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

Näy, löydy ja  
vaikuta!

Mainostoimisto Riima -Markkinointiviestinnän  
moniosaaja ja arvokumppani

Parhaat tulokset syntyvät hyvästä strategiasta, huolellisesta suunnittelusta,  
luovista ratkaisuista ja analyyttisesta otteesta kohtaamalla asiakkaamme  

heidän omassa ympäristössään kaikissa viestinnän kanavissa.

Brändi & Strategia Mainonta

Verkkosivustot Digimarkkinointi

>> OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

RIIMA UUDISTUU  - SEURAA VERKKOSIVUJAMME!

puh. 050 446 0030
juha.lemponen@riima.fi
www.riima.fi

Kansalaispuolue ja Sininen 
Tulevaisuus vaaliliittoon  s.2
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Söin vahingossa hyönteisiä. Olin ostanut puoleen hintaan välipalapa-
tukan, koska ”halvalla sai”. Kääreessä luki isolla blueberry & almond 
eli mustikka ja manteli. Syödessäni herkkua ihmettelin suutuntumaa, 
sillä hampaissani narskui jännästi, mutta koska maku menetteli, söin 
loppuun.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilmastokeskustelu on karannut viime viikkoina suoraan sanottuna kä-
sistä. Jo kymmenen vuotta sitten iltapäivälehdet uutisoivat maailman 
loppuvan kymmenen vuoden kuluessa lämpötilan nousun takia. No ei 
loppunut kuitenkaan.

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

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

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

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

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

Seinäjokinen-lehteä on tänä vuonna julkaistu 30 vuotta. Painettu lehti 
palasi heinäkuussa vuoden tauon jälkeen nyt 30 000 sei-
näjokiseen kotiin. Vanha ovikylt-
ti veti historiallisen lehtemme 
omistajana suupielet hymyyn: ”ei 
ilmaisjakeluja, mutta Seinäjoki-
nen saa tulla”.

Hyvää itsenäisyyspäivää 101-vuo-
tiaalle Suomelle. Suomella on ollut 
erityinen siunaus ja kansamme on 
uutteralla työnteolla ja Luojan ar-
moon tukeutuen luonut vakaan yh-
teiskunnan meille suomalaisille. Joulun sanoma kuuluu meille kai-
kille. Se pitää näkyä myös lasten arjessa ja koulutyössä. Toivottavasti 
tänä Jouluna ei keskustella taas kristillisten perinteinen hävittämisestä 
kouluista. Joulun alla on hyvä myös hiljentyä ja rauhoittua.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

31 000 kpl Seinäjoen taajamiin ja lehti- 
telineisiin: K-Citymarket Jouppi, rautatie-
asema, Nurmo: K-market, Ylistaro: ST1, 
Peräseinäjoki: K-market ja Neste. 

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@seinajoki.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 17.1

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK-
väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, Ilmestymis-
päivä 5.12.2018, jaossa joulukuun ajan

Turvenuijalle
töitä

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

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

”2 astetta olisi pelottavaa”

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

Maatalous ratkaisu?

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

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

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

Voiko ilmastonmuutosta hillitä?

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

Voiko ruokavaliolla muuttaa ilmastoa

Seinäjoella seurakuntavaaleissa 
äänesti 22,2 prosenttia äänioike-
utetusta 41 522 evankelisluterilai-
sen seurakunnan yli 16-vuotiaasta 
jäsenestä. Viimeksi prosentti oli 
25,4. 16-17 -vuotiaista ensi kertaa 
äänestämään päässeillä aktiivisuus 
kohosi 12,3 prosenttiin. Tämä luku 
ylittää monen seurakunnan koko 
äänestysaktiivisuuden Suomessa.
 Listojen kärjessä olivat tutut 

Maittava  lounas noutopöydästä
klo 10.00-15.00

Päivölänkatu 39, 60120 Seinäjoki
(Kauppaneliö)

lounaslistat: lounaspaikka.ilkka ja Facebook

Kiitän äänestäjiä 
saamastani tuesta.

