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Merkillisen reilu.

Tervetuloa avajaisiin torstaista lauantaihin!

Talvirengassarjat asennettuna

42500

Esimerkiksi
205/55R16

-nastarenkaat

/sarja

tekniikanmaailm
a.f

i

Pituus Perinteiset sulat Rungottomat sulat
40 cm 6,00 kpl 11,90 kpl
45 cm 7,00 kpl 12,90 kpl
48 cm 7,50 kpl 12,90 kpl
50 cm 8,00 kpl 12,90 kpl
53 cm 8,50 kpl 13,90 kpl
55 cm 9,00 kpl 14,90 kpl
60 cm 12,50 kpl 15,90 kpl
65 cm - 15,90 kpl
70 cm - 16,90 kpl

Sulkaparin

ostajalle 

asennus ja

 lasinpesuneste
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FIXUS CENTER SEINÄJOKI
Nurmontie 113, 60510 SEINÄJOKI

kaupan päälle!kaupan päälle!kaupan päälle!

FIXUS CENTER SEINÄJOKI

kaupan päälle!

Torstai 7.11.

Perjantai 8.11. LED-kaukovalopaneeli Slim
Teho 60 W, jännite 9-30 V.

6900

4800
Sisätilalämmitin
Defa Termini II 1200 W.

Lauantai 9.11.

• Makkaraa, kahvia ja mehua 
• 50 ensimmäiselle ilmainen 

yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!yllätysämpäri!

Paikan päällä klo 10-14
• Emil Lindholm ja Volkswagen Polo GTI 

-ralliauto
• Raskaan kaluston hinausauto 
• Poniratsastusta

-ralliauto
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PoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastusta

Korjaamo tarjoaa veloituksetta:
• Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus 
• Jarrujen toiminnan tarkastus 

dynamometrillä
• Jarrunesteen vesipitoisuuden tarkastus
• Akun kunnon tarkastus
• Vikakoodien luku

• • • • PoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastustaPoniratsastusta

Akku 62 Ah
Huoltovapaa 
SMF-akku!

5900

Lisää tarjouksia 
avajaislehdessä!
Lue heti!

JOKA PÄIVÄ TARJOLLA

Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:Korjaamo tarjoaa veloituksetta:
Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus Renkaiden kunnon ja rengaspaineiden tarkastus 

Jarrunesteen vesipitoisuuden tarkastus

Tarjoukset voimassa 9.11.2019 saakka.

7.-9.11. varattuihin huoltoihin 
15 % alennus

PÄIVÄN SULKATARJOUS
ASENNUS KAUPAN PÄÄLLE!

Maahantuojan rengas- ja 
valoasiantuntijat paikalla 
esittelemässä tuotteita!

SEINÄJOKI Merkillisen reilu.

Nurmontie 113, 60510 SEINÄJOKI www.fi xusnet.fi 
MYYMÄLÄ HUOLTO
Puh. 010 650 7060 Puh. 010-650 7077
Avoinna: ark. 8-17, la 10-14 Avoinna ark. 8-16

Pohjaann vvvaaltatiee

Nurmonttie
H

yllyykkaalliontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Latttvvvvvalantiee

RRRR
ajjatttiiiee

RRRRRRR
aaajjjjaaaaatttttiiiieee

Meiltä löydät laajan valikoiman varaosia, renkaita ja vanteita, lisävarusteita, autotarvikkeita 
sekä työkaluja kaikkiin tarpeisiin, hyvää palvelua unohtamatta.

Korjaamomme palveluihin kuuluvat mm. huollot, korjaukset, asennukset, rengastyöt, 
rengashotelli, katsastustarkastukset ja katsastuksessa käytöt sekä tuulilasien korjaukset. 

Tervetuloa avajaisiimme 7.-9-.11.2019! Hyödynnä paikan päällä huimat 
tarjouksemme sekä korjaamolta että myymälästä!

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Nurmontie

Uusi Fixus Center avattu Seinäjoelle!
Avajaiset ensi viikolla torstaista lauantaihin!Avajaiset torstaista lauantaihin. Tervetuloa!

AVAJAISTARJOUKSIA!
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- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 6.11.2019

”Kannabis-
ministerin 
uudet vaatteet”

Poliiseja on haluttu leimattu rasisteiksi etenkin vuoden 2015 turvapai-
kanhakijavyöryn ja sen mukanaan tuomien vakavien turvallisuuson-
gelmien jälkeen. Kesällä 2017 marginaalimedia Long Play väitti jul-
kisesti, että poliisin salaisessa Facebook-ryhmässä kielenkäyttö olisi 
rasistista. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen hyllytti ensitöikseen 
ryhmää moderoineen Marko Fobba Forssin, vaikka ei kertomansa 
mukaan tiennyt, mitä ryhmässä oli kommentoitu.

Otin kantaa aiheeseen omalla Facebook-seinälläni toteamalla, että 
”poliisiylijohtaja on pihalla kuin lumiakka”. Lisäksi ihmettelin sitä, 
että poliisijohtaja lähtee laukalle vihervasemmistolaisten propagan-
dan ja huhujen perusteella selvittämättä ensin asiaa - eikö hänessä 
ollut miestä puolustaa omiaan?

Sain tästä poliisijohdon vihat niskaani, vaikka olinkin oikeassa - sit-
temmin on lähes koko poliisin ylin johto istunut käräjillä syytettyjen 
penkillä ja väitteet poliisien rasistisesta Facebook-ryhmästä kaatui-
vat; ei aloitettu edes tutkintaa, koska mitään rasistista ryhmässä ei 
syyttäjän mukaan ilmennyt.

Poliittisten mielipiteiden laukominen ei voi olla vain kansanedustaji-
en ja ministerien yksinoikeus. Perustuslaki turvaa kaikille poliittisen 
ja uskonnon mielipiteenvapauden, myös poliiseille. Maahanmuuton 
ongelmat kertyvät meidän kuntapäättäjien vastuulle. Raiskausrikos-
ten kasvun maksavat tavalliset ihmiset ja kaupungit kasvavine sosi-
aalimenoineen.

Pian selviää, ovatko Seinäjoen kuntapäättäjät kuntalaisten asialla vai 
ovatko ulkoistaneet itsensä pihalle sen kuuluisan lumiakan tavoin - 
käsittelyyn on tulossa hulevesimaksu. Kaupungissa on yli 11 000 kiin-
teistöä, joilta nyt halutaan kerätä lähes miljoonan euron verran hu-
levesimaksua. Kiinteistöveroa jo kerätään kovalla prosentilla - mihin 
raha käytetään, jos pitää uusi veroluonteinen maksu sanella?

Suunnitellun hulevesimaksun suuruus olisi Seinäjoella 25€ - 600€ 
vuodessa. Summa määräytyisi kiinteistön pinta-alan mukaisesti eli 
mitä isompi tontti, sitä korkeampi taksa. Tämä rankaisisi rajulla kä-
dellä etenkin liitoskuntien omakotiasujia, joilta tuskin juurikaan edes 
kertyy hulevettä verkostoon - isot pihat ja puut kun sitovat sadeveden 
tehokkaasti. Taas maaseudun asukkaat maksaisivat asvalttikaupunki-
laisten infran, valitettavan tuttua sosialisointia Seinäjoella. Korkeim-
paan maksuluokkaan kuuluisivat yritykset ml. maatalouden tilaa vie-
vät tuotantotilat.

