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myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa -

Asuntoalueiden hintaerot 
revenneet s.5
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Seinäjoen päättävät elimet palaavat kesälomiltaan elokuussa. Takana on 
tapahtumarikas kesä ja useampi valtuutettu on nauttinut Seinäjoen kesä-
tarjonnasta eri festareilla ja tapahtumissa. Tärkeää yhteydenpitoa sinällään.

Eduskunta jatkaa lomailuaan syyskuulle asti. Lomalla on hyvä olla kesä-
kuusta syyskuuhun, kun palkkiotoimikunta nosti kuukausipalkkiot 6407 
eurosta 6614-7408 euroon. Tämän lisäksi valiokuntien puheenjohtajat saa-
vat 744 euron lisäpalkkion ja eduskunnan puhemiehelle napsahtaa 13 390 
euroa ja varapuhemiehelle 10 441 euroa.

Toimitukset saavat toki nauttia kansanedustajien tai etujärjestöjen tiedot-
teista, mutta harvemmalta päättäjältä ollaan nähty aitoja tekoja ja itsensä 
likoon laittamista oman maakunnan eteen. Siitä esimerkkinä on heinä-
kuun Seinäjokisessa käsitelty maatalouden yrittäjätulon romahdus. Missä 
on toimet lainsäädännöstä, jolla elintarvikkeita ei kaupassa saa myydä alle 
tuotantokustannusten kuten Ranskassa on säädetty. Tai miksi Suomi ei pu-
heenjohtajamaana ole ajanut tuotantoon sidottuja tukia takaisin kotieläin-
tuotantoon tai erikoiskasveille?

Kun Etelä-Pohjanmaan tuotannon arvosta neljännes on elintarviketaloutta, 
niin soisi maakunnasta ’isolle kirkolle’ lähetettyjen poliitikkojen ja luot-
tamushenkilöiden avaavan suunsa muulloinkin kuin silloin, kun laittavat 
pullaa sinne. Näin totesi minulle eräs pitkän linjan keskustalainen tuotta-
jajärjestöaktiivi.

Taitava päättäjä vaikuttaa myös omaan ryhmäänsä, etujärjestön johtoon tai 
sidosryhmiin tavoitteiden toteutumiseksi. Tulokset ovat helposti mitatta-
vissa, vaikkapa maatalouden yrittäjätulolla, joka EU-jäsenyyden aikana on 
romahtanut 1,5 miljardista eurosta alle 400 miljoonaan euroon.

Yleisurheilukesä on ollut suomalaisittain lievästi sanottuna pettymys. Valoa 
kauteen ovat tuoneet naispika-aiturit, ottelijat, hyppääjät ja moukarinheit-
täjät. Miehissä on sitten rämmitty ja jopa perinteisen syömähampaan kei-
hään Kalevan Kisojen finaaliin riitti vajaa 72-metrinen.

Yleisurheilussa Suomessa laitetaan helposti nuoria samaan putkeen. 1970- 
ja 1980-luvuilla nuoret harrastivat useita lajeja eikä jalkapalloseuroissa 
pantu lapsia alle 10-vuotiaana treenaamaan 4-5 kertaa viikossa ja ilmoitet-
tu, ettei muita lajeja saa harrastaa tai joukkueessa ei ole tilaa. Näin ystäväni 
lapselle kerrottiin HJK:n ryhmiin karsittaessa try out -tilaisuudessa. 

Esimerkiksi Jari Kurri tai Tuomo Ruutu olivat nuorina menestyviä yleisur-
heilijoita. Hiihtäjä Harri Kirvesniemi oli SM-maastojuoksuissa aikuisena 
neljäs. Kaikki tiedämme jutut brassi- tai argentiinalaistähtien huimista jal-
kapallotaidoista lapsina katupeleistä. 

Samanlaista monipuolisuutta odottaisin nuorisourheilulta tänä päivänä. 
Pelkään edelleen, että yleisurheilun tekniikkalajeissa tapetaan lasten ja 
nuorten erikoisominaisuudet laittamalla heidät liian aikaisin samaan val-
mentajien suosimaan malliin. Urheilun menestyksessä tarvitaan ennen 
kaikkea määrätietoisuutta ja kunnianhimoa, mutta yksilöiden erikoisomi-
naisuuksia ei pidä tappaa varsinkaan lapsena.
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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 7.8.2019

Puheenjohtajan palsta

”Avaa suunsa, 
kun laittaa 
pullaa sinne”

Serkkupoika perheineen Etelä-Suomesta oli käymässä kylässä. Perheeseen 
oli juuri syntynyt toinen lapsi, suloinen pieni poika. Keskusteluissa kävi 
ilmi, kuinka he ovat poikkeus ystäväpiirissään - kavereilla kun lapsia ei ole. 
Kolmikymppisten eteläsuomalaisten tuttavien elämässä matkustelu ja uran 
luominen ovat ykkössijalla, eikä lastenhankintaa ilmeisesti edes harkita. 
Monet käyvät lisäksi Helsingissä töissä, koska siellä palkkataso on korke-
ampi kuin lähimaakunnissa.

Yhdessä pohdimme sitä, että näyttäytyykö lapsiperheen arki sitten niin 
”kamalana” ulkopuolisen silmiin, että se karkoittaa ajatukset perheen pe-
rustamisesta hamaan tulevaisuuteen, mutta tulimme siihen tulokseen, että 
lapsettomat eivät vaan tiedä paremmasta. Kyllähän elämä lasten syntymän 
jälkeen tietenkin muuttuu, mutta aivan samoja asioita voi tehdä kuin en-
nenkin, tosin yhdessä lasten kanssa. Toivottavasti asenteet pehmenevät 
sekä yksilö- että yhteisötasolla perhekeskeisimmäksi, jottei sukupuutto 
uhkaa katajaista kansaamme vielä tällä vuosituhannella.

