ja maakunnissa asuvia 
kohtuuttomasti syyllistetty ilmas-
tonmuutoksen aiheuttajiksi. 

Tosiasiassa maakuntien ja maa-
seudun ihmiset ovat ilmaston pe-
lastajia. Kestävän metsätalouden 
harjoittaminen on lisännyt metsien 
hiilinieluja, kuten tilastot kiistatta 
osoittavat. Ja päinvastoin, ovat met-
sä ja kestävä metsätalous ratkaisu 
ilmastonmuuutoksen torjuntaan 
myös energianlähteenä. 

Kotimainen uusiutuva bio-pohjai-
nen aines on luontoystävällisem-
pi kuin fossiilinen polttoaine. Niin 
kauan kuin Intia ja Kiina eivät puutu 
raskaan teollisuutensa päästöihin, 
on yhdentekevää, paljonko lehmä 
Pohjanmaalla pieree.

PIIA KATTELUS

Seurakuntavaalit

Infopaketti metsäteistä
Kestävän metsätalouden tuki (KEMERA-tuki) metsäteiden perusparannukseen

Vaatimukset perusparantamiseen:
-  Metsätiellä oltava toimiva tiekunta, joka koostuu tienhyötyalueen osakastiloista, tiekun- 
 nan kokouksessaan valitsema, yleensä kolmi jäseninen hoitokunta (PJ + kaksi jäsentä)

- Edellisestä perusparantamisesta tai tien rakentamisesta on kulunut 20 vuotta

-  Tien käytön on muodostuttava metsätalouden kuljetuksista, eli vähintään 50% tieyksiköi-
 tä on oltava metsätalouden ajoa

-  Perusparannettavan tien on myös täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, kuten ajoradan 
 leveys, tarvittavat kohtaamis/kääntymispaikat, joiden mitoitus on oltava ohjeistuksen mu-
 kaisia.

- Suomen metsäkeskus myöntää kestävän metsätalouden tukea (Kemera) perusparan-
 nustöihin. Tuen osuus Etelä-Pohjanmaalla on 50% hyväksyttävistä kokonaiskustannuk-
 sista

- Vuodelle 2018 on KEMERA-varoja vielä haettavana

* Hoitokunta voi itse hakea tuen tien perusparantamiseen tai käyttää ulkopuolista ammat-
 titoimijaa, kuten metsänhoitoyhdistystä. 

* Metsäyhdistyksen toimihenkilö hoitaa kaiken avaimet käteen periaatteella;
 hoitaa hankkeen käynnistämisen, pitää kokoukset, laatii suunnitelman, hakee rahoituk-
 sen (Kemeran) Metsäkeskukselta, kilpailuttaa urakan ja valvoo työt.

* Myös uusien metsäteiden tekoa tuetaan. Tuki on tällöin 35% kokonaiskustannuksista.   
 Uusia metsäteitä rakennetaan yleensä perusparantamisen yhteydessä täydentämään jo
 olemassaolevaa tiestöä.

Lähde: Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys/Sami Laukkola

Seinäjokinen-lehti kysyi pitkän 
linjan seurakunnan päättäjä Jussi 
Juurakolta (kesk.) ajatuksia, mitä 
hän pitää tärkeimpinä asioina hal-
linnollisesti ja toisaalta kirkon ar-
vokysymysten kannalta Seinäjoella 
ja Suomen evankelisluterilaisessa 
kirkossa tällä hetkellä.
 -Seurakunnan talous on nyt 
vakaalla pohjalla. Mutta on syytä 
varautua tulevaan. Seurakunnassa 
on menossa toimia, joilla esimer-
kisi tehostestetaan tilojen käyttöä 

Kirkon luottamushenkilöt tärkeässä roolissa

ja mietitään mitkä kiinteistöt ovat 
toiminnan kannalta tarpeellisia, 
Juurakko kertoo.
 ”Henkilöstön osalta pohditaan 
miten säästetään henkilöstöku-
luissa niin etteivät seurakunta-
laisten saamat palvelut heikkenisi, 
mutta niin että seurakunnan rooli 
vastuullisena työnantajana ei vaa-
rannu. Jokaisen viran tarpeellisuus 
pohditaan ennen auki julistamista.”
 Seinäjoen seurakunnassa on 
tämän vuoden lopulla täytetty nel-

Tie-ja oja-asiantuntija 
Sami Laukkola (kuvassa 
oik.) ja metsäneuvoja 
Janne Ranta ihastelevat 
vuonna 2017 valmis-
tunutta metsäautotietä 
Ylistarossa. Kemeratuki 
myönnettiin ja nyt puu 
liikkuu metsästä, kun tie 
on kunnossa.

jä uutta virkaa edellisten viran- tai 
toimenhaltijoiden eläköityessä. 
 Juurakko sanoo yrittävänsä 
taivaltaa matkansa ”lapsenuskon 
varassa”, mutta viimeaikaiset kes-
kustelut esim. samaa sukupuolta 
olevien avioliitosta hämmentävät 
häntä suunnattomasti.
 -Armo, rukous  ja rakkaus 
kuuluvat kaikille, eikä ketään saa 
kivittää. Tulee jopa mieleen, että 
yrittävätkö jotku kirjoittaa raa-
mattua uudelleen omista tarkoi-

Arkkipiispa Tapio Luoma:

Tapio luoma aloitti Arkkipiispana 1.6.2018

Laajat valikoimat
• tekstiilejä
• liikelahjoja
• toimistotarvikkeita

www.ilmarit
Vaasantie 11, Seinäjoki

Laajat valikoimat
• tekstiilejä
• liikelahjoja
• toimistotarvikkeita

www.ilmarit
Vaasantie 11, Seinäjoki

Laajat valikoimat
• tekstiilejä
• liikelahjoja
• toimistotarvikkeita

www.ilmarit
Vaasantie 11, Seinäjoki

Laajat valikoimat
• tekstiilejä
• liikelahjoja
• toimistotarvikkeita

www.ilmarit
Vaasantie 11, Seinäjoki

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

tusperistään katsoen? Kirkko on 
lähellä isoa hajaannusta jos ei 
löydetä ratkaisua, pohtii kokenut 

seurakunnan luottamushenkilö 
Jussi Juurakko.

93konduktööri evp.
Jussi Juurakko

Olen 62-vuotias eläköitynyt konduktööri. 
Asun vaimoni kanssa Keski-Nurmossa. 
Perheeseeni kuulu myös kaksi aikuista 
lasta. Seurakunnan luottamushenkilön 
tehtävä on avoimen ja vastuullisen 
hallinnon kehittäminen sekä seurakunnan 
alueellisia ominaispiirteitä kunnioittavan 
toiminnan tukeminen. Näiden asioiden 
puolesta haluan työskennellä jatkossakin.

Kantohinnat. Muuttujina Hinta-alue ; Hakkuutapa ; Puutavaralaji ; Kuukausi
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Tavallisille ihmisille auto, ja varsinkin 
edullinen auto, on tavallisen arkielämän 
perusasia. Liikenneministeri Berner on 
yrittänyt koko hallituskautensa vaih-
dattaa tavallisten ihmisten kansanautot 
varsin kalliisiin sähköautoihin.
 Nyt keppihevoseksi on otettu 
IPCC:n ilmastonmuutosraportti. Sipilän 
miljonäärihallitukselta on unohtunut, 
että asuntovelkaantuneet työikäiset ja 
pienillä eläkkeillä elävät tavalliset suo-
malaiset eivät kestä yhtään lisälaskua. 
Hyvää liikkuvaa tavallista autoa ei vain 
ole tavallisella ihmisellä mahdollista 
vaihtaa.
 Miksi autoilijoilla yritetään mak-
sattaa kalliiden sähköautojen osto, joi-
hin ensin teetetään fossiilista energiaa 
käyttäen akkuja. Sen jälkeen seuraava 
vaara liittyy sähkön tuottamiseen ja 
miten se voitaisiin edes jakaa nyky-
verkossa. Tosiasia on, että ihmisten on 
päästävä töihin ja jo hallituksen työllis-
tämistoimienkin takia työssä on käytävä 
entistä kauempana.
 Ei tavalla ihmisellä ole varaa vaih-
taa autoa kallisiin sähköautoihin saati 
maksaa kovempia veroja autoilusta. Ja 
vaikka verotusta kiristetäänkin, autoilu 
ei vähene, vaan töihin ja asioille on maa-
kunnissa päästävä.