Hulevesimaksu olisi kiinteistöveron tapainen lisärasite kiinteistön-
omistajille. Miten käy Ylistaron ja Peräseinäjoen tonttikaupan vaihdit-
tamisen? Liitoskuntia kun markkinoidaan isoilla tonteilla. Nähtäväksi 
jää, otetaanko tämä kiinteistöveron jatke kaupungissa käyttöön, minä 
ainakin sitä vastustan.

Piia Kattelus

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

Pihalla kuin 
lumiakka

Vihreä sisäministeri Maria Ohisalo kertoi kannattavansa kanna-
biksen vapauttamista. Punavihreiksi kääntyneet maakuntalehdet 
antoivat heti tilaa ja ymmärrystä hörhöilevälle ministerille. Seinä-
jokinen ei anna. 

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton mi-
nisteriö ja sen päämääränä on, että ”Suomi on maailman tur-
vallisin maa nyt ja tulevaisuudessa.” Onkohan näin? Paikalliset 
poliisilaitokset kyttäävät ja käyttävät resurssit toisten polisiien 
some-käyttäytymisen kyttäämiseen. Poliisit kutsuvatkin näitä 
kollegoita kiusaajiksi. Pyörävarkaudet, seksuaalirikokset ja tilien 
tyhjentämiset jäävät selvittämättä, mutta olematonta vihapuhetta 
kyllä kollegoiden osalta kytätään.

Päihteiden käytön ongelmat tunnetaan laajasti niin perheissä, so-
siaalitoimissa kuin poliisissa. Usein nuorten käyttäytyminen, ul-
koinen olemus tai koko elämän hallinta voi romahtaa päihteiden 
käytöstä. Miksi ministeri ajaa täyttä järjettömyyttä? 

Poliisijohdossa oltiin päiviä ’suu säkkiä myöten’, vaikka omassa 
ministeriössä ’keisarilla ei ole vaatteita’. Tottakai näin, ettei oma 
herrahissi sisäministeriössä vain menisi jumiin tai tippuisi pari 
kerrosta. 

Jokainen voi miettiä miltä esimerkiksi hoito kannabishöyryisen 
hammaslääkärin tai kirurgin käsissä tuntuisi. Apilan paneelissa-
han keväällä näitä punavihreitä päihteiden vapauttajia riitti. Nämä 
samat punavihreät kannattavat avoimia rajoja. Rajovalvonnalla, 
jonka Tanska muuten asetti Ruotsin rajalle, ei Suomessa olisi tu-
hansia laittomia sotilaskarkureita arabimaista ja vähemmän huu-
meita.

Sotkamossa valtuusto laski veroäyrin 21,25 prosentista 19,75 
prosenttiin. Seinäjoella sen sijaan ollaan nostamassa rakenta-
mattoman tonttimaan veroa neljästä kuuteen prosenttiin. Eikä 
verottaminen riitä, vaan punavihreä Seinäjoki haluaa kiinteistön-
omistajille lisää maksuja: hulevesimaksun. 

Raamatussa naudanlihalla oli tärkeä rooli ravitsemuksessa. Eikä 
se ole ihme. Nauta näet on monella tavalla myös pohjoisen elämän 
perusta. Ilman nautoja ja lantaa, ei ole pölyttäjiä eikä lintuja. Uni-
cafen järjettömät naudanlihakiellot pitää teloa välittömästi. 1,94 
euron KELAn opiskelijoiden ateriatuki pitäisi poistaa Unicafelta, 
sillä ei pohjoismaisista ravitsemussuosituksista naudanlihaa ole 
poistettu. Järki käteen. Naudanliha kuuluu suomalaiseen ruoka-
pöytään.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Sisäministeriön poliisiosaston 
osastopäällikön viransijaisuutta 
kaksi vuotta hoitanut Risto Lammi 
ei saanut enää jatkoa tehtävässä. 
Lammi haki edelleen paikkaa. Uusi 
viransijainen osastopäällikkö on 
Tero Kurenmaa.
 Kurenmaa on aiemmin toimi-
nut keskusrikospoliisin apulais-
päällikkönä ja hän on koulutuksel-
taan oikeustieteen tohtori.
 Risto Lammi on jo palannut 
hoitamaan vanhaa tehtäväänsä 
Pohjanmaan poliisilaitokselle. Poh-
janmaalta poliisipäälliköillä tuntuu 
olevan vetoa pois. Samaan aikaan, 
kun Lammi on palannut hoitamaan 
tehtäviä Pohjanmaalle on hänelle ja 
hänen viransijaisenaan toimineella 

Pohjanmaan poliisilaitok-
sen apulaispoliisipäällikkö Kari 
Keski-Opas vahvisti Seinäjoki-
nen-lehdelle, että Pohjanmaan 
poliisilaitoksessa on epäilty polii-
sin rattijuopumus, joka on tapah-
tunut tänä syksynä.

Pohjanmaan poliisilaitoksen oi-
keudellisesta yksiköstä tiedotettiin 
kesällä 2017 Mtv:tä myöten, että 
poliisimies olisi saanut varoituksen 
”homoutta ja ihonväriä loukkaa-
vasti ja panettelevasti” käsitelleestä 
facebook-kirjoituksesta. 
 Tiedottamisessa unohtui, et-
tei päätös ollut lainvoimainen eikä 
asianomainen miespoliisi ollut edes 
viitannut ihonväriin. Oikeusoppi-
neet vahvistivat lehdelle, että tie-
dottaminen oli muiltakin osin varsin 
kyseenalaista. Asia menee nyt Kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen asti.
 Asiassa erikoista on se, että 
poliisimiestä vastaan oli niputettu 

Poliisimies epäiltynä    rattijuopumuksesta
 -Pohjanmaan poliisilaitoksen 
palveluksessa olevaa poliisimies-
tä epäillään rattijuopumuksesta, 
myöntää Keski-Opas.
 Seinäjokinen-lehti on saa-
nut tietoonsa, että poliisimies oli-
si ajanut humalassa töihin ja ollut 

humalassa myös työtehtävissä. 
Lehden lähteiden mukaan em. po-
liisimies olisi määrätty uusiin  teh-
täviin Seinäjoelle.
 Keski-Opas kieltäytyy kerto-
masta onko kyseinen poliisimies 
siirretty uusiin tehtäviin Alajärvel-

Outoa tiedottamista poliisissa
useita juttuja yhteen vuosien ajalta. 
Valituksen alaisessa varoituksessa 
oli myös niputettu yksityisasioita, 
kuten poliisin ja toisen miehen vä-
lisiä tekstiviestejä. Samaan aikaan 
useat poliisimiehet vahvistavat, että 
”tietyt tahot saavat puuhata mitä 
vain eikä mihinkään puututa.”
 Poliisien piirissä puhutaan jopa 
systemaattisesta kiusaamisesta ja 
ihmetellään, ”kuinka paljon aiheu-
tetaan henkistä pahoinvointia”.
 Tiedotteen lähettäneen riko-
sylitarkastaja Teemu Heikkisen 
lähettämää tiedotetta on oikeus-
oppineiden piirissä pidetty käsit-
tämättömänä, koska tiedotteessa 