Seinäjoen seutu on perheystävällinen. Tästä on esimerkkinä perhe, joka 
muutti tänne Uudeltamaalta asumisen laadun, taloudellisuuden ja en-
nenkaikkea viihtyisyyden sekä turvallisuuden takia - ja taas lähikouluun 
saatiin uusia oppilaita ruuhka-Suomesta. Asuntojen ja talojen hinnat ovat 
täällä vielä kohtuulliset, tosin kupla on syntynyt Seinäjoen keskikaupun-
gille uusien kerrostaloasuntojen ylitarjonnan myötä. Ympäristöministeriön 
tilastoista ilmenee, että viimeisen 12 kuukauden aikana tehtyjen omakoti-
talokauppojen keskineliöhinta oli Seinäjoella kohtuulliset 1470 euroa, kun 
kaikki asuntotyypit (rivi-, kerros- ja paritalo) huomioiden neliöistä sai pu-
littaa keskimäärin 2056 euroa. 

Koirat ovat mitä parhaimpia lemmikkejä, uskollisia lenkkikavereita ja myö-
täeläjiä. Mitä ilmeisimmin kuitenkin osalla koiranomistajista on mopo läh-
tenyt keulimaan sen suhteen, minne omaa lemmikkiään on lupa viedä. Tänä 
kesänä on ollut poikkeuksellisen paljon havaintoja koirista yleisillä uima-
rannoilla, ja tämä ei ole hyväksyttävää. Jos Mustin on päästävä uimaan, niin 
vie koirasi sellaiselle rannalle, joka on koirille sallittu, älä tuo sitä yleisel-
le uimarannalle. Kaiken huipuksi korviini on saatettu tieto, jonka mukaan 
nimeltä mainitsemattomassa la Puan kaupungissa on koira tavattu jopa 
ehtoolliselta. Sitä tarina ei kerro, että ottiko öylätin ja viinin vastaan. Tätä 
menoahan on koirille jo rippileirikin järjestettävä.

Piia Kattelus
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Etelä-Pohjanmaalla ensirekiste-
röitiin uusia autoja ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 1490 kappaletta. 
Vastaavana aikana vuonna 2018 
autoja rekisteröitiin 180 kappaletta 
enemmän eli yhteensä 1670 autoa. 
Alenemaa rekisteröinneissä oli si-
ten 10,8 prosenttia.
 Etelä-Pohjanmaalla rekis-
teröitiin kuitenkin vilkkaammin 
uusia autoja viime vuoteen verrat-
tuna kuin koko maassa. Suomessa 
rekisteröitiin alku vuonna 60 277 
autoa, kun vuotta aiemmin rekis-

Arto Ulvinen on myynyt Tervajo-
ella autoja 30 vuotta. Merkkipaalua 
juhlitaan näyttävästi sunnuntaina, 
kun avoimessa yleisötapahtumassa 
on esiintymässä mm. Putous-hah-
mo Ansa Kynttilä ja tilaisuudessa 
julkistetaan arvonta-auton voitta-
ja.
 Ulvinen myy mm. Hyundaita, 
joka on vakiinnuttanut viime vuo-
sien aikana asemansa eteläpohja-
laisten suosituimpien autojen jou-
kossa. Hyundai oli 7. myydyin auto 
alku vuonna.
 -Myynti nousee koko ajan ja 
erityisesti nousu on tapahtunut 
viimeisen 9 vuoden aikana, muis-
telee Ulvinen.
 Etelä-Korea on ponnahtu-
nut autotilastojen myyntitilasto-
jen kärkipäähän sekä Hyundain 
että myös Hyundain omistaman 
Kia Motorsin kautta. Kia on Etelä-
Pohjanmaan neljänneksi myydyin 
merkki.
 -Hyundai on maailman 5. suu-
rin auton valmistaja ja maailman 3. 
suurin konserni, taustoittaa Ulvi-
nen.
 Edullisen hinnan Ulvisen mu-
kaan takaa suuret tuotantomäärät. 
Tehtaita onkin eri puolilla maail-
maa, lähimmät Tshekissä.
 -Mallisto on laaja, auto on 

E-P:n Kone ja Tarvike

Puh. +358 6 428 9000         Rullatie 4, 60510 Seinäjoki

Autokauppa kärsi vaaleista - Toyota       eteläpohjalaisten suosikki
teröintejä oli 9335 enemmän. Ti-
putusta tuli siten 13,2 prosenttia 
vuoden takaiseen.
 Autokauppiaat arvioivat, että 
epävarmuus ja keskustelu autoilun 
verotuksesta vaikutti alku vuoden 
myyntilukuihin. Uusien autojen 
verotus perustuu Suomessa pää-
osin päästöihin ja autokauppiaat 
arvioivatkin autovalintoihin vai-
kuttavan siten odotettavissa olevat 
veropainotukset.
 -Vaalit ja veroratkaisut saat-
tavat vaikuttaa, kommentoi Ny-

stedt Oy:n ja Maakunnan auton 
myyntijohtaja Mikko Tamsi alku 
vuoden aluellisia lukuja.
 Lisäksi Tamsi arvioi vuoden 
2018 alun romutuspalkkiolla ole-
van vaikutusta tämän vuoden pie-
nempiin myyntilukuihin.
 Arto Ulvinen Arton autos-
ta arvioi niin ikään epävarmuu-
den veroratkaisuista aiheuttaneen 
pohdintaa autojen ostajissa. Sekä 
Arton Auto että Maakunnan auto 
kertovat omien myyntilukujen ol-
leen paremmat kuin Etelä-Poh-

janmaalla keskimäärin.
 -Myyjät ovat sitä varten, että 
auttavat asiakasta valinnoista, 
muistuttaa Ulvinen.