Maalla tarvitaan autoa – ilmastobluffilla ei maaseutua saa tappaa

Päivällä myymälä, 
illalla tapahtumapaikka

”        Ratkaisut löytyvät suo-
malaisten luonnonvarojen 

kestävästä ja monipuolisesta 
käytöstä. Siihen voidaan ohja-
ta kannustamalla käyttämään 
kotimaista kaasua tai puu- 
sekä muita uusiutuviin luon-
nonvaroihimme pohjautuvia 
energialähteitä.”

 Ilmastonmuutostutkimuksien on-
gelma on niiden luotettavuus. IPCC tai-
taa olla enemmän myös poliittinen klik-
ki.

kevät mitä lystää, ei Suomen toiminta 
ole kuin hyttysen ininää. Toki tehdä 
kannattaa, koska sieltä voidaan luoda 
ratkaisuja vientiosaamiseen. Ratkaisut 
löytyvät suomalaisten luonnonvarojen 
kestävästä ja monipuolisesta käytöstä. 
Siihen voidaan ohjata kannustamalla 
käyttämään kotimaista kaasua tai puu- 

Yrittäjä Anne Rintamäki toivottaa seinäjokelaiset 
tervetulleiksi kuuntelemaan Neljää Ruusua WS 
Arenalle.

MTK:n kenttäpäällikkö Mikko Syrin 
mukaan kotimaisen puun käyttöä li-
sääviä investointeja suunnitellaan run-
saasti ja hakkuumahdollisuuksia Pohja-
laismaakunnissa riittää.
 -Metsät antavat mahdollisuuden 
vastata teollisuuden tarpeisiin, kertoo 
tie-ja oja-asiantuntija Sami Laukkola 
Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdis-
tyksen Ylistaron toimistolta. Hän jatkaa 
toteamalla, että kasvavat hakkuumäärät 
tuovat myös lisää taimikoita. 
 -Jotta hakattavaa riittää tulevai-
suudessa, on taimikonhoitoon panos-
tettava, painottaa Laukkola.
 Mikko Syri kertoo päästöoikeuksi-
en hintojen nousseen lähes kolminker-
taisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä 
parantaa metsähakkeen, kuoren ja pu-
run kilpailukykyä lämmöntuotannossa.
 Etelä-Pohjanmaan metsänhoi-
toyhdistys välittää puuta kymmenille 
tahoille. Energiapuuta toimitetaan kun-
tien lämpölaitoksille sekä yksityisille 
maatiloille. Sahattavaa puuta toimite-
taan alueen yksityisille sahoille. Kaikki-
en puutavaralajien kysyntä on virkisty-
nyt myös toimituskaupoissa.
 -Metsänomistajille pyritään saa-
maan paras mahdollinen hinta puusta. 
Kuitupuun osuus pyritään minimoi-
maan mm. tekemällä pieniläpimittaisia 
sahattavia puutavaralajeja kuten pik-
kutukkia ja parrua ja katkomalla lyhyitä 

”Hoidetut taimikot tuottavat 
puuta tulevaisuudessakin”

sekä muita uusiutuviin luonnonvaroi-
himme pohjautuvia energialähteitä.
 Myös kestävä metsätaloutemme 
ja nurmien viljely ovat ympäristöteko-
ja hiilensitojina. Teollisuus ja tekniikan 
kehittyessä raskas liikenne pitää olla 
ensin keskiössä uusiutuvien käytössä, 
ei tavallinen keskituloinen kansalai-

nen. Metsät kasvavat maalla ja kestävän 
metsätalouden mukaisesti metsämme 
kasvavat jopa 50 % enemmän kuin mitä 
niitä käytetään.
 Tosiasiassa kaupungistumien on 
aiheuttanut maailman ilmasto-ongel-
mat. Hajautettu energiantuotanto ilman 
helsinkiläisten hiilivoimaloita, saati 
intialaisten koksin polttamista, on kes-
tävää energiantuotantoa. Metsässä on 
tekemistä meille kaikille ja hajautettu 
paikallinen puun poltto on hyvä tapa 
tuottaa energiaa uusiutuvasta puustam-
me.
 Mutta liikennettä ja tavallisten 
maakuntien ihmisten elämää ei ilmas-
tobluffilla saa vaarantaa. Bernerin ja 
Sipilän aika on ollut tavallisen kansan 
kyykyttämistä. Ensin pienituloisten 
eläkkeitä leikattiin, sitten pantiin pie-
nituloisten tuloihin nähden hurjat oma-
vastuut lääkkeisiin ja nyt  yritetään ve-
rottaa vielä lisää autoilusta.  Nyt riittää.

 
Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, 
Valtiotieteiden Maisteri
 

tukkeja. Kertyvä kuitupuu kilpailutetaan 
suuremmissa erissä, jolloin sillekin saa-
daan paras mahdollinen hinta, kertoo 
metsäneuvoja Janne Ranta.
 -Kantoja nostetaan nykyään har-
vemmin, koska metsänhoidon kannalta 
on parempi jättää kannot paikalleen. 
Risupaalit ja vastaava paalattava ener-
giapuu on käytännössä poistunut, kuvaa 
Laukkola markkinoiden muutoksia.

Nuoria metsäpalveluyrittäjiä 
tarvitaan
Äänekosken tehtaan käynnistyminen 
näkyy puukaupassa lähinnä kokonais-
kysynnän kasvuna. Erityisesti kuitu-
puulle on Laukkolan ja Rannan mukaan 
nyt parempi kysyntä. Ruotsiin ei ole 
tällä hetkellä tarvetta viedä puuta met-
sänhoitoyhdistyksen toimesta toimesta.
 -Etelä-Pohjanmaa on Äänekosken 
kannalta reuna-aluetta, mutta tehtaan 
käynnistäminen on piristänyt kuitu-
puun kysyntää myös Pohjanmaalla. 
UPM:n Pietarsaaren tehdas käyttää ny-
kyään enemmän pohjalaista puuta, kos-
ka Keski-Suomesta tuodaan vähemmän 
puuta Pietarsaareen, arvioi metsäsuun-
nitelmista vastaava Jaakko Nyrhinen.
 Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoel-
la on riittävästi metsäpalveluyrittäjiä, 
mutta Sami Laukkola toteaa samaan 
hengenvetoon, että hyvistä ammattitai-
toisista nuorista metsäpalvelu-/kone-
yrittäjistä on pulaa.
 -Erityisesti metsureiden ammat-
tikunta on suhteellisen ikääntynyttä ja 
jos alalle ei saada nuoria ammatillises-
ti osaavia tekijöitä, uhkaa kymmenen 
vuoden päästä metsuripula nykyisten 
jäätyä eläkkeelle, valottaa Laukkola tu-
levaisuuden näkymiä.