Risto Lammi ei saanut jatkoa sisäministeriössä

Kari Puolitaipaleella molemmilla 
hakemus vetämässä Lounais-Suo-
men poliisilaitoksen poliisipäälli-
köksi.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Jos kurikkalainen Rami Ala-
Nisula tulee valituksi Etelä-
Pohjanmaan keskustapiirin 
puheenjohtajaksi 8.11 Sei-
näjoella pidettävässä koko-
uksessa, lupaa hän laittaa 
ison pyörän pyörimään, 
jotta jäsenistöön saadaan 
puhallettua uutta intoa ja 
suunnataan yhdessä täyttä 
höyryä kohti kuntavaaleja.
 -Viime kevään vaali-
suma vei mehut keskustan 
kenttäväeltä ja hallitukseen 
lähtö vasemmistopuoluei-
den kanssa oli iso pala niel-
täväksi, summaa Ala-Nisula 
asetelmia piirin puheenjoh-
tuuskisan loppusuoralla. 
Hän uskoo kuitenkin tulevan pu-
heenjohtajavaalin saavan keskus-
taväen liikkeelle vaaliuurnille.
 Päätös hakea piirin puheen-
johtajuutta ei ollut mikään hetken 
mielijohde. Rami Ala-Nisulan mu-
kaan pesti on ollut ajatuksissa pit-
kän aikaa, ja hän on valmistautunut 
siihen pitkäjänteisesti hankkimalla 
tehtävän edellyttämää osaamista 
jo vuosikaudet:
 -Olen edennyt porras kerral-
laan. Nyt olen seitsemättä kautta 
puoluevaltuustossa ja tunnus-
tukseksi työstäni puolueen eteen 
menestyin hyvin vaalissa ja tulin 
valituksi tälle kaudelle puolue-
valtuuston varapuheenjohtajaksi, 
kertoo Ala-Nisula. Hän jatkaa tote-
amalla, että hänellä on täysi kun-
nioitus luopuvaa Esko Lehtimäkeä 
kohtaan, joka hoiti Ala-Nisulan 

Keskustan EP:n piirin puheenjohtajaehdokas Rami Ala-Nisula: 

Tämä ei ollut hetken mielijohde

mukaan kautensa hyvin.
 Pitkän linjan keskustalaisena 
Ala-Nisula on toiminut useissa vas-
tuullisissa tehtävissä. Kokemusta on 
hankittu niin paikallisyhdistyksestä 
kuin kunnallisjärjestöstä. Luotta-
musta löytyy myös kunnallispoli-
tiikan saralta; Rami toimii tällä het-
kellä Kurikan kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana.

Kannustava johtaja

Omia yrityksiään Kurikassa ja Sei-
näjoella luotsaava kahden lapsen 
isä kertoo olevansa henkilöstöjoh-
tajana helposti lähestyttävä ja kan-
nustava valmentaja:
 -Olen itse esimerkkinä teke-
mässä mukana ja uskon, että ja-
kamalla vastuuta saadaan tulosta 
aikaan. Niin yritysmaailmassa kuin 

politiikassakin paras lop-
putulos saadaan yhdessäte-
kemisen kautta, taustoittaa 
Rami Ala-Nisula johtamis-
tyyliään.
 Ykkösprioriteettinä piirin 
puheenjohtajalla olisi val-
mistautuminen kuntavaa-
leihin. Sen jälkeen tärkeässä 
roolissa on jäsenhankinta 
yhtälailla ehdokashankinnan 
kanssa. Lisäksi Ala-Nisula 
lupaa selvittää, missä on se 
kuilu, jonne keskustanuo-
rissa aktiivisesti aikoinaan 
toimineet nuoret naiset ka-
toavat mystisesti. Toiminta-
tapoja Ala-Nisula uudistaisi 
panostamalla tiedottamiseen 

ja erityisesti viestinnän sähköisiin 
kanaviin.
 -Etelä-Pohjanmaalla voisim-
me johdollani ottaa mallia Sata-
kunnan piirin alueelta. Siellä on 
käytössä seutukuntamalli, joka 
kokoaa maakunnan väen yhteen 
seutufoorumiin säännöllisin vä-
liajoin, valottaa Ala-Nisula ajatuk-
siaan toimintamallin uudistami-
sesta muuttuneessa ympäristössä. 
 Seutufoorumi on kaikille avoin 
tilaisuus, jossa on mahdollisuus 
pureskella päivän polttavia asioi-
ta ilman virallista ja jäykkää ko-
kouskaavaa. Se kokoaisi yhteen 
asiantuntijatahoja ja osallistaisi 
myös keskustaväen lähipiiriä. Ala-
Nisulan mukaan tämä olisi mitä 
parhain tapa saada piirin alueelta 
selkeä viesti eteenpäin kansan-
edustajille ja puolueen johdolle.

Risto Lammi on palannut Pohjanmaan 
poliisilaitoksen päälliköksi. Kuva: inter-
min

tä Seinäjoelle.
 Erikoiseksi tilanteen tekee se, 
että useat poliisit ovat hakeneet 
Pohjanmaan poliisilaitoksessa jo 
vuosia siirtoa Seinäjoelle. Poliisien 
piirissä ihmetellään ääneen, että 

”saako siirron Seinäjoelle vasta 
kun ajaa kännissä töihin?”
 Keski-Opas vahvistaa Seinäjo-
kinen-lehdelle, että epäillystä rat-
tijuopumuksesta on käynnistetty 
virkamiesoikeudellinen kurinpito-

ei kerrottu päätöksen olevan ilman 
lainvoimaa ja että siitä on mahdol-
lista valittaa.
 Korjaus tiedotteeseen tuli vas-
ta, kun Heikkiselle oli huomautettu 
asiasta. Oikeusoppineiden mukaan 
Heikkinen myös toimii enemmän 
kuin harmaalla vyöhykkeellä lähe-
tellessään tämän tyyppisiä tiedot-
teita.
 Seinäjokinen-lehden mukaan 
oikeudellisen yksikön toiminta ja 
poliisimiesten yksityisten face-
book- ja muiden kirjoitusten tar-
koitushakuinen tulkinta on johta-
nut pahoihin ilmapiiriongelmiin 
laitoksella.

Esimies-alaissuhteet ”sikin sokin”
Risto Lammi toimi aiemmin po-
liisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen 
yläpuolella, nyt hän siirtyi hänen 
alaisuuteensa. Sisäministeriö vas-
taa poliisin toimialan ohjauksesta ja 
valvonnasta.
 Risto Lammi nimitettin teh-
tävään vuonna 2017 Paula Risikon 
toimiessa sisäministerinä.
 Poliisin organisaatio on kaksi-
portainen. Sisäministeriön alainen 
poliisihallitus johtaa ja ohjaa ope-
ratiivista poliisitoimintaa. Suoraan 
Poliisihallituksen alaisuudessa toi-
mivat poliisilaitokset ja poliisin val-
takunnalliset yksiköt. Poliisihallitus 
vastaa poliisin yksiköiden tulosoh-
jauksesta.

menettely.
 -Virkamiesoikeudellisten toi-
mien harkinta käynnistetään aina 
kun poliisimiestä epäillään tietyn 
tasoisesta rikoksesta, Keski-Opas 
tähdentää.