Sähköautoja vain 1 %

Sähköautoja rekisteröitiin ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla vain 1,2 
prosenttia (18 kpl) koko Etelä-
Pohjanmaan uusista autoista ja 
valtakunnassa vastaava luku oli 1,7 
prosenttia.
 Polttonesteillä ja sähköllä 
kulkevien hybridiautojen myynti 
tippui neljänneksellä ja niitä ensi-
rekisteröitiin Etelä-Pohjanmaalla 
vain 34 autoa viime vuoden vastaa-
van luvun ollessa 46.
 -Latausverkosto on vielä Suo-
messa sähköautoille ohut ja siksi 

Hyundai ja Kia vakiinnuttaneet asemansa

hinnoiteltu hyvin, se on luotettava 
ja sillä on markkinoiden pisimmät 
takuut eli 7 vuotta, kehuu Ulvinen 

 

Etelä-Pohjanmaalla ensirekiste-
röitiin kaikista Suomen trakto-
reista 7,1 prosenttia ensimmäisen 
puolen vuoden aikana, kun vuot-
ta aiemmin vastaava luku oli 5,4 
prosenttia.

Traktorien myynti kasvoi E-P:llä

niitä myydään vähän, arvioi Tamsi.
 Autotehtaat ovat Tamsin mu-
kaan sopineet valmistamiensa au-
tojen hiilidioksidien keskipäästöksi 
95 grammaa kilometriltä. Tästä 
syystä mallistoon on tehty vähä-
päästöisiä autoja.

Joka kuudes auto Toyota

Etelä-Pohjanmaa poikkeaa muus-
ta Suomesta siinä, että Toyotal-
la on erittäin iso markkinosuus. 
Joka kuudes uusi auto on Toyo-
ta. Seuraavina tulevilla Skodalla, 
Volkswagenilla, Kialla, Nissanil-
le ja Fordilla on varsin tasainen 
myyntitilanne. Niitä myydään noin 
puolet Toyotan myyntimääristä eli 
reilut sata autoa ensimmäisen vuo-
sipuoliskon aikana. Hyundaita (7.) 

myytiin 79 ja Volvoa 78 kappaletta.

Tamsi on iloinen Toyotan 
myyntiluvuista.

-Luotettavuus, käyttövarmuus, 
pieni kulutus ja toimiva huolto, 
listaa Tamsi tekijöitä edustamansa 
automerkin suosioon Seinäjoella ja 
Etelä-Pohjanmaalla.
 Toyotan myyntiä on vauhdit-
tanut myös viime syksynä tulleet 
malliuudistukset. Lisää on Tamsin 
mukaan tiedossa syksyllä ja kertoo 
hybridiautojen onnistuneiden lan-
seerausten olevan myös Toyotan 
menestyksen taustalla.

Hyundai laajan malliston menekkiä 
eri ikäisille asiakkaille.
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Kuukaudet
yhteensä

Henkilöautot
yhteensä 2 757 1 670 1 490 - 11 %

kpl 1-6 1-6 muutos

Kuukaudet
yhteensä

2018 2019

Toyota

Skoda

Volkswagen

Volvo

Ford

Kia

Opel

Mercedes-B

Nissan

Audi

Huyndai

BMW

15 038

11 697

13 274

9 201

8 733

6 270

6 276

5 978

7 272

4 917

4 032

4 464

8 945

6 816

7 866

4 950

5 488
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Kuukaudet
yhteensä

Henkilöautot
yhteensä 120 505 69 612 60 277 - 13 %

kpl 1-6 1-6 muutos

Kuukaudet
yhteensä
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Etelä-
Pohjanmaa

Manner-
Suomi

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

735

632

729

658

799

788

1 267

1 096

841

807

979

918

72 %

73 %

15 %

23 %

23 %

16 %

2018 2019 muutos

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

55

29

33

30

38

51

69 %
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85 %

127 %

58 %

39 %

2018 muutosKoko Suomi Etelä-Pohjanmaa
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68
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2019

Traktorien ensirekisteröinnit 1-6/2019

 Etelä-Pohjanmaalla trak-
toreita ensirekisteriin meni 421 
kappaletta, kun vuotta aiemmin 
vastaava luku oli 236. Kasvua oli 
huikeat 78 prosenttia.
 -Rekisteröintimäärien hui-

maan kasvuun vaikuttaa tielii-
kennekäyttöön otettujen mönki-
jöiden lisääntyminen tilastoissa, 
taustoittaa yliaktuaari Sami Lah-
tinen Tilastokeskuksesta.

Aito kesän maku - lähiviljelijältä!

VADELMAA
itsepoimien. Soita etukäteen ennen tuloasi.
myös valmiiksi poimittuna.

Lapinmäentie 51, 61500 Isokyrö. Puh. 040 7608037
Palomäen Mansikkafarmi

Sukupuutto 
uhkaa
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Isonkyrön 1700-luvun markkinat jär-

jestetään 9.-11. elokuuta vanhan kirkon 

ja museon alueella. Perjantaina on ilta-

markkinat, lauantaina ja sunnuntaina 

on päivämarkkinat. Tapahtuman pää-

järjestäjänä on Isonkyrön 1700-luvun 

markkinat ry. Mukana järjestelyissä on 

useita paikkakuntalaisia yhdistyksiä ja 

aktiivisia toimijoita.