Kesän 2018 sääolosuhteet olivat mai-
dontuotannolle poikkeuksellisen vaike-
at. Pitkittyneen kuivuuden seurauksena 
tuotetut rehumäärät jäivät pieneksi ja 
rehu laadultaan vaihtelevaksi.
 -Helteet rasittivat lypsylehmiä, 
jolloin hedelmällisyys heikkeni ja leh-
mien lypsämän maitomäärä väheni, 
kertoo maitohygienialiiton toiminnan-
johtaja Hanna Castro.
 Maitohygienialiiton keräämät ti-
lastot osoittavat kesähelteiden vaikut-
taneen myös maidon laatuun: maidon 
solumäärät olivat elokuussa 2018 poik-
keuksellisen korkeita.
 -Maidon solumäärät kertovat leh-
män utareen terveydentilasta. Läm-
pöstressi altistaa lehmän utaretuleh-
dukselle ja häiritsee utareen kehitystä 
ummessaolon aikana. Lämmin ilma 
myös edistää utaretulehdusbakteerien 
kasvua, Castro sanoo.
 Kesän lämpimien kuukausien vai-
kutukset näkyvät Maitohygienialiiton 
tilastoissa vuodenaikaisvaihteluna raa-
kamaidon solu- ja bakteeriluvuissa. 
Lämpötilahuippujen vaikutuksen nou-
sevat esiin etenkin maidon soluluvuissa.
 Maidon solumäärä oli elokuussa 
2018 poikkeuksellisen korkea, keski-
määrin 159 tuhatta solua millilitrassa. 
Soluluvut olivat korkeampia viimeksi 
elokuussa 2003. Sen sijaan maidon bak-
teeriluvut eivät merkittävästi poiken-
neet viime vuosien lukemista. Bakteerit 
kasvavat parhaiten lämpimässä ja kos-
teissa olosuhteissa, joten kesän 2018 
kuivuus on voinut osaltaan hillitä bak-
teerien kasvua.
 Helleaaltojen haittavaikutukset 
ovat maidontuotannolle maailman-
laajuinen ongelma. Suomen pohjoisen 
sijainnin ansioista lehmien kokema 
lämpöstressi on vähäistä eteläisempiin 
maihin verrattuna. Suomessa tuotettu 
maito onkin laadultaan erinomaista: 

Raakamaidon soluluvut ja kesän keskilämpötilat Suomessa vuosina 2011-2018.

Hellekesän vaikutukset näkyvät 
myös maidon laadussa

Vaasalainen WS Arena on aloittanut ta-
pahtumien järjestämisen Wasasafen ti-
loissa keväällä 2016. Myymälätilat ovat 
muutettavissa tapahtumakäyttöön hel-
posti siirrettävien myymälähyllyjen an-
siosta. Wasasafen muuntautuminen WS 
Arenaksi kestää vain noin 20 minuuttia.
 Talviaikaan WS Arena vetää 600 
henkeä ja kesäaikana anniskelupaikkoja 
on 1100 WS Arenalla järjestetään tapah-
tumia 1-2 kertaa kuukaudessa ja lavalle 
halutaan ennenkaikkea kovia kotimaisia 
bändejä. Tälle vuodella on yleisölle tar-
jottavana mm. Turmion Kätilöt, Neljä 
Ruusua, Mokoma, Amorphis ja Von 
Hertzen Brothers.
 -Ei ollut iso kynnys lähteä yrit-
tämään, kertoo kauhavalaistaustainen 
Anne Rintamäki. Rintamäki jatkaa nau-
raen, että ”isäntä on tuollainen ajatus-
hautamo, keksii minulle koko ajan lisää 
hommia.”

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy

- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
  kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Lumenauraukset ja -ajot
- Hiekoitukset

Urakointi Paalanen Oy:n yrittäjä Ville Paalanen 
on yksi MHY:n käyttämistä metsäpalveluyrittäjistä. Talvirenkaita tulee käyttää lain mukaan 

joulukuusta helmikuuhun. Toki olosuh-
teet määrittävät talvirenkaiden todel-
lisen käyttöajan; liikenneturvallisuus 
ennenkaikkea, jottei talvi pääse yllättä-
mään autoilijaa.  
 Autoliiton mukaan vetävät renkaat 
kuluvat nopeammin kuin vapaasti pyö-
rivät. Jotta rengassarja kuluisi tasaises-
ti, tulisi renkaiden paikkaa kierrättää 
säännöllisesti, pyörimissuuntaa muut-
tamatta. Eturenkaat olisi hyvä vaihtaa 
taakse ja takarenkaat eteen noin 8000 
km:n välein. Näin eri renkaiden kulumi-
serot saadaan pidettyä mahdollisimman 
maltillisina ja renkaiden kokonaiskilo-
metrimäärä maksimoitua. Käytännössä 
kierrättäminen tapahtuu useimmiten 
kuitenkin kesä- ja talvirenkaiden vaih-
don yhteydessä.
 Kyrönvirran Autoliikkeen Jukka 
Virtasen mukaan nastarenkaat ovat pi-
täneet pintansa edelleen ja kitkarenkaita 
laitetaan auton alle vähemmän.
 -Renkaat vaihdamme asiakkaalle 
noin vartissa, mutta useimmiten vanhat 
renkaat pestään mukaan samalla, joten 
aikaa kuluu puolisen tuntia, kertoo Vir-
tanen.
 Renkaat kuluvat sitä herkemmin, 
mitä tehokkaampi auto on. Lisäksi sekä 
raskas kaasujalka että ajoneuvon suuri 

Nastat alle

vain alle promille maidosta ei täytä sille 
asettuja laatuvaatimuksia. Huonolaa-
tuista maitoa ei huolita elintarviketuo-
tantoon vaan se hävitetään.
 -Kuluttajalla ei siis ole syytä huo-
leen, sillä kaupan maito läpäisee laatu-
vaatimuskriteerit kirkkaasti -myös ke-
sähelteillä, Castro vakuuttaa.

Hanna Castro.

 Mieleeni tulee 1960-luvulla jen-
keissä ilmeisimmin Coca-Colan ja Pep-
sin rahoittamat terveystutkimukset, 
joilla maitorasvasta tehtiin sydäntau-
tiriskien lähes ainoa syyllinen. Sokerin 
haitat jätettiin tutkimatta. Kun tämä 
huijaus paljastui vasta 2010-luvulla, 
maitorasvan kulutus räjähti ja hinta 
nousi ja sokerin kulutusta kaikki pyr-
kivät välttämään nyt suurissa määrin. 
Kunpahan ei ilmastotutkimuksissa käy 
samoin?
 Niin kauan kuin Kiina ja Intia te-

 Anne Rintamäen vastuulla on WS 
Club, joka kattaa työntekijät ja anniske-
luoikeudet. WS Arenan kiinteistöstä vas-
taa Ari Rintamäki.
 -Tapahtumanjärjestämisessä on 
kasvupotentiaalia, seinät saisivat levetä 
ja ajatuksissa on ollut laittaa lisäneliöitä. 
Toki täyttää harkita tarkkaan, että pal-
veleeko se koko konsernia, koska tilan 
puute ei ole kohdannut vielä kovinkaan 
monesti, toteaa Anne Rintamäki.
 Rintamäen mukaan WS Arenalle 
on ollut tilaus tässä kaupungissa ja tällä 
alueella. 
 -Olemme sellainen ”Tule sellaise-
na kun olet”-paikka, jonne on matala 
kynnys lähteä vaikka työpäivän päät-
teeksi, päättää Rintamäki haastattelun.

massa kuluttavat kumipyörät nopeam-
min. Talvirengas kestää kuitenkin ajossa 
kesärengasta pidempään.
 Jukka Virtasen mukaan markki-
noilla on halpoja kiinalaisia nastapyö-
riä, jotka kestävät Suomen olosuhteissa 
yllättävän hyvin. Tosin eroja nastojen 
pidossa löytyy.
 -Kiinalaisia merkkejä on niin pal-
jon, että en osaa niitä kaikkia edes nime-
tä - voi olla hyviäkin, mutta sen tietää 
vain testaamalla, toteaa Virtanen.
 Talvirenkaita myydään ja asen-
netaan myös Ylistaron ST1-huoltoase-
malla. - Aika renkaiden vaihtoon tulee 
varata etukäteen, kertoo huoltoaseman 
yrittäjä Jamppe Valli. Vallin mukaan 
sesonki alkaa lokakuussa ja kestää aina 
talven tuloon asti.

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

Vuokrattavana Seinäjoen Roveksesta Kivistöntien varrelta

UUTTA VARASTO/TYÖTILAA
Tilojen koko 48 m2. Nosto-ovi 2500*3000. Sisäkorkeus 3600.

Sos.tila sekä asfalttipiha. Edullinen vuokra.
Tiedustelut 0400-664654

METSÄNHOITOPALVELUT • PUUKAUPPAPALVELUT
PUUNKORJUUPALVELUT • TIE- JA OJAPALVELUT

ENERGIAPUUN KORJUU • TILA-ARVIOT
METSÄSUUNNITTELU • NEUVONTA, YM.      