Ex-puhemies Paula Risikon va-
linta Seinäjoen Energian hallituk-
seen etenee hallinto-oikeuteen. 
 Erkki Valtamäen tiputta-
minen Seinäjoen Energian halli-
tuksesta kesken kauden ja ilman 
yhtiökokousta tai muiden hal-
litusten jäsenten luottamuksen 
arviointia on oikeusoppineiden 
mukaan vastoin osakeyhtiölakia. 
Valtamäen tilalle nimitettiin ex-
puhemies Paula Risikko.

Risikko-case hallinto-oikeuteen

 Hallinto-oikeus palautti asi-
an lokakuussa kaupunginhalli-
tukseen, joka erimielisenä piti 
kuitenkin erottamisen voimassa. 
Piia Kattelus jätti päätökseen eri-
ävän mielipiteen.
 Seinäjoen Energian ympärillä 
kiehuu myös laittomasti kutsutun 
yhtiökokouksen ympärillä. Lisäk-
si kaupunginhallitus on hävittä-
nyt asiakirjoista asiaa koskeneen 
pykälän.

Seinäjoen Seudun Urheilijat juhlivat 
perjantaina 10 toimintavuottaan. 
Paikalla oli suuri joukko urheilijoita 
perheineen, seuran tärkeitä toimi-
joita ja yhteistyökumppaneita.
 Aiemmin syksyllä seura jul-
kaisi 10-vuotis juhlakirjan. Seinä-
joen neljä urheiluseuraa perustivat 
uuden yleisurheilun erikoisseuran 
1.11.2009, jonka runkona toimii Nur-
mon Urheilijat-99. 
 Seuraan tuli jäseniä Nurmon 
Urheilijat-99:n lisäksi Peräseinäjoen 
Toiveen, Seinäjoen Urheilijoiden ja 
Ylistaron Kilpa-Veljien alueilta.

SSU juhli

Rami Ala-Nisula päätti lähteä keskustapiirin 
puheenjohtajakisaan sitten kun Esko Lehtimäki 
luopuu.

Sisäministeriön organisaatiokaavio 11/2017 Sisäministeriön organisaatiokaavio 11/2019

Ministeri Paula Risikko

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi

Poliisiosasto osastopäällikkö, 
ylijohtaja Risto Lammi

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Pohjanmaan poliisilaitoksen 
poliisipäällikkö Kari Puolitaival

Ministeri Maria Ohisalo

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi

Poliisiosasto osastopäällikkö, 
ylijohtaja Tero Kurenmaa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Pohjanmaan poliisilaitoksen 
poliisipäällikkö Risto Lammi
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Kustannukset puolittuvat

Aikoinaan Sedu:ssa lämpöpump-
puasentaja kursseja vetänyt Luoma 
työllistää tällä hetkellä itsensä lisäksi 
yhden asentajan apumiehineen.
 -Pumppujen asennusten hyötynä 
on ehdottomasti säästöt lämmityk-

sessä. Jos on hyvän mallinen asunto, 
niin saadaan jopa puolitettua lämmi-
tys kustannukset. Asennuksia tehdään 
yhtä paljon sekä sähkö- että öljyläm-
mitteisiin kohteisiin, kertoo Luoma.
 Viilennys on asia erikseen eikä se 
ole korvattavissa oikeastaan millään 
toisella ratkaisulla. Yhä useammat 
asukkaat ovat väsyneet kuumuuteen 
ja tuskallisiin öihin. 
 -Lämpöpumppu kuluttaa vii-
lennyksessä tosi vähän energiaa. 
Esimerkiksi hellekaudella 2-4 asteen 
lämpötilan pudotus reilun 80 neliön 
talossa kesän aikana maksaa vain 40 
euroa. Toistaiseksi kukaan asiakas ei 
ole esittänyt minulle lisälaskua kulu-
tuksesta, naurahtaa Luoma.
 Yhtä ilmalämpöpumppua kohden 
parhaimpaan tulokseen päästään noin 
120 neliön tai sitä pienemmässä ta-
lossa. Ilmalämpöpumppu toimii myös 
puolitoista kerroksisissa taloissa, jos 
portaikko on avara ja esimerkiksi ylös-
nostettu katto on avoinna yläkertaan.Fixuksella on yksi auto varaosien toimittamista varten ja toinen auto on tulossa

Aluepäällikkö Juha Ristiluoma (vas) johtaa Seinäjoen Fixus Centeriä.

Fixus huoltaa kaikki suosituimmat automerkit nopeasti ja ammattitaidolla.

Fixus Center Seinäjoen aluepäällikkö 
Juha Ristiluoma on upseeritaustai-
nen pohjalainen. Pian viisi kuukaut-
ta uudessa tehtävässä toiminut ja 
uuden liikkeen Nurmontielle avan-
nut Ristiluoma ajaa päivittäin Seinä-
joelle Kurikasta, missä asuvat myös 
vaimo ja 11-vuotias tytär. 
 -Tällä hetkellä meillä on kis-
saton vaihe menossa. Perheessä 
on aina ollut kissa siitä lähtien kun 
muutettiin saman katon alle Kajaa-
nissa, kertoo Ristiluoma. Nyt Juhan 
vapaa-aika kuluu tyttären harras-
tuskuskina ja pienoismallien ra-
kentamisen parissa - pienoismallit 
vetivät miestä puoleensa jo 1970-lu-
vulla. Juhaa viehättää rakentami-
sessa erityisesti se, että pikkutark-
kuutta vaativa harrastus edellyttää 
ehdotonta rauhoittumista ja keskit-
tymistä. Pienoismalleja onkin ker-
tynyt vuosien saatossa huomattava 
määrä.
 Juha Ristiluoma on syntynyt 
Vähässäkyrössä ja muuttanut aika-
naan Laihian kautta Jurvaan. Poh-
jalaisuus painoi vaakakupissa, kun 
Koivunen-konserni haki Fixukselle 
aluepäällikköä Seinäjoelle avatta-
vaan Suomen suurimpaan Fixus 
Centeriin.
 -Olin tuolla etelän päässä ainoa 
pohjalainen, joten minua kysyttiin 
tehtävään, kertoo Juha Ristiluoma 
vaatimattomaan pohjalaiseen ta-
paan.
 Upseerikoulutukseen Helsingin 
kadettikoulun kenttätykistölinjalle 

Kuljetusliike Jussi Lintala Oy:n pää-
omistaja sisarukset Jukka Lintala ja 
Hanne Ollila ovat ratkaisseet työn-
jaon mielestään tasapuolisesti  
- firmassa kaikki tekevät kaikkea, 
paitsi Hanne ei aja rekkaa eikä Jukka 
siivoa. Hanne vastaa toimistotöistä, 
markkinoinnista ja laskutuksesta, 
kun taas Jukka tekee kaikkea muuta 
ja ajaa rekkaa tai nosturiautoa tar-
vittaessa. Jompikumpi vastaa aina 
tilauspuhelimeen, oli sitten arki tai 
pyhä. Mottona on, että se pidetään 
mikä luvataan.
  Jukka Lintala ja Hanne Olli-
la ovat pääomistajina kuljetusliike 
Jussi Lintala Oy:ssä, jonka heidän 
isänsä perusti vuonna 1994. Lisäksi 
operatiivisen toiminnan ulkopuo-

info@seinajoenkeilahalli.fi 
www.seinajoenkeilahalli.fi

Ma 10-21
Ti  9-21
Ke 10-21
To 10-21
Pe 10-00
La 12-00
Su 12-19
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UUSI PUHELIN

050
33 65 351

Seinäjoen

KEILAHALLI
Voit tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia,

lämpimän kupposen äärellä.