 Tapahtuma on yksi Suomen suu-

rimmista vanhan ajan teemaan jär-

jestettävistä käsityöläismarkkinoista. 

Vanhan kirkon ja kotiseutumuseon 

miljöö sekä Kyrönjoen ranta; markkina-

alue on nähtävyys jo itsessään. Myyjiä 

saapuu noin 150, joista muutama Suo-

men rajojen ulkopuoleltakin.

 Markkinoilta löytyy laadukkaita 

käsitöitä, herkullista ruokaa ja ainut-

laatuista tunnelmaa. Muovikrääsään ei 

törmää. Alue on somistettu hillitysti. 

Vanhan ajan mukaisesti pukeutuvat toi-

mijat ja historian elävöittäjät mm. Tee-

mu Keskisarjan luennon myötä luovat 

aitoa tunnelmaa.

 Napuen perinne ja tykit -jaosto 

avaa markkinapäivät pamauksin. Ensi 

laukauksen saa Napue 3 -tykki viime 

vuonna ensilaukauksensa ampuneen 

Napue 2:n rinnalla. Napuen perinteen 

sekä Suomen sodan tykkimiesten tykit 

pamahtavat pe klo 16, la klo 10 ja su klo 11.

Markkinoiden ohessa riittää 
tapahtumia:

• Lauantaina 10.8. klo 18 vanhassa kir-

kossa historioitsija Teemu Keskisarjan 

luento suomalaisten ihmisten histo-

riasta Napuen taistelussa ja Suuressa 

Meiltä löydät maatalouskoneet, työkoneet, konehuollon, varaosat ja vaihtokoneet. 
Olemme valtuutettu New Holland ja Case IH merkkiliike.

Lisäksi kattava valikoima puutarha- ja metsänhoitokoneita sekä työkaluja harraste- 
ja ammattikäyttöön. Teemme myös liikennelupaa vaativia konekuljetuksia.

ANTTI PAAVOLA
0400 365 224

JUKKA HOLAPPA
040 500 8164

ISTO KUMPU-HUHTALA
040 739 6000

TUUKKA KAUPPINEN
0400 625 611

SEINÄJOEN KONERENGAS

OSTAMME 
TRAKTOREITA!

Markkinat ovat vanhan kirkon kupeessa. Sunnuntaina kirkossa pidetään jumalanpalvelus 1700-luvun tyyliin.

Isonkyrön 1700-luvun markkinoilla yli 150 myyjää

Pohjan sodassa.

• Lauantaina klo 11 ja klo 14 sekä sun-

nuntaina klo 12 museon piha-alueella 

saa nauttia vaasalaisen nukketeatteri 

Pikku Aasin näytelmästä: Pallo ja kuutio.

• Lauantaina klo 13 ja 15 on museon pi-

halla Koivu ja Tähti

• tarinatuokiot, joiden jälkeen opastettu 

linja-autokiertoajelu Napuelle.

• Sunnuntaina 11.8. on perinteinen koti-

seutujuhla museolla klo 13.

 Markkinaviikonlopun aikana 

markkinavieraat pääsevät kotiseutu-

museolla tutustumaan talonpoikas-

elämän arkeen. Asemiesmuseolla Poh-

jankyrön talolla voi perehtyä Suomen 

itsenäisyyden ajan sotahistoriaan ja lot-

taperinteeseen.

 -Sivellys -kuvataideryhmän iso-

kyröläisten ja laihialaisten harras-

temaalarien kuvataide- ja valokuva-

näyttelyssä on ihailtavana 15 maalarin 

töitä. Vaivaisten makasiini, Isonkyrön 

vanhan kirkon kupeella. Myös sodan 

ja rauhan tien makasiini -näyttely on 

avoinna.

 -Markkina-alueella on mm. sep-

pien työnäytöksiä. Alueella on myös drei-

jausta, viikatteen hiontaa, noitarummun 

pärinää, tikkuamista, langan vyyhditystä 

ja nahan ompelua. Sotilashistorian har-

rastajat sekä Napuen Mamsellit hurmaa-

vat markkinaväkeä vanhan ajan henkeen 

pukeutumisellaan.

 Musiikkia 1700-luvun tyylisesti 

soittaa alueella soitinyhtye Muskotti (la 

ja su). Lisäksi paikkakuntalaisia nuoria 

soittajia kiertelee markkina-alueella.

 Yleisölle tietulli 1€, pysäköinti 2€/

ajoneuvo. Pysäköintialueilta on ilmai-

nen Zetor -kyyditys markkina-alueelle. 

Koirille oma parkki Kerhotuvan puutar-

hassa.