METSÄNOMISTAJIEN EDUNVALVOJA 

www.mhy.�/etelapohjanmaa

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.�

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

ISONKYRÖN TOIMISTO: KESKUSKATU 5, 61500 ISOKYRÖ 
MIKA SAARI 040 534 4427,     
JAAKKO NYRHINEN 040 809 9424

LAIHIAN TOIMISTO: LAIHIANTIE 36, 66400 LAIHIA 
ESKO LAHTINEN 050 518 5610
     
LAPUAN TOIMISTO: ASEMAKATU 4 B, 62100 LAPUA 
JAAKKO NIEMISTÖ 040 833 6134,     
OLLI TURJA 040 524 4217

NURMON TOIMISTO: KIRVESKUJA 2, 60550 NURMO 
KARI TUOMELA 0400 361 348,     
JUSSI YLI-HANNUKSELA 0400 361 349

YLISTARON TOIMISTO: PERTUNKUJA 4, 61400 YLISTARO
 

SAMI LAUKKOLA 040 708 1377, 
JANNE RANTA 050 565 1592
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heinäkuu

20 165

160
155

150
145

140

135
130

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

elokuu Helsinki Oulu



MARRASKUU 20188 MARRASKUU 2018 9

Kesäkortti

www.gym-maxium.com

Teollisuustie 8, Seinäjoki    
Puh. 050 5525426    

kortti voimassa
31.12.2018 saakka

Tällä kupongilla

loppuvuodeksi 2018 
SALIKORTTI

Sekä 25v. juhlavuoden 
kunniaksi tällä kupongilla

voimassa vuosi (1v.) ostopäivästä
VUOSIKORTTI

€
Huom! 

Salilta saatavissa myös 
PT-palveluita, kysy lisää 
asiakaspalvelustamme!

LÖYDÄT MEIDÄT 
MYÖS

Kiva yllätys vaikka isälle, ystävälle...

HUONEISTOT HINNAT ALK.

Esim. Koko Omaksi-maksu Kokonaishinta
1h+kt 34,5 m² 8 414 € 121 915 €

2h+kt+(ks) 42,5 m² 10 274 € 147 823 €

3h+k+(ks) 67,0–77,5 m² 15 282 € 217 836 €
(ks)= kylpyhuonesaunavaraus

Jaana Mäki-Maunus LKV
+358 50 301 2011 
jaana.maki-maunus@lakea.fi

MYYNTI

HUONEISTOT HINNAT ALK.

Esim. Koko Myyntihinta Kokonaishinta
1h+kt 31,0 m² 36 900 €  123 000 €

2h+kt 40,5–46 m² 43 800 € 146 000 €

3h+kt+(ks) 71,5–77,5 m² 71 070 € 236 900 €

(ks)= kylpyhuonesaunavaraus

Ylisentie 18, 60100 Seinäjoki

Asunto Oy Seinäjoen 
KISKANKARTANO

Asunto Oy Seinäjoen 
TUOHI
Kniipinkuja 5, 60200 Seinäjoki

Aivan Seinäjoen keskustan vieressä sijaitseva Kiskankartano 
tarjoaa toimivia  koteja monenlaisille asujille suositulta Upan 
asuinalueelta. Arvioitu valmistumisaika 11/2019.

Viihtyisä puukerrostalo sijaitsee Pruukinrannassa Kyrkösjärven 
vieressä lähellä luontoa ja hyvien kulkuyhteyksien päässä 
Seinäjoen palveluista. Arvioitu valmistumisaika 10/2018.

KAUNIITA KOTEJA HUIPPUSIJAINNEILLA!

Osalle pitkät juoksulenkit tai ohja-
tut jumpat ovat tapa kohentaa kun-
toa. Osalle ne eivät sovi laisinkaan. 
Kuntosalilla painojen tai laitteiden 
kanssa jokainen voi oman mielensä 
mukaan tehdä joko lyhyen tai pitkän 
treenin, juuri silloin kun se itsel-
le sopii. Seinäjokinen-lehti tutustui 
yhteen Seinäjoen vanhimmista kun-
tosaleista Kuntokeskus Maxiumiin 
Teollisuustie 8:ssa.
 -Tämä on 100 % pohjalainen 
sali. Emme ole minkään ketjun alla, 
joten rahat jäävät kaikki tälle alueel-
le, aloittaa Seinäjoella asuva ja Teol-
lisuustiellä salia pyörittävä kuntosa-
liyrittäjä Tero Lamminaho. 
 Salilla käy päivittäin vasta-al-
kajista kokeneisiin saliharrastajiin. 
Salin ns. kattavat vapaat levy-, käsi ja 
muut painot palvelevat hyvin erilaisia 
harrastajia ja kaiken tasoisia treenejä.
 -Olemme yksinkertaisesti hyvä 
perussali, josta löytyy kaikki tarvit-
tava treenaamiseen. Ei ole ryhmälii-
kuntaa eikä jumppia vaan sitä itseän-
sä. Salilta löytyy myös juoksumatot, 
crosstrainer, spinning-pyörät, kun-
topyörät, soutulaitteet ja lihas-
huoltorullat. Jonotusta ei ole, koska 
kaikille lihasryhmille löytyy vaihto-
ehtoisia laitteita, kehuu Lamminaho. 
 Salin painojen määrä tuli Terolle 

 Kuntokeskus Maxiumilla toivo-
taan, että pienet toimijat erottuisivat 
isojen toimijoiden varjosta. 
 -Tarjoamme hyvää palvelua ja 
joustavaa toimintatapaa. Smartum-
setelien ohella tyky-toiminta on osa 
salin arkea. Asiakaspalveluaukiolo-
aika ei rajaa palveluaikaa, on tilava 
parkkipaikka eikä parkkimaksuja. 
Toimintatapamme on mahdollisim-
man yksinkertainen, kertoo Lam-
minaho. 
 ”Henki, mikä salilla vallitsee on 
läheinen. Porukasta on tullut keske-
nään jopa ’salituttuja’.

Seinäjoen väkiluku saavutti elokuus-
sa 63 000 rajapyykin ja lisää väkeä 
muuttaa kaupunkiin. Erityisesti 
Karhuvuori, Jouppi, Kärki, Törnävä 
ja keskusta vetävät väkeä. varsinkin 
lapsiperheet muuttavat Karhuvuoren 
tapaisille uusille alueille. Syntyvyys 
on korkea ja erilaisille asuntoratkai-
suille on tarvetta. Massiivisen ker-
rostalotuotannon johdosta muutto 
suuntautuu nyt myös entistä enem-
män kerrostaloihin.
 Myyntineuvottelija Minna Sip-
pola rakennusyhtiö YIT:stä kertoo, 
että asuntojen ostajat etsivät itsel-
leeen sopivaa modernia asumista, 
joka tuo arkeen myös kaivattua help-
poutta ja vaivattomuutta.
 -On tärkeää, että kerrostaloissa 
myös liiketilat löytyvät alakerrasta, 
Sippola tähdentää.
 Huoli liitoskuntien väkimäärän 
vähenemisestä on todellinen. tämä 
näkyy myös osittain ihmisten si-
joittumisessa Seinäjoella. Sippolan 
mukaan liitoskunnista on jatkuvaa 
kiinnostusta kaupunkialueelle muut-
tamiseen.
 -Törnävän kohteessa Katarii-
nassa on havaittavissa, että liitos-
kunnista tulevat asiakkaat tahtovat 
muuttaa luonnon läheisyyteen ja 

Karhuvuori ja uudet alueet vetävät lapsiperheitä

kuitenkin palveluiden äärelle, avaa 
Sippola.
 Asuntomyyjä Jaana Mäki-Mau-
nus Lakeasta arvioi keskustan olevan 
tällä hetkellä haluttu kohde, koska si-
joittajien ohelle myös varttuneemmat 
pariskunnat sekä maakunnasta että 

taajama-alueelta omakotitaloasumi-
sesta luopuneet tähyävät sinne.