Keskiviikko 20.11. klo 16.30
ABC Jalasjärvi, Oikotie 1.

Tervetuloa mukaan!

KAHVILLE KAVERIN KANSSA

JALASJÄRVI

40 vuotta

Torstai 14.11. klo 16.30
Marian Talli, Puistotie 3.

LAPUA

Liity jäseneksi,
käy yhdistyksen kotisivulla

www.epilepsia.fi/etela-pohjanmaa
Sp: etelapohjanmaa@epilepsia.fi  puh. 044 231 1885

Jukka Lintala: 
35 vuotta on tältä markilta 
lähtenyt öljyauto liikenteeseen

lella pysyttelevä veli omistaa siivun 
firmasta.
  -Ylistaro on hyvä paikka yrit-
tää, täällä on paljon tuttuja ja pit-
käaikaisia asiakassuhteita, kertovat 
Hanne ja Jukka.

Maa-ja metsätalous työllistävät

Kuljetusliike myy ja toimittaa polt-
toöljyä ja dieseliä maa- ja metsä-
talouden ja teollisuuden tarpeisiin 
sekä omakotiasujille lämmitykseen.
  -Maatalouteen liittyvät käyttä-
jät ovat suurin asiakaskunta, kertoo 
Jukka Lintala, joka oli kertomansa 
mukaan juuri pessyt kätensä aamun 
rengashommien jäljiltä.

Ilmalämpöpumppujen 
suosio kasvussaUpseerista auto-alan asiantuntijaksi 

Ristiluoma päätyi suoraan armei-
jasta lyhyen kesätyöpestin jälkeen. 
Hän ollut sotilastehtävissä Kainuun 
prikaatissa Kajaanissa ja tykistöp-
rikaatissa Niinisalossa. Sotilasuraa 
kesti kaikenkaikkiaan vuodesta 1990 
vuoteen 2004. Afrikassakin Juha ehti 
palvella turvaten YK:n esikuntaa.
 Sotilasuran jälkeen Ristiluoma 
on toiminut ammatillisessa aikuis-
koulutuksessa autoalan esimies-
tehtävissä Jalasjärven JAKK:issa ja 
Työtehoseuralla Helsingissä. Am-
mattikoulutuksen reformin myötä 
koulutus uudistui ja se sai Ristiluo-
man siirtymään Koivunen Oy:lle 

vastaamaan koko konsernin yritys-
koulutuksesta kattaen Fixus- ja Top 
Truck-ketjun.

Kilpailemme palvelulla, emme 
hinnalla - varaosat myös rekoille

Fixus-ketju on täysin kotimainen. 
Juha Ristiluoman mukaan heille ko-
timaisuus ja sen tunnuksena saatu 
Avainlippu ovat kunnia-asioita.
 -Asiakkaistamme autokor-
jaamot edustavat 80 prosenttia. 
Kuluttaja-asiakkaita palvellaan 
ison ja kattavan myymälän puolel-
la. Meidän kauttamme saa nopeasti 
varaosat henkilö- ja pakettiautoihin 
sekä raskaalle kalustolle. Jos tuote ei 
löydy hyllystä, on se meillä seuraa-
vana aamuna, mikäli tilaus tehdään 
ennen puolta viittä, lupaa  Ristiluo-
ma. 
 Ja hyllytilaa varastoitaville osil-
le todentotta riittää. Hyllymetrejä on 
lähes viisi kilometriä. Fixus palvelee 
myös rengashotellina.
 -Toiset renkaat voi asiakas jät-
tää meille vaihdon yhteydessä säi-
lytykseen. Ne odottavat täällä pes-
tyinä ja valmiina sitten seuraavaa 
renkaanvaihtoa, kertoo aluepääl-
likkö Juha Ristiluoma. Useissa talo-

yhtiöissä, kuten kerrostaloissa, on 
jo kielletty renkaiden säilyttäminen 
paloturvallisuussyistä ja tämä näkyy 
rengashotellin kasvaneessa suosi-
ossa.
 Seinäjoen Fixus-Center pyrkii 
toimimaan yhden tiskin periaatteel-
la. Kaikki liikkeessä myytävät vara-
osat myös asennetaan tarvittaessa 
korjaamon puolella. Korjaamo pal-
velee myös huolloissa ja korjauksis-
sa. Korjaamossa työskentelee tällä 
hetkellä kolme mekaanikkoa ja yksi 
työnjohtaja. Miesvahvuus asentaja-
puolella on varaa nostaa yhdeksään 

Aution perheeseen asennettiin Gree 
Fairy ilmalämpöpumppu Hyllykalliolla. 
Mauri Luoma opasti perusteellisesti 
lämpöpumpun käytön.

asti.
 Autoala on jatkuvassa mur-
roksessa. Jotta pysytään mukana, 
on koulutuksesta huolehdittava. 
Vankan koulutustaustan autoalal-
ta omaava Juha Ristiluoma kertoo, 
että heidän konsernista löytyy omat 
kouluttajat ja viimeisin osaaminen. 
Henkilökunta on valittu asiantun-
temuksen perusteella ja heille kaikki 
tietävät prosessit alhaalta ylös.

Paikallistuntemus valttia

Juha Ristiluoman mukaan tilastot 
suosituimmista automerkeistä eivät 
välttämättä pidä paikkansa mitä tu-
lee korjaamon ja myymälän asiak-
kaisiin.
 -Paikallisesti näkyy vahvojen 
autokauppiaiden kädenjälki. Tääl-
lä on esim. paljon premiumluokan 
tuontiautoja, koska sen puolen au-
tokauppiaat ovat vahvoja, kertoo 
Ristiluoma.
 Hybridisähköautokauppa on 
vaikeaa, koska auton käytettävyys 
pitkien etäisyyksien maakunnnas-
sa ei ole arjessa toimiva. Ristiluoma 
ennustaakin, että hybridi jää väli-
malliksi kehityksessä kohti uusia 
malleja.
 Fixus huoltaa merkin kuin mer-
kin. Ristiluoma kertoo tuttavansa 
Teslasta, joka piti hinata satojen 
kilometrien päähän Vantaalle asti 
huoltoon, koska lähempää ei kor-
jaamoa löytynyt.