Koirakuri höltynyt 
uimarannoilla

Koirien uittaminen on yksiselit-
teisesti ja ehdottomasti kielletty 
yleisillä uimarannoilla. Kunnalli-
set järjestyssäännöt korvattiin jo 
vuosia sitten järjestyslailla, josta 
löytyy oma pykälänsä koskien koi-
rakuria.
 Yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden säilymiseksi koiran 
omistajan tai haltijan on pidettävä 
huolta siitä, ettei koira pääse lain-
kaan yleiselle uimarannalle. Se, 
että yleiseltä uimarannalta puuttuu 
koirakieltokyltti, ei tarkoita sitä, 
että koiria saisi siellä uittaa, vaan 
koiria on sallittua uittaa vain koi-
rille tarkoitetuilla uimarannoilla. Ja 
tietenkin jokainen saa uittaa koi-
raansa omassa mökkirannassaan 
tai omalla tontillaan, järjestyslaki 
kun koskee vain yleisiä ja julkisia 
alueita.
 Seinäjokinen-lehden saamien 
tietojen mukaan koirakuri on höl-
tynyt merkittävästi Seinäjoen seu-
dun uimarannoilla. Koiria on ta-
vattu rannoilla itse teossa ja myös 
hiekkaan jääneet tassunjäljet ovat 
todisteina laittomista uintireis-
suista. Koirathan eivät tunnetusti 
osaa lukea, mutta omistajan luulisi. 
 Koirathan ovat mitä ihastut-

tavampia lemmikkejä, mutta vas-
tuullisen koiranomistajan luulisi 
ymmärtävän, että uimarannat on 
tarkoitettu vain ihmisille. Kaikki 
eivät pidä koirista, ja osa ihmisis-
tä pelkää niitä. Lisäksi oma lapsiin 
tottumaton lemmikki voi aiheuttaa 
vaaratilanteen kohdatessaan juok-
sevia ja kovaäänisiä lapsia veden 
äärellä uimarannoilla.

Autohuolto Seitoy
Päivölänkatu 34
60120 Seinäjoki

Huolto   06-429 2020
Varaosat  06-429 2022
huolto@seitoy.fi

TOYOTA MERKKIHUOLLOT SEKÄ
VARAOSAPALVELUT SEINÄJOELLA

Seinäjokinen-lehti on saanut yh-
teydenottoja koskien Nurmon 
kirjaston toimintoja. Epäselvää on 
edelleen, miksi kirjasto ollaan siir-
tämässä nykyisistä toimitiloista 
Nurmo-talolle.
 Kaupunkiympäristöjohtaja 
Juha Takamaan mukaan tämän 
hetkisessä remontissa Nurmo-
taloon tulee tiloja koululle + nuo-
risotilat ja seuraavassa vaihees-
sa sinne tehdään tilat kirjastolle. 
Tarkemmasta aikataulusta ei ollut 
tietoa eikä perusteluita siirrolle 
kerrottu.
 Sivistys-ja hyvinvointijohtaja 
Heikki Vierula puolestaan ker-
too, että uusia tiloja suunnitellaan 
entiseen kunnantaloon, mutta 

Seinäjoella on myytyjen asun-
tojen hinnoissa tapahtunut raju 
hintatasojen repeämä. Alueista, 
joilla myytiin vähintään kolme 
asuntoa viimeisen 12 kuukauden 
aikana, edullisimmat olivat Poh-
ja, Kivistö ja Katajalaakso. Niissä 
myytyjen asuntojen hinnat olivat 
keskimäärin 1179-1414 euroa ne-

Nurmon kirjaston siirto puhuttaa

toimintaan sinänsä ei mitään eri-
tyisiä muutoksia ole suunnitteilla. 
Omatoimiaika tosin aiotaan ottaa 

käyttöön nykyisten aukioloaikojen 
ulkopuolella samaan tapaan, mikä 
Ylistarossa on jo toteutettu.

Asuntoalueiden 
hintaerot revenneet

liöltä.
 Nurmon ja Hyllykallion hin-
nat olivat tasolla 1505 ja 1764 eu-
roa neliöltä.
 Eniten asunnoista joutui pu-
littamaan Joupissa, jossa hinta-
taso oli 3634 euroa neliöltä. Tätä 
kalliimpaa oli Itikanmäessä, jossa 
kuitenkin kauppoja oli vähemmän 

kuin kolme. Itikan ja Itikanmä-
en asuntojen myyntihinnat olivat 
keskimäärin 3490 euroa neliöltä.
 Tiedot käyvät ilmi ympäris-
töministeriön asuntojen hintatie-
doista. Muissa kaupunginosissa 
kauppoja oli julkistettu rekisteriin 
vähemmän kuin kolme tai tarkkaa 
aluemääritelmää ei oltu annettu.

Neliöhinta    kpl myyty Neliöhinta    kpl myyty Neliöhinta    kpl myyty Neliöhinta    kpl myyty

Pohja 1179 3
Kivistö 1260 12
Katajalaakso 1414 3
Nurmo 1505 3

Hallila 2838 5
Itikanmäki 3489 7
Jouppi 3634 15

Uppa 2216 21
Marttila 2281 5
Huhtala 2292 8
Keskusta 2340 14

Hallilanvuori 1727 4
Hyllykallio 1764 31
Kärki 1917 12
Pajuluoma 2102 4

9.-11.8.2019
pe 16 – 20 la 10 – 17 

su 11 – 17

Vanhan Kirkon kupeella
Täällä on itte tehtyä tavaraa

omin käsin viljeltyä tai
kasvatettua ja siitä
tuotteeksi kehitettyä

Tietulli 1€, pysäköinti 2€   

TERVETULOA

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Murskeet/Sepelit

SORAT
Varrasjärven Murske Oy

040 5011 695
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Kotimaiset 
desing by 

NORONEN 
mittatilaus- / 

moduulisohvat

TÄHTI 
-taso

lev. 125,5  
kork.44  
syv. 42,5

TÄHTI -työpöytä
136 x 55        

pyökki/valkoinen
laatikoilla

Asiakaspalautteiden perusteel-
la paikallisliikenteeltä toivotaan 
myöhäisempiä vuoroja illal-
le. Tämä toteutetaan kampanjan 
kautta, jossa asiakkaat haastetaaan 
käyttämään joukkoliikennettä ja 
käyttämisen palkintona on lisään-
tyvä iltaliikenne ns. runkolinjoilla 
(1, 4, 6, 8, 13) seuraavalla periaat-
teella;

• 100.000 matkaa lisää-> 1 tunti 
lisää liikennöintiaikaa iltaan run-
kolinjoille. Nykyinen käyttömäärä 
vuodessa on noin 430.000 vuodessa.