JUSSI JUURAKKO
jussi.juurakko@netikka.fi

Kansalaispuolue ja Sininen 
Tulevaisuus vaaliliittoon

Kansalaispuolue ja Sininen Tu-
levaisuus ovat päättäneet solmia 
vaaliliitot kevään 2019 eduskun-
tavaaleissa Vaasan ja Oulun vaa-
lipiireissä. Vaaliliitto toteutetaan 
teknisinä ehdokaslistojen yhdis-
telminä ja molemmat puolueet 
tekevät omat itsenäiset vaalikam-
panjansa.
 Vaaliliittojen yhteisenä tavoit-
teena on saada lisättyä puolueiden 
yhteenlaskettua valittujen kansan-
edustajien määrää ja realistinen 

tavoite Vaasan vaalipiirissä on saa-
da vähintään kaksi kansanedusta-
jaa läpi.

Vaasasta ehdolle Kattelus 
ja Hongisto

Kansalaispuolue lähtee ensi kevää-
nä ensimmäistä kertaa puolueena 
vaaleihin. Sininen Tulevaisuus on 
samassa tilanteessa. 
 - Teknisen vaaliliiton kautta 
tarjoamme suomalaisille vahvan 
listan ja uskottavat ehdokkaat, jot-
ka ajavat tavallisen suomalaisen 
asiaa. Olemme varteenotettava ja 
isänmaallinen vaihtoehto, sanoo 
Kansalaispuolueen varapuheen-
johtaja ja eduskuntavaaliehdokas 
Piia Kattelus.
 -27 vuotta poliisina ja lähes 8 
vuotta eduskunnassa on opetta-
nut, että äärimmäisyydet johtavat 

harvoin hyvään lopputulokseen. 
Puhutaan sitten politiikasta taikka 
muusta ihmisten välisestä toimin-
nasta. Sininen Tulevaisuus ja Kan-
salaispuolue tarjoavat turvallisen 
vaihtoehdon ääripäiden välissä, 
korostaa Sinisen Tulevaisuuden 
Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 
Reijo Hongisto.
 Kansalaispuolueella on Vaasan 
vaalipiiristä Katteluksen lisäksi 
ehdokkaina turvallisuusalan opet-
taja Jarmo Humalajoki Kokkolasta 
ja maanviljelijä sekä yrittäjä Manu 
Yli-Juoni Kauhajoelta.
 Sinisten osalta Hongisto on 
tällä hetkellä ainoa julkistettu 
nimi.
 -Paikkajako on kristillinen 
tasajako, eli kahdeksan paikkaa 
Sinisille ja saman verran Kansa-
laispuolueelle, toteaa Piia Kattelus 
lopuksi.

Kansanedustaja Reijo Hongisto ja Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus tähtäävät kevään 2019 eduskuntavaaleihin 
solmimalla teknisen vaaliliiton.

Seurakuntavaaleissa äänesti 22,2 %

nimet, kun keskustan ja sitoutu-
mattomien listalta eniten ääniä 
saivat Mikael Luotola (366 ääntä), 
Suvi Lehtimäki (244), Pirjo Ait-
toniemi (216) sekä Jussi Juurakko 
(208). Kokoomuksen ja sitoutu-
mattomien listalta eniten ääniä 
saivat Esa Perttu (240) ja Matti 
Kuvaja (227). Elävät kivet -ehdo-
kaslistan ääniharava oli Timo Nie-
mi (162).

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

NOPEAT NOUDOT – 
ILMAN LISÄKULUJA!

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

Kysy lisää alueesi asiantuntijalta!

Jari Partala
jari.partala@hkscan.com

040 573 3442

Lihansyönti on 
ihmisoikeus

”Teknisen vaaliliiton kautta 
tarjoamme suomalaisille 
vahvan listan ja uskottavat 
ehdokkaat, jotka ajavat ta-
vallisen suomalaisen asiaa”.

Perinteinen ja edullinen 
Sotkamon keskustassa

Pyydä tarjous! 