Kaikki alueet vetävät

YIT:n Sippolan mukaan nuoret ovat 
yhä enenevässä määrin kiinnostu-

neita asuntosijoittamisesta ja oman 
asunnon ostamisesta.
 -Asiakkaat hakevat helppoa ja 
huoletonta asumista, haetaan val-
mista uutta kotia. Ei tarvitse remon-
toida ja käyttää siihen aikaa ja rahaa, 
arvioi Sippola.
 Kaikille asuinalueille on kui-
tenkin vetovoimaa, koska ihmisten 
tarpeet ovat erilaisia. Sippola onkin 
tyytyväinen siitä, että Seinäjoella ”on 
onneksi valinnanvaraa”.
 -Kerrostalojen uudistuotannos-
sa hinnat ovat kautta Seinäjoen nous-
seet. Hinnan nousu on ollut keskus-
tassa suurempaa kuin muilla alueilla, 
taustoittaa Mäki-Maunus.
 YIT:llä rakentuu Joupin Komia-
kortteliin yhteensä 12 kerrostaloa ja 
yli 400 kotia.

 Joupin kohde on Seinäjoen uu-
simpia asuinalueita ja sijaintinsa 
puolesta hyvä ajatellen kouluja, har-
rastusmahdollisuuksia ja kauppakes-
kuksia. Komiakorttelissa eri-ikäiset 
ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat 
ihmiset voivat viettää aktiivista ja 
viihtyisää elämää hyvien palveluiden 
läheisyydessä. Tästä kohteesta ovat 
kiinnostuneet sekä yksityissijoittajat 
että oman kodin ostajat.
 -Tämä on yksi vetovoimaisim-

mista kohteistamme, Sippola iloitsee.

Kerrostalotontteja riittää

Kerrostalotontteja Seinäjoella toden-
näköisesti riittää vielä kaikille raken-
tajille keskustankin läheisyydessä 
useiksi vuosiksi, joten tarjonta asun-
noista tulee olemaan monimuotoista 
vielä pitkään. 
 Myös Törnävälle YIT:N Sei-
näjoen Katariina-nimisen kohteen 
vuoden 2019 aikana valmistuvat 29 
asuntoa ja Torikadun Ainon sekä Vie-
non 58 uutta asuntoa tulevat YIT:n 
arvion mukaan kiinnostamaan kaik-
kia asunnonostajaryhmiä.
 Lisäksi liitoskunnissa on moni-
puolinen tarjonta vapaista rakenta-
mattomista tonteista.
 Mäki-Maunus Lakeasta uskoo 
Seinäjoen vetovoiman kantavan pit-
källe tulevaisuuteen, koska Seinäjoki 
on kehittyvä 
maakuntakeskus.

 -Kaupungilla on paljon hienoja 
suunnitelmia keskustan alueen muu-
toksista. On mielenkiintoista nähdä 
kuinka kaikki toteutuu ja miltä Seinä-
joki näyttää viiden vuoden kuluttua, 
pohtii Mäki-Maunus.

Antti Kuusisto: Seinäjoki on valtakunnan paras paikka harrastaa pesäpalloa
Seinäjoen Mailajussien naisten su-
perpesiksen pelinjohtaja ja valmen-
taja Antti Kuusisto on äärimmäisen 
tyytyväinen joukkueen koostumuk-
seen. Iso kiitos joukkueen kasaa-
misesta kuuluu Kuusiston mukaan 
Ristilän Tapille ja muulle SMJ:n 
taustaorganisaatiolle. 
 -Itse olen ollut 20 vuotta hy-
vin tiiviisti huippumiespesäpallon 
parissa ja seurannut naispesäpalloa 
sen mitä olen omilta pelaamisiltani 
kerinnyt. Näistä lähtökohdista itsel-
läni ei ollut vielä juurikaan näkemys-
tä naisjoukkueen kokoamisesta. Piti 
luottaa sellaisiin, jotka hommat osaa 
ja nyt näyttää siis hyvältä, kertoo 
Kuusisto tyytyväisenä.
 Jussittarien ensi kauden tavoit-
teen osalta Kuusisto tyytyy totea-
maan, että tavoitteiden asettaminen 
tehdään joukkueen kanssa ensin hal-
likauden rientoihin ja vasta sitten tu-
levaan kesään.

Jukka Pekkala ja Tero 
Lamminaho ovat tyy-
tyväisiä Sedun opis-
kelijoiden sisustus- ja 
maalaustöistä kuten 
taustalla näkyvästä 
Maxium Legend -lo-
gosta.

 Jussittarien valmennustiimiin 
kuuluu Antti Kuusiston lisäksi Juho 
Luoma, Jyrki Puska ja Juho Suomu. 
Juho Luoma oli jo viime vuonna jouk-
kueen kakkospelinjohtaja ja valmen-
taja. Puskan Jyrki vastaa fysiikkaval-
mennuksesta, ml. juoksuvalmennus. 

Lisäksi tiimiin kuuluu Juho Suomu, 
joka tuo osaamista fysioterapia- ja 
lihashuoltopuolelle Fysio 2000:nen 
ammattilaisena. Juho toimii myös 
joukkueen huoltajana tulevana kesä-
nä.

 Naisten Superpesiksen tulevai-
suuden Kuusisto näkee valoisana:
 -Naisten Superpesis on Suomen 
seuratuin palloilusarja. Porissa kat-
sojakeskiarvot ovat monena vuotena 
peräkkäin olleet yli 1000 katsojaa. 
Tuollaisen naispesisbuumin synnyt-
täminen myös muille Superpesis-
paikkakunnille olisi upea juttu! En 
olisi lähtenyt varmastikkaan tähän 
hommaan mukaan, jos en uskoisi 
naispesäpallon tulevaisuuteen, ker-
too Kuusisto.
 Antti Kuusiston mielestä SMJ:ssä 
tehdään valtakunnallisesti mitattu-
na parasta juniorityötä pesäpallossa. 
Taustalla on osaavia ja intohimoisia 
tekijöitä, joilla on jatkuva halu kehi-
tää seuraa. 
 -Seinäjoki on valtakunnan paras 
paikka harrastaa pesäpalloa, summaa 
Kuusisto.

Sedun opiskelijat sisustivat

Lamminaho on myös kantanut kor-
tensa kekoon yhteiskuntavastuun 
nimissä. Sedun Kurikan toimipisteen 
sisustuksen opiskelijat maalasivat 
salin uuteen uskoon.
 Kuntosalilla myös itse käyvä 
Jukka Pekkala opetti opiskelijoita, 
jotka osana opintoja tekivät käsityö-
nä alusta loppuun salin ulkoasun uu-
distuksen.
 -Opiskelijatyöt ovat osa opis-
kelua. Se on paljon edullisempi tapa 
hoitaa projekti yrittäjälle moniin 
muihin vaihtoehtoihin nähden ja so-
pii vaikkapa alkaville yrittäjille, Pek-
kala kertoo.
 Täysikäiset opiskelijat hoitivat 
projektin itsenäisesti ja yrittäjämäi-
sesti. Pekkala kertoi toimineensa vain 
auttamassa ja ohjaavassa roolissa, 

koululla keväällä tehdyn suunnitel-
man mukaisesti. Kysymykseen so-
veltuuko tällainen opiskelutapa kai-
kille, riippuu Pekkalan mukaa siitä 
onko opiskelijalla halua ja mielen-
kiintoa.
 -Mielellään tehtäisiin näitä 
enemmänkin, sillä tällaisia maala-
rihommia tarvitaan. Nämä projektit 
ovat opiskelijoille ehdottoman hyviä, 
kun joutuu ottamaan vastuun työn 
etenemisestä ja työn jäljestä, Pekkala 
kertoo.
 Pekkala on itse aktiivinen sa-
liharrastaja ja kuntosaliyrittäjän 
seuratessa vieressä hän toteaa haas-
tattelun päätteksi päivän salitavoit-
teesta penkissä vaatimattomasti:
 ”En vielä tiedä millä painoilla 
tänään tehdään, mutta no varmaan 
penkissä yli sadan kilonkin painoja 
käytetään.”

Antti Kuusiston mukaan halu oppia uutta ja eh-
tymätön tiedonnälkä ovat valmentajan tärkein 
ominaisuus.