Mauri Luoma teki alan vaihdok-
sen vuonna 2005. Aiemmin kylmä- 
ja kodinkonehuoltoalan yrittäjänä 
toiminut Luoma päätti aloittaa il-
malämpöpumppujen ja ilmavesi-
lämpöpumppujen asennuksen ja 
myynnin. 
 -Toiminta lähti silloin käyntiin 
Suomessa Ultimatemarketin anka-
ralla mainonnalla, muistelee Mau-
ri Luoma. Ultimatemarket mainosti 
maan suurimmissa lehdissä koko au-
keamalla ilmalämpöpumppuja.
 Tämä teki ilmalämpöpumput 
tunnetuksi ja sen seurauksena alkoi 
tulla myynti- ja asennusyrityksiä.
 Nykyään asennetaan myös yhä 
enemmän Ilmavesilämpöpumppuja, 
jotka siirtävät ulkoyksiköllä lämpöener-
gian talon keskuslämmitykseen. Niiden 
hinta on vain puolet maalämpöpumpun 
hinnasta. Etuna on, että käyttöveden 
lämmityskustannukset saadaan samal-
la puolitettua suoraan sähkö- tai öljy-
lämmitykseen verrattuna.

Gree haastaa tunnetut brändit

Ilmalämpöpumpuissa Gree on uutena 
merkkinä Suomessa lisännyt suosio-
taan. Vaikka merkki ei ole ollut kovin 
tunnettu Suomessa, se voitti viimei-
simmän Tekniikan Maailman testin 
vuonna 2016. 
 -Enää ilmalämpöpumppu ei ol-
lutkaan mankelia muistuttava ka-
pistus seinällä. Kehitys vei eteenpäin 
myös Green lippulaivaa ja niinpä 
kesällä tuli markkinoille uusi Gree 
Fairy. Tämän pumpun suosio on ol-
lut ennenkokematon ilmiö ja noin 80 
prosenttia myynnistä on uutta entistä 
tehokkaampaa Fairya, kertoo Luoma.
 -Asiakkaat kaipasivat aiemmin 
tunnettuja brändejä kuten, Panaso-
nicia, Mitsubishia, Sharpia, LG:tä tai 
Ultimatea, taustoittaa Luoma.
 Vanhat käsitykset siitä ettei pak-
kaspäivinä voisi käyttää ilmaläm-
pöpumppua ovat muuttuneet. Enää 
20- 25 astetta pakkasta ei ole maksi-
miraja ja nyt päästään jopa 30-35:een 
pakkasasteeseen, selventää Luoma.

Polttoöljyn voi tilata Hannelta ja Jukalta puhelimella tai netin kautta.

  Toiminta-alue on pääasiassa 
Vaasan ja Seinäjoen väli sekä tie-
tenkin Seinäjoen lähikunnat. Har-
vemmin ajetaan Peräseinäjokea 
etelämmäksi. Polttoaineita ajetaan 
kahdella rekalla. Minimimäärä on 
tuhat litraa, jos viedään vähemmän, 
peritään siitä pieni toimituslisä.
  -Polttoaineen menekki on py-
synyt suurin piirtein samana, koska 
peltoalakin on ollut muuttumaton, 
vastaa Jukka Lintala kysymykseen 
siitä, että onko maatilojen määrän 
lasku heijastunut markkinaan.
 Polttoöljyn ja dieselin menekki 
on suht tasaista ympäri vuoden; tal-
vella ”löpöä” kuluu omakotitalojen 
lämmitykseen sekä lumenaurauska-
luston polttoaineeksi. Kesällä taasen 
maatalous- ja maanrakennuskoneet 
eivät kulje ilman tankin täytettä.
 Yrityksen vahvuus on matala 
kulurakenne. Jukka Lintalan mu-
kaan laskutusportaat on karsittu 
minimiin, tukkuporras on pois vä-
listä. Polttoaineet hankitaan suo-
raan satamista. Lisäksi heidän pal-
velunsa on hyvää ja luotettavaa. 
Myös markkinointiin panostetaan:
-Loka- ja marraskuun aikana polt-
toainetta tilanneet osallistuvat lah-
jakortin arvontaan, kertoo Hanne.
 

Nosturiauto käytössä

Lintalalta saa myös käyttöönsä nos-
turiauton kuljettajan kanssa. Pal-
velu on ollut käytössä muutaman 
vuoden. Jukka Lintalan mukaan 
maatiloille tehdään paljon asennus-
nostoja, esim. kuivaajille pitää mie-
hiä nostaa ylös vaihtamaan erilaisia 
lamppuja taikka laitteita. 20 metriin 
asti ulottuvalla nostimella on myös 
asennettu valomainoksia ja tupien 
katolle ilmanvaihtokoneita.

TILAA POLTTOÖLJYÄ NYT!
PÄIVÄN HINTA NUMEROSTA 0400 353 774 

TAI LINTALA.COM

NOPEAT JA LUOTETTAVAT KULJETUKSET 
www.lintala.com

Maksutavoista löytyy varmasti myös juuri Sinulle sopiva vaihtoehto, mm. erämaksumahdollisuus.

1.10. - 30.11.2019 VÄLISENÄ AIKANA TEHDYT TILAUKSET 
OSALLISTUVAT 200 EURON LAHJAKORTIN ARVONTAAN.

Arvonta suoritetaan 1.12.2019. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

TILAA POLTTOÖLJYÄ NYT!
PÄIVÄN HINTA NUMEROSTA 0400 353 774 

TAI LINTALA.COM

NOPEAT JA LUOTETTAVAT KULJETUKSET 
www.lintala.com

Maksutavoista löytyy varmasti myös juuri Sinulle sopiva vaihtoehto, mm. erämaksumahdollisuus.

1.10. - 30.11.2019 VÄLISENÄ AIKANA TEHDYT TILAUKSET 
OSALLISTUVAT 200 EURON LAHJAKORTIN ARVONTAAN.

Arvonta suoritetaan 1.12.2019. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 (normaali hinta 2290€)

Vielä tämän vuoden ajan: 

1790 €

Tehokas design-pumppu Gree Fairy 6,5 kW
Ylivoimaisesti myydyin pumppumme!

katso lisää:  www.kkh-luoma.�

KKH-Luoma, Seinäjoki 
Mauri Luoma 050-592 1544



MARRASKUU 20196 MARRASKUU 2019 7

Ylistaron Kilpa-Veljien painijaos-
to isännöi ja emännöi vapaapainin 
SM-kisoja ensi vuoden huhtikuus-
sa. Painijaoston puheenjohtaja 
Annina Rintamäen mukaan tar-
koituksena on järjestää isot kisat:
 -Tavoittelemme yli sadan 
painijan kisaa. Tämänhetkiset 
puitteet Kirmaus-hallissa eivät 