- 82 huonetta - 
- saunat, kuntosali ja allas - 

- kokoustilat ja buffet - 
- 400 ravintolapaikkaa - 

Yhteystiedot: 
Osoite: Tervatie 3, 88600 Sotkamo, Finland 

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

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

Sami Kilpeläinen

Valtiotieteiden maisteri, maata-
lous- ja metsätieteiden maisteri 
agronomi

Seinäjokinen-lehden omistaja, 
tekn. päätoimittaja ja tj.

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

Viljelee kasvinviljelytilaa

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

Toiminut Sotkamossa pesäpal-
lo- ja Vantaalla yleisurheiluseu-

Piia Kattelus

Hallintotieteen maisteri, poliisin 
perustutkinto 

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

Toimii Pohjanmaan poliisilai-
toksen rikososastolla osa-aikai-
sesti 

Kotiäitinä 9 vuotta 

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

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

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

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

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

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

www.samikilpelainen.fi

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

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

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

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

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin 
edustajiston jäsen 2013-

Motto: Kaikki mikä ei tapa vah-
vistaa 

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

Harrastuksena lenkkeily ja 
leuanveto

Lue lisää kotisivultani 
www.piiakattelus.fi

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

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

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

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

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

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

Mainostoimisto Riima Oy 
uudisti palvelukonseptinsa Näy, löydy ja vaikuta!

Mainostoimisto Riima 
- markkinointiviestinnän moniosaaja ja arvokumppani

ILMOITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDUSSA ON
TILAA KEHITTYÄ!

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

Alan kokenut konkari - täydennä osaamistasi
tai kouluttaudu uudelle uralle

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

Uudet oppimisympäristöt

Sedu Rengonharju
»  logistiikka ja  

maarakennusala: 
simulaattorit

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

Sedu Ilmajoki
»  maatalousala: juuri remon-

toitu opetusnavetta ja 
läheinen yritysyhteistyö

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

robotiikka

”On Suomen etu, että metsät tulevat hoidetuiksi”
 Kytöharjun veljesten mielestä 
metsureille tulisi olla töitä tarjolla lo-
mautusjakson ajaksi.
 -Talvella metsurit saattavat olla 
lomautettuina 3 kk, jos lunta on run-
saasti. Koville työmiehille tulisi olla työ-
tä tarjolla myös talveksi. Tosin osa ottaa 
lomautuksen myös huilin kannalta, to-
teavat Mika ja Mikko Kytöharju lopuksi.
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Oululainen Olli-Pekka Wallin 
arvioi, että netti- ja älylaitteiden 
käyttäjien tietämys tietoturval-
lisuuden tasosta on parantunut 
ja sen toteuttaminen on ammat-
timaistunut siihen tehtyjen pa-
nostuksien myötä.
 -Samalla on vaarana että 
yksityiset loppukäyttäjät jäävät 
ammattimaistumisen takia kehi-
tyksessä sivuraiteelle, jos loppu-
käyttäjien tarpeista ei huolehdi-
ta, Wallin pelkää.
 Olli-Pekka Wallin on synty-
nyt ja kasvanut Oulussa. Hän on 
pitkän linjan IT-alan ammatti-
lainen ja työtehtävinä ovat myös 
erilaiset tietoturva-asiantuntijan 
työtehtävät kyberturvallisuuteen 
keskittyvässä firmassa.

Mieti salasanasi ja mitä lataat

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

Tietoturva-asiantuntija Wallin:

Tietoturvariskejä ei 
huomioida riittävästi

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

Verkkotiedot ’minusta’  haltuun

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

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

 MYYNTI - 
PALVELU 
HUOLTO

199,-

+ toimituskulu

845,-

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

Kaikkiin Trapper traktori-
mönkijöihin loppuvuoden ajan 
tuulilasi ja puskulevy 
kaupan päälle!

Pitkis-Koneen 

25v -synttärit tulossa 

14.12.2018!