Jussittarille tavoitteet ja unelmat ovat arjen polttoainetta, joilla jaksetaan lähteä treenaamaan, 
vaikka välillä väsyttäisi. Antti Kuusisto on miesten 

pesäpallon Suomen mestari 
ja moninkertainen mitalisti. 
Antti on lisäksi 11-kertainen 
Itä-Länsi-pelaaja ja yli 2000 
pesispörssipisteen mies ja 
pelasi 2018 Superpesiksessä 
20. kautensa.

Seinäjokisen Tero Lamminahon kuntosali on 100 % pohjalainen sali 
ja tietojensa mukaan Seinäjoen vanhin tai ainakin yksi vanhimmas-
ta päästä oleva yksityinen kuntosali.

Rauta nousee
tutuksi remontin 
yhteydessä käsi-
painoja siirrelles-
sä: -Huomasin, 
että käsipainoja 
riittää, kun siirsin 
1635 kiloa käsi-
painoja 4 kertaa 
remontissa yhden 
viikon aikana, nau-
raa Lamminaho.

Joustava 
toimintatapa
Kuntosaliharras-
tusta voi suosittaa 
kaikille. Lammin-
ahon mukaan nuoret pääsevät hyvin 
alkuun ja neuvoa voi aina kysyä ko-
keneimmilta. Jopa lapset voivat tehdä 
harjoitteita oman kehon painolla ku-
ten leuanvetoa, vatsa- tai selkälihak-
sia, askelkyykkyjä tai roikummishar-
joituksia.  
 -Itse näen harjoittelun nuorem-
malla iälläkin hyvänä. Tehtyä kunto-
pohjaa voi hyödyntää vanhempana, 
kun jaksaa treenata paremmin. Sa-
malla salikuntoilu pitää tukilihak-
siston ja hermotukset hyvässä kun-
nossa, muistuttaa Lamminaho ja 
korostaa lihashuollon tärkeyttä. 

Karhuvuoren asukas on erittäin tyytyväinen alueen palveluihin.
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heitä. Ikäihmisten ja vammaisten 
palveluissa meillä on eniten paran-
nettavaa. Esimerkiksi vammaisten 
kuljetukset eivät tällä hetkellä toimi 
niinkuin niiden pitäisi. 
 Antti Knuuttilan mukaan koti-
hoidon resurssit ovat olleet pitkään 
riittämättömät. Perusopetuksessa 
koulupsykologin ja lääkärin palve-
luille olisi lisätarvetta. Lisäksi lasten-
suojeluun toivotaan parannusta, kun 
vihdoinkin oman lastensuojeluyksi-
kön toiminta saadaan käyntiin. 
 Myös Knuuttila kritisoi voimak-
kaasti sitä, että Seinäjoella on käy-
tössä subjektiivisen päivähoito-oike-
uden rajaus. Knuuttilan mielestä sen 
vuoksi kaikki kaupungin lapset eivät 
ole tasa-arvoisessa asemassa, koska 
heidän päivähoito palvelut määräy-
tyvät vanhempien työmarkkina-ase-
man perusteella.
 Erkki Valtamäki kantaa huol-
ta vanhuspalveluista ja toteaa, että 
”niissä olisi toivomisen varaa”. Kau-
pungin koulutoimi ja lasten päivähoi-
to ovat perussuomalaisten edustajan 
mukaan erinomaisessa kunnossa. 

Erityistä kiitosta Valtamäki antaa 
vapaa-ajan palveluista, ne ovat 

hänen mukaansa ”suorastaan 
huippuluokkaa niin kulttuu-
rin, kuin liikunnan saralla.”
 Mielenkiintoista oli, että 
kaikki kolmesta haastatel-
lusta kertovat vastustavan-
sa Vapaudentien jatketta. 
Tämä ei ole ilmeisestikään 
puoluepoliittinen kysy-
mys, vaan ihan maalais- 
tai kaupunkilaisjärjellä 
perusteltavissa oleva lop-
pupäätelmä.

Piian
Seinäjokinen-lehden jut-
tusarjassa haastatellaan 
Seinäjoella ja Seinäjoen 
seudulla asuvia, vaikutta-
via tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

Nuorten

MYYNNISSÄ Oulussa toimiva Pub. A-oikeu-
det. Mahdollisuus jatkaa aukioloaikaa. Hinta 
vain 9900€. 55+35 asiakaspaikkaa. Vuokra 
vain 2400€/kk. Tässä nuorelle yrittäjälle elä-
mänsä tilaisuus! P. 0451298120

OSTETAAN SARJAKUVIA, mieleuiten isoja 
eriä kerralla, ei Aku Ankkoja. Divari Sarjis-
mesta, avataan Seinäjoella la 6.10 Vaaka-
mestarinkatu 1A, Ruukintien varressa. Ter-
vetuloa tekemään löytöjä. Harri Tastula. P. 
0453120696

www.seinajokinen.fi

Tällä kertaa Piian tentissä 
kinkkisiin kysymyksiin pää-
sevät vastaamaan Seinäjoen 
kaupunginvaltuutetut Antti 
Knuuttila (vas), Henna Ran-
tasaari (vihr) ja Erkki Valta-
mäki (PS). Henna on lisäksi 
kaupunginhallituksen jäsen.

tentissäNuorisovaltuuston varapuheen-
johtaja Sofia Leinonen on nuoresta 
iästään huolimatta kokenut vai-
kuttaja. Ennen muuttoa Seinäjoella 
ehti hän toimia Kaskisten nuoriso-
valtuuston puheenjohtajana.
 -Nuoriso-ohjaaja pyysi minut 
mukaan politiikkaan ja huoma-
sin, että tämähän on kivaa, kertoo 
marraskuussa 16-vuotta täyttävä 
Sofia.
 Sofia aloitti kaksivuotisen toi-
mikauden Seinäjoen nuorisoval-
tuustossa tänä vuonna. Seinäjoelle 
muutettiin kesällä 2017.
 -Seinäjoella on enemmän 
duunia varapuheenjohtajana kuin 
Kaskisissa puheenjohtajana. Tääl-
lä on enemmän tapahtumia, jonne 
nuorisovaltuuston edustajia kut-
sutaan.
 Ykkösasiaksi Seinäjoella So-
fia nimeää Festaripakka-projektin, 
missä nuoret halutaan järkeväm-
miksi päihteidenkäyttäjiksi. Sei-
näjoen kaupungin festaripakka 
korostaa vastuullista juhlimista, 
vastuullista anniskelua ja vastuul-
lista vanhemmuutta. Sofian mu-
kaan projekti näkyi mm.bussien 
takalaseihin liimatuissa sloganeis-

Lemmikkihotelli
Doggies & Kitties

Laadukasta hoitoa lemmikillesi.

Viikonloppuhoito kissalle 40€ 
Koirien lepoloma 60€,

touhu- tai hemmotteluloma 78€.

Myös trimmaukset ja pesut kätevästi 
vaikka hoidon yhteydessä!