Puh. 06 231 1090
Puh. 06 231 1090

O M A A  K O T I M A I S TA  T U O TA N T O A
www.topeekankaluste.fi www.holli.fi

Puh. 06 231 1090Puh. 06 231 1090

Komia liikenne haastaa asiakkaat - lisäliikennettä iltaan
• Vuodessa 530.000 matkaa-> 1 
tunti lisää liikennöintiaikaa iltaan 
runkolinjoille
• Vuodessa 630.000 matkaa-> 2 
tuntia lisää liikennöintiaikaa iltaan 
runkolinjoille jne.
 
Lisääntyvällä matkustajamäärällä 
saadaan katettua liikenteen lisää-
misen aiheuttamat lisäkulut.
 Matkoja seurataan aktiivisesti 
ja asiakkaille tiedotetaan väliaika-
tietoja säännöllisesti.
 Mikäli tavoitteeseen päästään, 
niin lisäliikenne alkaa heti tammi-
kuussa 2020 tai elokuussa 2020.

Seinäjoen Seudun Urheilijoita edus-
tava Sofia Pölkky raivasi tiensä vä-
rikkäiden vaiheiden jälkeen alle 
20-vuotiaiden yleisurheilun EM-ki-
sojen keihäänheiton finaaliin ennä-
tyksellään 52,73 Ruotsin Boråsissa. 
Finaalissa seinäjokinen sijoittui yh-
deksänneksi tuloksella 50,01.
 Pölkyn keihästä ei tuotu karsin-
taan torstaina, tai se tuotiin ja vietiin 
pois. Protestin jälkeen seinäjokelai-
nen sai uusia karsinnan perjantaina 
yhdessä ottelijoiden kanssa. Sisuun-
tunut suomalainen kiskaisi ennätyk-
sensä 52,73 ja oli karsinnan seitse-
männeksi paras.

”Kolme kisaa EM:ssä”

-Ensimmäiseen karsintaan minul-
la oli todella kova lataus ja fiilis. 
Verkkaheitoista asti kaikki onnis-
tui, Sofia Pölkky kertoo tunteistaan 
ennen EM-karsintaa.  
 Karsinnan keihässähläys kui-
tenkin vei Sofia pasmat sekaisin. 
 -Onneksi kuitenkin sain toisen 
mahdollisuuden, kun virhe tapah-
tui kisajärjestäjillä. Toiseen kar-
sintaan oli hankala valmistautua, 
kun kaikki lataus purkautui ensim-
mäisessä karsinnassa, kertaa Sofia 
Ruotsin Boråsissa käytyjä kisoja. 

Tarjouksessa erä 
Tikkurilan Ultra Classic maalia
esim. 11,7l astia                  (+sävytys) 

Varastossa myös 0,9l sekä 2.7l pakkauskoot, tulehan kaupoille.

Rautakauppa josta löytyy myös Rautaa

Metallitie 8, Peräseinäjoki - puh 050 428 8888

Olisiko nyt sopivat 
kelit maalata, kun 
hellekin väistyi 
muille maille?

Sofia Pölkky pääsi keihään EM-finaaliin

”Onneksi kuitenkin pystyin 
heittämään oman ennätykseni 
52,73.”
Finaalissa Sofia kertoo olleensa jo 
aika väsynyt, kun se oli kolmas kisa 
neljään päivään. 
 -Kaksi ensimmäistä heittoa oli-
vat väsyneitä, mutta kolmas heitto oli 
tahtoheitto, jolla paransin sijoitus-
tani. Kuitenkin muutama tyttö meni 
vielä ohitseni ja tipahdin sijalle 9. 
 Sijoitus oli sama kuin vuoden 
17-vuotiaiden EM-kilpailuissa Ge-

orgiassa vuonna 2017. 
 -Sijoituksesta olen hiukan kat-
kera, mutta kaikista kolmesta kisasta 
jäi hyvä fiilis. Reissusta jäi siis käteen 
sija 9. sekä oma ennätys, iloitsee Sofia 
Pölkky.

Karsinta kohtalona SM-kisoissa

Viime viikonloppuna Lappeenran-
nan Kimpisen yleisurheilustadionilla 
kisatuissa Kalevan Kisoissa Pölkyn 
tulos jäi koleassa säässä 45,65:een. 
Sijoitus oli karsinnassa 18.