Kari Niemi esittelee innoissaan 
Ylistaron keskustassa sijaitsevaa 
kiinteistöä, jonne on jo avattu juh-
latilat. Lääkäriaseman vastaanotto 
on avajaisia vaille valmista. Yksi-
tyinen Ylismedi lääkäriasema tul-
laan avaamaan lähiviikkoina.
 -Aluehallintoviraston (AVI) 
tarkastus on läpäisty. Kun Me-
dics24-potilasrekisterikoulutus 
saadaan plakkariin, on vastaanotto 
mahdollista avata parin viikon si-
sällä, kertoo Kari Niemi.
 Ylismedissä asiakkaita ottavat 
vastaan lääkäri Jari Niemi ja hoita-
ja Marja-Liisa ”Malla” Valli. Mal-
lalla on pitkä kokemus hoitoalan 
työstä Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirissä. Koulutukseltaan hän 
on sairaanhoitaja ja terveyden-
hoitaja. Lisäksi Malla on toiminut 
SPR:n ensiapukouluttajana.
 -Olen työskennellyt keskus-
sairaalan psykiatrisella osastolla 
ja ollut sijaisena lähes jokaisella 
osastolla. Lisäksi minulla on koke-
musta kaupungin kotisairaanhoi-
dosta, kertaa Malla osaamistaan.
 Ylismedissä lapsen korvatu-
lehdus voidaan määrittää blue-
tooth-yhteyden avulla, joten lapsi-
perheen ei tarvitse ajaa Seinäjoelle 
asti lääkäriin.
 -Meillä on valmius aloittaa 
myös kotipalvelu ja kaupunki on 
alustavasti näyttänyt vihreää va-
loa palvelusetelille sekä kotipalve-
lun ja lääkärin suhteen, avaa Malla 
Valli toimintamahdollisuuksia.
 Nettilääkäripalvelut ostetaan 
jyväskyläläiseltä Medics24-yh-

Ylistaroon yksityinen lääkäriasema 

tiöltä ja Kelan rekisteriin tullaan 
hakeutumaan jotta Kantarekisteri 
saadaan käyttöön.
 -Lääkärikeskuksen puolella on 
odotushuone sekä oma huone lää-
kärille ja hoitajalle. Lisäksi on hen-
kilökunnan taukotila ja WC-tilat 
asiakkaille. Lääkäri tulee olemaan 
paikalla kerran viikossa, kysynnän 
ja tarpeen mukaan useamminkin, 
esittelee Malla Valli tiloja. Vallin 
mukaan nettiyhteys lääkäriin on 
keskuksen aukioloaikana, jotka 
tulevat olemaan suurin piirtein sa-
mat kuin viereisen Ylistaron aptee-
kin aukioloajat.

Ylistarossa jaossa SM-vapaapainin mitalit
mahdollista sitä suurempaa tapah-
tumaa, kertoo Annina Rintamäki 
juuri ennen suunnittelupalaverin 
alkua Ylistarossa.
 Vapaapainin SM-kisojen 
ohessa painitaan alle 15-vuotiaiden 
nuorten sarjoissa. Tämä järjestely 
tulee tuplaamaan osallistujamää-
rän, ainakin Annina Rintamäki niin 
toivoo.
 Painijoston varapuheenjohtaja 
Matti Kujalan mukaan on tärke-
ää samalla myös markkinoida va-
paapainia, koska harrastajamäärät 
ovat lajissa Suomessa pienemmät 
kuin kreikkalais-roomalaisessa 
painissa.
 Maailmalla ja olympia-tasolla 
vapaapaini on kreikkalais-rooma-
laista painia suositumpaa.

YKV:ssä painitaan nalle-, nassik-
ka-, painikoulu-, kilparyhmissä

Kilpaveljien painijaosto tarjoaa 
mahdollisuudet harrastaa painia 
taaperoista veteraaneihin. Nal-
le-, nassikka-, painikoulu- ja kil-
paryhmän lisäksi on mahdollista 
harjoitella Euroopan mestari Jark-
ko Ala-Huikun vetämässä tehos-

teryhmässä.
 -EP:n tehosteryhmä kautta 
on mahdollista treenata täysipai-
noisesti ja kehittyä lajissa. Tehos-
teryhmässä on kolmikanta, johon 
kuuluu kymmenkunta etelä-poh-
jalaista painiseuraa, Suomen Pai-
niliitto ja Olympiakomitea, kertoo 

HYLLYKALLIO

Tällä kupongilla valitsemastasi normaalihintaisesta tuotteesta -20%
Alennus voimassa 23.11.2019 saakka.

Life Hyllykallio, Prisma
Hyllykalliontien 2, 60510 Hyllykallio

Puh. 06-4289100
Avoinna: ark. 10-18.00 , La 10.00-15.00

Kattavat tilat juhlien järjestä-
misestä kokousten ja TYKY-päi-
vän viettoon

Juhlatilat ja lääkäriasema ovat ai-
van Ylistaron keskustassa enti-
sen Maku-marketin kiinteistössä. 
Tilat omistaa nyt kiinteistöyhtiö 
KiOy Ylissali Oy, jonka puolestaan 
omistaa Kari Niemen perheyritys 
SaNi invest Oy ja yhdessä Samppa 
Lajusen yhtiön kanssa.
 Kiinteistön koko pinta-ala 
on yli 1000 m2 vuokralla oleva ap-
teekki mukaanlukien. Kari Niemen 
mukaan kiinteistö on pidetty hy-
vässä kunnossa, joten K-marketin 
tila oli suhteellisen vaivaton muut-
taa uusia tarpeita vastaavaksi.
 Remontissa on mm. raken-
nettu väliseiniä, heilutettu maali-
pensseliä, lisätty ikkunoita ja uu-
sittu valaistus. Tarjoilut hoidetaan 
omassa laitoskeittiössä. Tiloissa 
on kattavat saniteettitilat, joista 
kaksi on inva-WC:tä lasten hoito-
pöytineen. Lisäksi on lasten huone, 
jossa vanhemmat voivat olla lasten 
kanssa juhlien ajan ja seurata ta-
pahtumia halutessaan lasiseinän 
ja kaiuttimien kautta. Juhlatiloja 
tullaan vuokraamaan yksityisille ja 
yrityksille. Erityiseksi kohderyh-
mäksi Kari Niemi mainitsee Tyky-
ryhmät.
 -Meille on tullut jo varauksia, 
mm. kauneimpia joululauluja tul-
laan laulamaan ja painijat viettä-
vät täällä palkitsemistilaisuuttaan, 
paljastaa Kari Niemi.

YKV:n painijaoston puheenjohtaja An-
nina Rintamäki ja varapuheenjohtaja 
Matti Kujala järjestävät keväällä isot 
painikisat Ylistarossa.

varapuheenjohtaja Matti Kujala.
 Vuosittain järjestetään kuusi 
leiriä ja Jarkko Ala-Huikku kiertää 
viikottain vetämässä treenejä Etelä-
Pohjanmaalla eri saleilla tehoste-
ryhmäläisille. 
 Ylistarolaisen painiharrastajien 
toiveena on isommat harjoitustilat. 

Nykyiset tilat ovat ahtaat ja sovel-
tuvat lähinnä junioreille raken-
teiden mataluuden vuoksi. Lisäksi 
nykyisissä tiloissa on puutteita pe-
seytymismahdollisuuksien suhteen 
ja koska tila jaetaan lukion kesken, 
on painijoilla evakko edessä aina 
ylioppilaskirjoitusten aikaan.