Varaa netistä: www.dogkit.fi
tai soita 020 7490470

Ahertajankuja 2, Seinäjoki

Seinäjokinen-lehti tapasi Antti 
Knuuttilan, Henna Rantasaaren ja 
Erkki Valtamäen kaupunginvaltuus-
ton kokouksen jälkeen. 
 Toisen kauden kaupunginval-
tuutettu, vasemmistoliittoa edus-
tava Antti Knuuttila Seinäjoen 
Pajuluomalta on ammatiltaan säh-
köasentaja. Antin perheeseen kuuluu 
avopuoliso ja ala-aste ikäinen poika.
 Antti liittyi vasemmistoliittoon 
vuonna 2011. Kaupunginvaltuuston 
ohella hän on maakuntavaltuuston 
jäsen ja mukana Etelä-Pohjanmaan 
sosiaali - ja terveysuudistusta ja 
maakuntauudistusta valmistelevassa 
poliittisessa johtoryhmässä.
 Henna Rantasaari luonnehtii it-
seään 38-vuotiaaksi aktiiviseksi sei-
näjokiseksi, joka haluaa vaikuttaa 
rakkaan kotikaupunkinsa tulevai-
suuteen. Hän edustaa vihreitä toista 
kautta valtuutettuna ja ensimmäistä 
kautta kaupunginhallituksessa. Puo-
luepolitiikkassa Henna on ollut mu-
kana jo kymmenen vuotta.
 Perussuomalaisten Erkki Valta-
mäki on syntynyt Vetelissä, mutta 
asunut vuodesta 1982 saakka Seinä-
joella. Koulutustausta on liikunnan 
puolelta ja Erkki on toiminut mm. Pe-
säpalloliiton palveluksessa. Hänellä 
on myös vankkaa kokemusta media-
alalta, aina Lapuan Paikallisradiosta 
Nelosen Uutisiin.
 Vuoden 2000 kuntavaaleissa 
Erkki valittiin Seinäjoen valtuus-
toon keskustan listalta. Vuoden 2011 
”jytkyvaaleissa” Erkki sai PS:n eh-
dokkaana 2 307 ääntä. Vuoden 2012 
kuntavaaleissa Erkki sai Seinäjoen 
kaupungin neljänneksi suurimman 
äänimäärän ja on siitä lähtien istunut 
valtuustossa perussuomaisten edus-
tajana.
 Ensi kevään eduskuntavaaleissa 
ei nähdä Knuuttilaa eikä Rantasaarta 
ehdokkaana, mutta Valtamäki kertoo, 
”etten ole vielä tehnyt lopullista pää-
töstä”. Lähinnä Valtamäkeä askar-
ruttaa vaalien rahoittaminen.

Miten reuna-alueiden 
peruspalveluiden saata-
vuus turvataan?
Kuntaliitoksen jälkeen 
haasteita riittää. Antti 
Knuuttila on huolissaan 
siitä, että kuinka pitkälle 
keskittämistä pitää ta-
louden ehdoilla tehdä ja 
miten kauempana kes-
kustoista sijaitseville 
alueille houkutellaan 
asukkaita. Lisäksi Anttia 
mietityttää peruspalve-
luiden saatavuuden tur-

Vapaudentien jatkeen vastustajat kehässä
vaaminen. Henna Rantasaari puoles-
taan katsoo, että kuntaliitokset ovat 
onnistuneita. 
 -Muutoksia on liitoskuntiin tul-
lut, osa hyviä ja osa varmasti huono-
jakin. Samoja muutoksia kohdataan 
kuitenkin kantakaupungissakin, ker-
too Rantasaari. 
 Erkki Valtamäki on Rantasaaren 
kanssa samoilla linjoilla:
 -Kuntaliitokset ovat mielestäni 
onnistuneet sekä hyvin että huonos-
ti. Kuten pelättiin eräät palvelut ovat 
liitoskunnissa heikentyneet. Näin on 
käynyt mm. terveys- ja sosiaalipuo-
lella. Myös kouluja on jouduttu lopet-
tamaan, mutta ehkä sama olisi ollut 
edessä myös itsenäisinä kuntina. 
Toisaalta liitoskuntien taloudelliset 
mahdollisuudet hoitaa asukkaittensa 
asioita ovat suurempien hartioiden 
ansiosta parantuneet, Valtamäki to-
teaa.
 Antti Knuuttilan mukaan kun-
taliitokset ovat tuoneet kasvua sekä 
väestöllisesti, että alueellisesti. Lii-
tokset ovat osaltaan mahdollistaneet 
alueen tehokkaan kehittämisen us-
kottavaksi kilpailijaksi muiden maa-
kuntakeskusten kanssa. Väestönkas-
vulla ja työllisyydellä mitattuna alue 
onkin pärjännyt kansallisessa vertai-
lussa vähintäänkin mallikaasti. 

Seinäjoen kasvu on 
haaste ja rikkaus

Kaupunginhallituksessa istuva Ran-
tasaari nimeää kasvun yhtäaikaa 
haasteeksi ja rikkaudeksi. Hänen mu-
kaansa kasvu mahdollistaa paljon, 
mutta sen vuoksi pitää myös inves-
toida paljon. Investoinnit kasvattavat 

kaupungin vel-

kaa, jonka kasvu pitäisi saada kään-
tymään. 
 Antti Knuuttila on erityisen huo-
lissaan kasvavasta eriarvoisuudesta, 
joka koskettaa myös Seinäjoella; mm. 
peruskouluikäisillä on todettu samat 
ongelmat kuin muuallakin Suomessa: 
ne jotka tukea tarvitsevat eniten, ei-
vät samalla tavalla hyödy palveluista, 
kuin vähemmän tukea tarvitsevat. 
 -Taloudellisia haasteita kasva-
vassa kaupungissa riittää. On hyvin 
valitettavaa, että edes nousukaudella 
kaupunki ei tunnu saavan velkaan-
tumisen kasvua kuriin. Palveluiden 
leikkaamisen tietä on jatkettu pit-
kään, mutta sieltä apua ei ole löyty-
nyt, summaa Knuuttila.
 Perussuomalaisten Erkki Valta-
mäki tuo esiin Seinäjoen voimakkaan 
rakentaminsen ja sen mukanaan tuo-
man ylikuumentumisen vaaran; Voi-
daanko sitä mitenkään hillitä?
 -Suurimmat haasteet koskevat 
kaupungin valtavaa kasvua. Miten 
pystymme vastaamaan koko ajan 
kasvaviin tarpeisiin mm. koulutuk-
sessa, infran rakentamisessa jamyös 
terveydenhoidossa, jos Sote ei heti 
toteudukaan, kysyy Valtamäki perus-
tellusti.

Miten saadaan asukkaat ja yri-
tykset pysymään kaupungissa?

Erkki Valtamäen mukaan paras pito-
voimatekijä on panostaa koulutuk-
seen ja ihmisten yleiseen viihtyvyy-
teen. Knuuttila nimeää laadukkaat ja 
tasa-arvoiset peruspalvelut, hyvät 
harrastusmahdollisuudet ja laa-
jan kulttuuritarjonnan työpaikkojen 
ohella keinoiksi säilyttää asukkaat ja 
yritykset. Henna Rantasaari vahvistaa 
tämän:
 -Ehdottomasti kaupungin pal-

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Sofia Leinonen saa inspiraationsa ystävistä, jotka toteuttavat 
rohkeasti itseään.

velut ja niiden laatu, sekä kaupungin 
itse tuottamat, että yritysten tarjo-
amat. Tarvitsemme myös työpaik-
koja, niillä on iso merkitys. Seinäjoen 
yksi rikkaus on siinä, että meillä on 
tarjota monenlaista asuinympäristöä 
kaupungin keskustasta maaseudun 
rauhaan, sanoo Rantasaari.

”Vanhuspalveluissa olisi toivo-
misen varaa”

Henna Rantasaari on pääsääntöisesti 
tyytyväinen Seinäjoen palvelutasoon, 
mutta kehitettävääkin riittää:
 -Olemme onnistuneet lapsi-
perheiden palveluissa, päivähoidon 
ja opetuksen järjestämisessä. Sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden 
rajaamiseen en ole tyytyväinen, se 
eriarvoistaa lapsiper-

sa ja nuorisovaltuusto kävi Solar 
Sound-festivaaleilla.
 Vapaa-ajalla Sofia urheilee ja 
lukee kirjoja. Lukion ensimmäis-
tä luokka käyvän aika kuluu myös 
matematiikkaan. Yhteiskuntaopin 
Sofia nimeää lempiaineekseen.
 -Katson uutisia ja seuraan 
jonkin verran politiikkaa. Minus-
ta on vaikeampi seurata Seinäjoen 
politiikka, koska nuoret eivät seu-
raa nettisivuja eikä meille tule ko-
tiin Ilkkaa. 
 Lopuksi Sofia haluaa painot-

taa, että heillä on hyviä ajatuksia, 
”vaikka olemme nuoria”. Huo-
lenaiheena on se, että nuorilla on 
paljon sanottavaa, mutta ei vält-
tämättä ketään, kenelle puhua aja-
tuksistaan. Ehkä syynä tähän ovat 
huonot välit vanhempiin, Sofia 
tuumii.
 Seinäjoen kaupungin päät-
täjille lähtee kiitos siitä, että tänä 
vuonna nuorisovaltuusto on otettu 
”tosi vakavasti”. Nuoria kannattaa 
kuunnella.