Seinäjoella ja Isossakyrössä kyl-
vöt etenivät poikkeuksellisen pit-
källe jo huhtikuussa. Sen jälkeen 
viljojen valmistuminen on ollut 
hidasta.
 Toukokuussa viileys hidasti 
viljojen kasvua. Juuristot ovat ol-
leet kuitenkin ilmeisen hyvät, sillä 
kasvustot ovat monin osin selvin-
neet kesän kuivuudesta.
 Ylistaron Pelmaalla heinä-
kuun sademäärä oli vain 27 mm, 

Traktoreiden ensirekisteröintiti-
lastojen mukaan Etelä-Pohjan-
maalla maataloustraktoreiden 
suosikkina jatkaa Valtra. Sitä re-
kisteröitiin alku vuonna 67 kappa-
letta, kun viime vuonna vastaava 
luku oli 51. 
 Massey Fergusoneja (MF) 
ei tilaston mukaan rekisteröi-
ty lainkaan Etelä-Pohjanmaalla. 
Seinäjoen Konerenkaan toimitus-
johtaja Jukka Holappa kuitenkin 
toteaa tilastoissa olevan ainakin 
MF:n osalta tilastoharhan, sillä 
traktoreiden osalta maahantuojat 
rekisteröivät traktorit pääosin 

8.8.2019

Reittimuutoksia ja lisäliikennettä asiakkaiden toivomuksesta

Linja 6. – Savottatie jää pois

Jatkossa linja 6. jatkaa Vuoritietä suoraan Ruukintielle. Savottatien eteläpäässä liikennöi linja 7 Ruukintietä pitkin, joka 
palvelee samoja matkustajia. Savottatiellä liikennöinti isolla kalustolla on ollut hankalaa mm. tasa-arvoisten risteyksien 
takia ja pensaat yms. heikentävät näkyvyyttä poikkikaduille.

Linja 7. – Lisälähdöt

Linjaa 7 koskien on tullut useita asiakaspalautteita, joissa on toivottu lisälähtöjä aamuun ja iltaan erityisesti Eskoon 
työmatkaliikenteen osalta.  Tekemillämme lisäyksillä työmatkaliikenne Eskooseen helpottuu ja linjan 7 palvelutaso 
paranee kokonaisuudessaan. 

Linja 8. – ”Kauppalinja” aloittaa 21.10.

Linja 8 palvelee Joupin ja Ideaparkin liikennettä. Linjalla tulee olemaan ruuhka-aikoina 30 min vuoroväli, ja muina aikoina 
1 tunti. Linjalla parannetaan myös Framin kampuksen ja yrityskeskittymän palvelutasoa huomattavasti nykyisestä. Framin 
alue on ollut tähän saakka etenkin aamun työmatka- ja opiskelijaliikenteen osalta vaikeasti saavutettavissa.

Linja 10. – Reittimuutokset

Linjan 10 reittiä koskevaa asiakaspalautetta on tullut runsaasti, ja niiden perusteella reitti palautetaan kulkemaan taas 
Puskantien kautta. Linjan lähtöpiste siirtyy Koulukadulle, jonka jälkeen reitti jatkaa Matkakeskuksen ja Puskantien kautta 
sairaalalle. Puskantien kierroksesta syntynyt aikataulun pidentyminen korvataan reittimuutoksella sairaalan alueella: uusi 
reitti kulkee Hanneksenrinteeltä Von Essenin katua pitkin Östermyrankadulle. Nykyiseen verrattuna reitistä jää pois 
Björkenheimin puistotien kierros vanhan sairaalan alueella. Huhtalantietä kulkeva linja 5 palvelee jatkossakin vanhan 
sairaalan alueen matkustajia.

Linja 11. – Lisälähtö

Linjalle 11 on toivottu klo. 16:00 jälkeen keskustasta lähtevää vuoroa, jotta mm. lukiolaiset sekä työssäkävijät pääsevät 
kulkemaan Niemistö/Hautalan suuntaan koulun/töiden päätyttyä.

Linja 13. – Reittimuutos

Linjan 13 reittimuutos tulee voimaan 21.10., kun linja 8 aloittaa.  Tällöin linja 13. kääntyy Joupinrajalta jo Kytösavunkadulle 
ja siitä Lakeudentielle. Linja 8 korvaa pois jäävät pysäkit.  Alakylässä reitti kiertää koulujen alkamis- ja päättymisaikoina 
Valion kautta. 

Puinnit myöhässä

Hinnat

Seinäjoen paikallisliikenteen lip-
pujen hinnat ovat Suomen edulli-
simmat, kertoo Härmän liikenteen 
toimitusjohtaja Sami Heinimäki. 
 - Hintoihin ei ole tehty muu-
toksia 10 vuoteen, vaikka yleisen 
kustannustason nousu olisi sitä 
vaatinut. Korotusten jälkeenkin 
lippujen hinnat säilyvät edullisina 
vastaavan kokoisiin vertailukau-
punkeihin verrattuna, toteaa Hei-
nimäki.
 Ajankohta lippujen hinnan ko-
rotukselle on Härmän liikenteen 

mukaan aiheellinen, koska paikal-
lisliikenteen palvelutasoa on myös 
nostettu huomattavasti aikaisem-
masta. Uusi ”kauppalinja” 8 lisää 
palvelutasoa entisestään, jolloin 
asiakkaiden toivotaan kokevan 
saavansa hinnankorotukselle myös 
vastinetta.
 Matkan laskennallinen hinta 
kausilipputuotteissa on alle 0,62 – 
0,80 € / matka ja sarjalipun osalta 
1,02 € / matka. Kertalippujen hin-
nat ovat tasalukuja rahastuksen 
nopeuttamiseksi linja-autossa.

Uusia matkakorttituotteita

Valikoimissa ovat myös uudet 
matkakorttituotteet, jotka käyvät 
Härmän Liikenteen maakuntalin-
joilla. Kortit ovat voimassa Härmän 
Liikenteen busseissa seuraavilla 
alueilla: Kauhava, Peräseinäjoki, 

Ylistaro, Keski-Nurmo, Kiikku, 
Alajärvi, Lappajärvi, Kuortane, Il-
majoki.
 Kiikussa sekä Keski-Nurmos-
sa asuvien tulee vaihtaa paikal-
lisliikenteen matkakortti Härmän 
Liikenteen korttiin Euroopan uni-
onin palvelusopimusasetuksesta 
(PSA) johtuen.