ST 4262 P

KAKSIVAIHELUMILINKO

- Käsi-/sähkökäynnistys
- Työleveys 62 cm
- Vaihteet 6 eteen, 2 taakse

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

Turvallisuusala on muuttunut

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

”Koulutuksesta tinkiminen on 
tietoista riskin ottamista”

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

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

Turvallisuudessa on kyse 
riskien tunnistamisesta

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

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

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

Joulukuun numeroon Piia 
haastatteli Seinäjoen seudun 
koulutuskuntayhtymä Sedun 
johtajaa ja rehtoria Reija Le-
polaa.

tentissä
Piian tentissä Sedun rehtori Reija Lepola
Reija Lepola toimii koulutuskun-
tayhtymä Sedun johtajana ja reh-
torina. Sedu on yli 5000 opiskelijan 
ja 600 tekijän yhteisö. Kokonais-
opiskelijamäärä on vuosittain yli 
10 000.
 Sedun toimipisteet sijaitsevat 
Ilmajoella, Kauhajoella, Kurikassa 
ja Jurvassa, Lapualla, Lappajärvel-
lä, Seinäjoella, Tampereella, Vaa-
sassa ja Ähtärissä.

”Ammatillinen koulutus elää 
vahvan murroksen aikaa”

Rehtori Reija Lepolan mukaan am-
matillisen koulutuksen muutokset 
ovat lähtöisin mittavasta työelä-
män muutoksesta ja ulottuvat niin 
toimintaan kuin rakenteisiinkin.
 -Ammatillinen koulutus elää 
vahvan murroksen aikaa. Haastee-
na on myös mittavat resurssileik-
kaukset.
 Lepola kertoo, että Sedulle on 
kohdentunut vuosina 2016-2018 
yhteensä noin 11 miljoonan eu-
ron leikkaukset tulorahoitukseen. 
Tämä tarkoittaa yhteensä yli 24 
%:n leikkausta tulorahoituksessa. 
Ensin on leikattu opiskelijapaikko-
ja ja sitten yksikköhintarahoitusta 
ja tutkintojen perusrahoitusta.
 -Rahoituksen leikkaus on tar-
koittanut myös yt-neuvotteluja, 
koska henkilöstökulujen osuus 
koulutuksessa on reilusti yli 60 %. 

Toisaalta leikkaukset ovat mahdol-
listaneet, mutta myös pakottaneet 
toiminnallisiin ja rakenteellisiin 
muutoksiin, mm. Sedun kiinteis-
tömassa tulee vähenemään noin 25 
prosenttia, kertoo Lepola.
 Lepolan mukaan kuitenkin 
opiskelijan mahdollisuudet suun-
nata opintoja omien tavoitteiden 
suuntaan ovat suuremmat kuin 
koskaan. 
 -Jatkuva haku, jousta-
va opintojen aloittaminen ja 
henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma muokkaa-
vat koulutusta monella tavalla ja 

auttavat koulutuksen suuntaami-
sessa, muistuttaa Lepola.

” Pienet ikäluokat 
ovat nyt haasteena”

Kysyttäessä, että pitääkö paikkan-
sa, että nuoria osaajia on vaikea 
saada metallialalla vastaa Lepola, 
että nuorten ikäluokat eivät riitä 
täyttämään sitä vajetta, mikä työ-
markkinoilla eri aloilla tällä het-
kellä on. 
 -Työllisyysaste on hyvä ja työ-
voimatarvetta on todella monilla 
aloilla. Etelä-Pohjanmaan maa-

kunnan yksi vahva tukijalka on 
kone-.ja metalliteollisuus, ja se on 
yksi työvoimapaulasta kärsivä tuo-
tannon ala. Alan vetovoima laski 
mittavasti nuorten koulutukses-
sa silloin, kun työvoimatilanne oli 
heikko. Nyt tilanne toki paranee 
koko ajan, mutta pienet ikäluokat 
ovat nyt kaiken kaikkiaan haastee-
na, toteaa Lepola.