Seinäjokinen-lehti teki tutkivaa 
journalismia kaupunginvaltuustos-
sa istuvien puolueiden näkökulmista 
valtakunnaliseen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen (sote-) uudistukseen. 
 Keskustalaisten virallinen kan-
ta on maan hallituksen linjaa pesaa-
va laajaa maakuntahallintoa tukeva 
näkemys Seinäjokinen-lehden taus-
taselvityksen perusteella. Ryhmän 
sote-asiantuntijat ovat  kuitenkin lä-
hes tyrmänneet esitykset toteamalla, 
että ”toimivia järjestelmiä ei ole syy-
tä kaataa” ja että ”hallituksen esityk-
sessä ei ole mitään järkeä”.
 SDP ei näe hallituksen esityksel-
lä menestymisen mahdollisuuksia. 
Hallituksen sote-esitys ei demarei-
den mukaan vastaa enää uudistuksen 
alkuperäistä tavoitetta eli peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don integraatiota.
 Kansalaispuolue pitää sote-
uudistusta keskittävänä ja näkee sen 
vievän loputkin palvelut pienemmis-
tä kunnista maakuntakeskukseen. 

Puolueet valmistautuvat sote:n kaatumiseen
Valinnan vapaus ja sote-palvelujen 
yksityistäminen johtaisi rajuun eri-
arvoistumiseen, työpaikat uhan alle 
ja julkisen palvelun romuttumiseen, 
kun asiakkaiden osin siirtyessä yk-
sityiselle puolelle jäisivät kunnalliset 
palvelut ja kiinteistöt puoliteholle.
 Seinäjoella kokoomus on epä-
varmalla kannalla ja seuraa mitä 
valtion päässä tapahtuu. Palveluver-
kon rakentaminen jo käytössä olevan 
päälle ja palvelujen parantaminen 
olisi ollut heistä parempi ratkaisu. 
Seinäjoen kokoomus ei lähde kaata-
maan valinnanvapautta, mutta toi-
voo aikalisää. KD suhtautuu erittäin 
kriittisesti soteen.Vasemmistoliitos-
sa huolta on aikataulujen ja ns. va-
linnanvapauden vuoksi. Vallalla on 
ajatus, että tehokkain, laadukkain ja 
edullisin tapa hoitaa sote-palvelut 
olisivat kaupungin omana toiminta-
na, huomioiden myös lähikuntien ja 
koko maakunnan tilanne.
 Vihreiden ajatusmallissa maa-
kuntamalli tarvitsee laajan päätäntä-

vallan eli verotusoikeuden. Maakun-
tiin ollaan vihreiden mielestä myös 
yhdellä rysäyksellä viemässä aivan 
liikaa asioita. Järkevintä olisi aloittaa 
sairaanhoitopalveluista ja selvittää 
edelleen olisiko sosiaalipalvelut kui-
tenkin järkevämpää jättää kuntiin. 
 Perussuomalaisetkaan eivät 
nyt esillä olevaa sote-ratkaisua pidä 
hyvänä. Tällä ratkaisulla sosiaali- ja 
terveydenhoito jätetään markkina-
voimien käsiin, eikä siitä seuraa mi-
tään hyvää. Kannattaako hyvin toi-
mivaa erikoissairaanhoitoa muuttaa 
näin radikaalisti.
 Seinäjokinen-lehti on saanut 
selville, että myös Etelä-Pohjan-
maalla ollaan muun maan tapaan 
valmistautumassa soten kaatumi-
seenkin. Rinnalla valmistellaan ku-
lisseissa jo vaihtoehtona valtion 
ohjaaman soten sijaan kuntien muo-
dostamaa kuntayhtymää, joka hoi-
taisi sekä perusterveydenhuollon, 
sosiaalipalveluja ja erikoissairaan-
hoidon.

Haluat sitten kitkat tai nastat, Hankook toimii!

Asiakkaan yhteystieto- ja informaatiotila

tekniikanmaailm
a.f

i

Uusi entistäkin 
pitävämpi kitkarengas.

Nastarengas
Suomen talveen

Uu
tuu

s!

Tekniikan Maailma 17/2018
Hankook Winter I*Pike RS²

Kyrönvirran Autoliike Puh: 06 4740279Kaskiontie 2, Ylistaro

”Rauhan saivat pyhät Herran, jot-
ka kerran taistelivat päällä maan.” 
Näin lauletaan virressä. Rukoil-
kaamme, että mekin saisimme 
olla tuossa riemuitsevassa joukos-
sa. Herramme Jeesus tahtoo mei-
dät siihen joukkoon, koska hän on 
kuollut meidän tähtemme ristin-
kuoleman. Hänen tähtensä saam-
me uskoa kastettuina, että mekin 
tässä saamme olla Herran riemuit-
sevassa joukossa.

Lukijalta

Kirkkoa ja uskonnon 
opetusta tarvitaan

 Siksi on erittäin tärkeää, että 
kerromme ja opetamme lapsiam-
me Herramme Jeesuksen tunte-
miseen ja hänen lapseksi pääse-
miseen.
 Ilman kirkkoa ja uskonnon 
opetusta uskomme kuolee, jos 
kukaan ei vie meitä lähteelle ja se 
lähde on itse Herra Jeesus.
 Ilman sitä lähdettä olemme 
aina janoissamme. 
 Sielumme kaipaa Jeesus-
lähteelle. Siksi on erittäin tärkeää 
ja vanhempien velvollisuus, että 
emme unohda tätä lähdettä ja että 
kerromme siitä lapsillemme ja 
toisillekin.

Nimimerkki ’Lähteellä’

• 

• 

•  

•  

• 

Paikkamaalaukset

Muovihitsaukset

Otsonoinnit

Pakettiautovuokraukset
www.epautofixaus.com epautofixaus@gmail.com

Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

Henkilöautojen kovavahaukset alk. 100€
Pakettiautojen vuokraukset alk. 30€

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin



SOITA JA VARAA HENKILÖKOHTAINEN ESITTELYAIKA! YIT ASUNTOMYYNTI Ahertajankuja 6, Seinäjoki, Lea Hakamäki p. 040 087 7587 
ja Minna Sippola p. 040 097 0667, facebook.com/YitKoti, instagram.com/yitkoti, yit.fi/asunnot

Soita ja varaa henkilökohtainen esittelyaika! 
Löydä Katariinan huonepohjista ja tilaratkaisuista 
sopiva uusi koti juuri sinulle!

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).

Uusi koti Törnävältä Katariinasta

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

Kodinostajan veroetu 
Säästä tuhansia euroja! 

Kun teet kaupat muuttovalmiista tai pian val- 
mistuvasta YIT Kodista vuoden 2018 loppuun 
mennessä, maksamme varainsiirtoveron 
puolestasi (2 % velattomasta hinnasta).  
Säästät tuhansia euroja! Etu koskee uusia 
varauksia ja 22.10.–31.12. tehtäviä kauppoja. 
Tutustu kampanjan YIT Koteihin: yit.fi/veroetu

PS Voit tehdä uuden asunnon kaupat vain 5 000 eurolla. 
Loput myyntihinnasta maksat, kun muutat uuteen kotiin, 
viimeistään 31.3.2019.  

  
KUMISAAPPAITA
SIENEEN ILMAN

VAIN
RAJOITETUN AJAN

9012 MEDIUM

SIENIMESTARI
PIPARJUURIMAJONEESI (POHJAKASTIKE), 
HERKKUSIENI, KANTARELLI, HERKKUTATTI, 

RUCOLANVERSO, PUNASIPULIHILLOKE

Kotipizza HYLLYKALLIO (Kaarretie 2),
JOUPPI CM (Suupohjantie 45), KESKUSTA
(Puskantie 13), RUUKINTIE (Vaahterakuja 1),
TÖRNÄVÄ (Törnäväntie 21)

SIENIMESTARI-PIZZA SAATAVILLA RAJOITETUN AJAN!