30 päivää lapset 49€ (alle 12 v.)
30 päivää aikuiset 69€ (12 v. ja yli)

150 päivää lapset 220€ (alle 12 v.)
150 päivää aikuiset 310€ (12 v. ja yli)

300 päivää lapset 440€ (alle 12v.)
300 päivää aikuiset 620€ (12 v. ja yli)

Muiden liikennöitsijöiden linjoi-
hin sekä Kelan tukemien matkojen 
matkakortit tulee hankkia Matka-
huollosta.

kun se viime vuonnakin oli kui-
vuudesta huolimatta 31 mm. Vuo-
sien 1981-2010 keskiarvo on ollut 
Ilmatieteenlaitoksen mukaan 75 
mm.
 Sateen vähäisyyden pelätään 
heikentävän satoja, vaikka Etelä-
Pohjanmaalla kasvustot ovat suh-
teellisen hyvät. Korjuut eivät ole 
vielä tällä viikolla lähdössä täy-
teen vauhtiin.

Korttilataukset

kertamaksu aik

kertamaksu lapsi

eläkeläinen

kk aikuiset

kk lapset

sarjalippu 44

vuosilippu aikuinen

vuosilippu lapsi

2,00 €

1,00 €

10,00 €

30,00 €

25,00 €

30,00 €

300,00 €

250,00 €

3,00 €

1,50 €

15,00 €

35,00 €

30,00 €

45,00 €

350,00 €

300,00 €

3,00 €

1,50 €

1,50 €

0,80 €

0,68 €

1,02 €

0,72 €

0,62 €

vanha hinta uusi hinta laskennallinen hinta / matka

 Valmentajaisä Ari Pölkyn mu-
kaan Kalevan Kisojen karsinnassa te-
rävyys oli poissa.
 -Osittain tämä johtui tukijalan 
nilkasta, joka arasti kilpailussa, kun 
se pyörähti pari päivää ennen kisaa. 
Tuollaiset kisat kasvattavat ja kään-
tyvät vahvuudeksi tulevissa kisoissa, 
arvioi Ari Pölkky. 

Opiskelemaan Jyväskylään

Sofia kertoo loppukesän suunnitel-
missa olevan vielä kisoja jäljellä. 

 -Mikäli olen 19-vuotiaiden ti-
lastoissa kahden parhaan joukossa, 
on muutaman viikon päästä Norjassa 
pohjoismaiden mestaruuskilpailut. 
Jos en ole, niin sitten kilpaillaan ko-
timaassa, toteaa Sofia Pölkky.
 Myös oman ikäluokan SM-kil-
pailut ovat elokuun viimeisenä vii-
konloppuna. 
 -Syyskuun alussa muutan opis-
kelemaan Jyväskylään ja tietojeni 
mukaan sieltä löytyy myös hyviä har-
joituspaikkoja kuten Seinäjoeltakin, 
kertoo Sofia Pölkky tulevaisuuden 
näkymiä.

”Lisää metrejä tulossa”

Kesä on valmentaja Ari-isän mielestä 
mennyt suunnitelmien mukaan. 
 -Kaudessa näkyy se, että talvi 
saatiin harjoitella terveenä, parina 
edellisenä talvena on ollut loukkaan-
tumisia, paljastaa Ari.
 Tuloshuippu oli ajoitettu Ari 
Pölkyn mukaan alle 20-vuotiaiden 
EM-kisoihin, mutta järjestäjän kei-
häs ”mokailut” söivät finaalin heit-
tämistä. Kalevan Kisojen karsinnassa 
terävyys oli poissa.
 Ari Pölkky kertoo lopuksi, että 
Sofiasta kuullaan vielä tänä kesänä:
 -Luulen, että Sofialle on metrejä 
tulossa vielä lisää heittoihin syksyn 
kilpailuissa.

”Ei yhtään Massikkaa, 
73 BRP:tä ja 48 Polarista”

yksittäisissä kaupungeissa. MF:n 
osalta suurelta osin Turussa. 
 Massey Ferguson on valtakun-
nallisesti neljänneksi rekisteröidyn 
traktori (1-6/2019: 58 kpl) Valtran 
(563 kpl), John Deeren (106 kpl) ja 
New Hollandin (72 kpl) jälkeen.
 Jo vuotta aiemmin muualla 
Suomessa räjähti mönkijöiden re-
kisteröinti tiekäyttöön. Nyt vastaa-
va ilmiö näkyy etelä-pohjanmaalla. 
Valtrojakin enemmän rekisteröitiin 
Etelä-Pohjanmaalla BRP-mönki-
jää, yhteensä 73 kappaletta. Pola-
rista rekisteröitiin 48 kappaletta.



Uutuus lehmille! 

Palveluntarjoaja: LähiTapiolan alueyhtiöt 

Sama 80 %:n 
maksimibonus 
kaikille autoillesi.
Se, jos mikä, saa myhäilemään. Ja parastahan 
on, että saavutat täyden bonuksen helposti: mitä 
huolellisemmin ajat, sitä paremmat bonukset 
nappaat taskuusi. Jos kolari kaikesta huolimatta 
sattuu, Bonusturva tulee vastaan: yhden auton 
vahinko ei laske autojesi bonuksia. Reilua, eikö?

Lue lisää myhäilyttävän mukavasta liikenne-
vakuutuksestamme: lahitapiola.fi/autovakuutus, tai 
soita meille numeroon 06 534 2100.