Opiskeluoikeus voidaan peruut-
taa alalle soveltumattomuuden 
vuoksi
Lähihoitajien soveltuvuuskokeet 
ovat puhuttaneet julkisuudessa. 
Reija Lepola tyytyy toteamaan, että 
sosiaali-ja terveysalalla toteutet-
tavat soveltuvuuskokeet tullevat 
jatkossa olemaan riippuvaisia kou-
lutuksen järjestäjän valinnasta.
 -Vuonna 2012 voimaan tullut 
Sora-lainsäädäntö on mahdol-
listanut soveltumattomuuden ja 
turvallisuuskysymysten huomioi-
misen ja mm. mahdollistanut opis-
keluoikeuden peruuttamisen. Lakia 
on kuitenkin sovellettu käytäntöön 
hyvin niukasti. Nämä kaksi asiaa eli 

soveltuvuuskokeet sekä Sora-laki 
kytkeytyvät kuitenkin vahvasti toi-
siinsa, kertoo Lepola.
 

Ammatillisen koulutuksen kaut-
ta nuoren jalka työelämän oven 
väliin
Nuoren kannattaa valita ammatil-
linen koulutus, koska se valmistaa 
ammattiin ja yhdessä työelämän 
kanssa toimittaessa opiskelijalla 
on mahdollisuus saada ”jalka työ-
elämän oven väliin” jo koulutuk-
sen alkuvaiheista asti.
 -Ammatillisesta koulutukses-
ta saa myös yleisen jatko-opinto-
kelpoisuuden ja jatko-opintoval-
miuksia voi aina täydentää myös 
esim. lukio-opinnoilla tai ammat-
tikorkeakoulussa suoritettavilla 
väyläopinnoilla jo ammatillisen 
koulutuksen aikana. Lisäksi kou-
lutuksen aikana voi tehdä valintoja 
omien tavoitteiden mukaan, esim. 
yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, kil-
paurheilua, useamman tutkinnon 
osia, toteaa Sedun rehtori Reija Le-
pola lopuksi.

TURVALLISTA ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ
YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

Reijo Hongisto

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

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

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

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

Reija Lepolan kanssa laatupalkintoa noutanut Sedun hallituksen puheenjohtaja Jouko Peltonen 
(kesk.) muistutti puheessaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä jaksamisen tärkeydestä.

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

Timo Nyrhinen 
Ylistaron nuohooja 

puhelinnumero 
040 520 9165



Suomen 2. luetuin päivälehti on 
maaseudun yrittäjän paras tietolähde. 

Ilmestyy 3 kertaa viikossa.

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

18 numeroa vuodessa.

Aarre tarjoaa tietoa ja elämyksiä 
metsäasioista kiinnostuneille.  

11 kertaa vuodessa.

3 kk
58 € 

(norm. 78 €)

 9 nroa
79 € 

(norm. 108 €)

 6 nroa
49 € 

(norm. 70,80 €)

Viestilehdet 
Oy maksaa

postimaksun

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: M2
00003
VASTAUSLÄHETYS

Lehden saaja  ______________________________________________________________________________________

Lähiosoite  _________________________________________________________________________________________

Postinumero  ___________________  Postitoimipaikka  ______________________________________________

Lehden maksaja  ___________________________________________________________________________________

Lähiosoite  _________________________________________________________________________________________

Postinumero  ___________________  Postitoimipaikka  ______________________________________________

Puhelin  _______ –  ________________  Sähköposti  _____________________________@____________________

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

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

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

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

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

Lahjatilauskortti

Anna joululahjaksi luettavaa!
Tilaa heti Huippuedullinen  

tarjous voimassa 24.12. saakka!

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

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

fb.com/seinajoenenergiawww.seinajoenenergia.fi

fb.com/seinajoenenergiawww.seinajoenenergia.fi

PIZZANHUUHDONTAAN

PARHAAT
ASIAKKAAT
ANSAITSEVAT
PARHAAT
JUOMAT

Kotipizza 
HYLLYKALLIO, JOUPPI CM, KESKUSTA,
RUUKINTIE, TÖRNÄVÄ

Tule tutustumaan uusittuun juomavalikoimaamme!