Pysyy ja paranoo. Suomen suu-
rimpien ravikaupunkien jouk-
koon lukeutuva Seinäjoki isännöi 
toiminnanjohtaja Jyri Saranpään 
osaavissa ohjaksissa ensi kesän 
megatapahtumaa, Kuninkuusra-
veja, jonne odotetaan jopa 60 000 
kävijää.
 -Kuninkuusravit ovat minulle 
sellainen ”kerran elämässä juttu”. 
Vaikka tapahtuma onkin järjestetty 
Seinäjoella jo seitsemän kertaa ai-
kaisemmin, ovat kisat minulle en-
simmäiset järjestämisen näkökul-
masta, kertoo Saranpää. Järjestelyt 
etenevät aikataulun mukaisesti ja 
Seinäjoella onkin totuttu siihen, 
että kun hyvää yrittää, niin priimaa 
pukkaa.
 Kuninkuusravien mittakaa-
vasta kertoo se, että Seinäjoen 
majoitusliikkeet ovat jo täynnä. 
Jyri Saranpään mukaan nyt etsi-
täänkin majoitustilaa ympäröiväs-
tä maakunnasta ravikeskukseen 
perustetun Call Centerin kautta 
- tarkoituksena on saattaa yhteen 
yksityiset majoituksen tarjoajat ja 
ravivieraat.
 -Myös hevosmajoittujia on tu-
lossa. Osan toki majoitamme ravi-

Kuninkuusravit Seinäjoen kesän 2020 super-
tapahtuma - majoitusta etsitään vieraille

keskukseen, mutta tallipaikat lähi-
alueilta olisivat meille arvokkaita, 
vinkkaa Jyri Saranpää. 
 Kolmen päivän aikana rava-
taan yli kolmekymmentä lähtöä, 
ja ravikuningas- ja ravikuninga-

tar-kisaa lukuunottamatta hevo-
set juoksevat pääsääntöisesti vain 
kerran. Hevosmäärä tulee siten 
olemaan huomattava verrattuna 
Seinäjoen tavanomaisiin raveihin.

Perinteitä kunnioittaen

Suomen ensimmäiset kuninkuus-
ravit järjestettiin vuonna 1924 
Lahdessa. Syy kilpailun syntyyn oli 
puhtaasti jalostuksellinen; kan-
takirjatut oriit ja tammat halut-
tiin laittaa paremmuusjärjestyk-
seen juoksijalahjojen perusteella. 
Kisatilanteessa on mahdollisuus 
vertailla hevosia juoksijaominai-
suuksien perusteella ja tämä on ar-
vokasta jalostuksen ja kasvatuksen 
näkökulmasta. 
 Sadan vuoden aikana on yh-
teiskunta kokenut monta myller-
rystä, mutta Kuninkuusravit ovat 
pitäneet pintansa. Hevosrakkaus 
ei ole kadonnut vuosikymmenten 
saatossa. Pikemminkin päinvas-
toin.
 -Vaikka tapahtuma on monta 
kertaa Seinäjoella tässä samassa 
paikassa järjestetty, niin ihmis-
ten kuluttajakäyttäytyminen on 
muuttunut ja se on konseptin iso 
haaste, taustoittaa Jyri Saranpää. 
Hänen mukaansa yhteiskunnan 
muutoksessa on pysyttävä mukana 
ja siihen on pystyttävä reagoimaan. 
Kyse ei ole vain ravitapahtumas-
ta, vaan oheisohjelmineen Kunin-
kuusravit ovat enemmänkin mega-
luokan festivaali.
 -Meiltä edellytetään uudistu-
mista, mutta myös perinteiden säi-
lyttämistä ja muokkaamista. Tie-
tyt elementit saa ja pitää säilyttää, 
painottaa Saranpää. 
 Seinäjoella kisaavat Kunin-

kuusravien perinteen mukaisesti 
vain oriit ja tammat, mutta esim. 
Ylivieskassa järjestetään kuohi-
tuille oriille eli ruunille omia ”ku-
ninkuuskisoja”. Tämä lienee sitä 
perinteiden muokkaamista par-
haimmillaan.

Vastuullisuus isossa roolissa

Lahden Kuninkuusraveissa tänä 
vuonna käyttöönotettu Hippoksen 
vastuullisuusohjelma saa jatkoa 
Seinäjoella ja vuoden 2021 kunkka-
reissa Forssassa. 
 -Haluamme vastuullisuusoh-
jelman kautta nostaa selvästi esiin 
sen, että miten paljon hevosten 
hyvinvointia seurataan kisatilan-
teessa ja miten paljon hevosten hy-
vinvointiin kiinnitetään huomioita 
ylipäätään, kertoo Saranpää.
 Kuluttajille halutaan viestiä, 
että raviurheilun vastuullisuutta 
analysoidaan ja mitataan järjes-
telmällisesti. Myös ympäristöystä-
vällisyys huomioidaan ravitapah-
tumissa.
 -Vastuullisuudessa on myös 
sosiaalinen näkökulma. Yleisössä 
ovat kaikki edustettuina taustasta 
ja yhteiskuntaluokasta riippumat-
ta. Radalla puolestaan hevoset ki-
saavat tasa-arvoisesti. Raviurheilu 
yhdistää hyvin erilaisia ihmisiä. 
Monille ravit ovat tärkeä sosiaa-
linen tapahtuma, enkä pidä ”uk-
koontumista” mitenkään nega-
tiivisena, päinvastoin, toteaa Jyri 
Saranpää lopuksi.

Toiminnanjohtaja Jyri Saranpää hakee yksityismajoitusta maakunnasta kesän 
2020 kuninkuusravien vieraille.

Kari Niemi esittelee Ylissalia

Ylismedi avaa ovensa marraskuun puolivälissä.

Senioreille hyvin varusteltuja 
vuokrahuoneistoja Nurmossa Tepontiellä. 

Huoneistoja tarjolla mm. 1h+kk/2h+kk
Onnelan palvelutalon ja Teponkartanon välittömässä läheisyydessä / 

palvelut helposti saatavilla.

                             Lisätietoja

NURMON VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY
Lakeuden isännöinti   06-428 9100, 
lakeuden.isannointi@ylitaloky.com

La 16.11. klo 17  Seinäjoen Ravikeskuksessa

EM-mestari Jarkko Ala-Huikku valmensi nuoria painijoita tehosteryhmässä Kirmaus-hallissa.

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



Envitecpolis auttaa maatilayrit-
täjää löytämään varmuuden 
päätöksilleen. Ei sanomalla mitä 
pitää tehdä, vaan antamalla tie-
toa päätöksen teon tueksi.

Miten parannan maatilani kannat-
tavuutta? Onko biokaasulaitos kan-
nattava minun maatilallani? Entä 
aurinkosähkö? Kannattaako meidän 
tilallamme viljellä rehuvilja itse vai 
ostaa se valmiina? Siirtyisimmekö 
pelkäksi kasvinviljelytilaksi? Luomu 
vai ei?
 Viljelijän päässä pyörii monen-
laisia kysymyksiä, on voinut pyöriä jo 
vuosikausia, mutta varmuutta pää-
töksen tekemiseen ei ole ollut. Mistä 
se löytyy?
 - Numeroista, kertoo Senja Arff-
man, Maatilan Voitto -palveluiden 
johtaja.
 - Kun tilan toiminta sekä talous 
avataan ja pilkotaan, viljelijä pääsee 
näkemään eri osa-alueiden kannatta-
vuuden. Samalla voimme myös simu-
loida eri vaihtoehtojen vaikutuksia tilan 
toimintaan ja talouteen, hän jatkaa.
 Maatilan Voitto laskentapalve-
lun pohjana on aina tilan todellinen 
toiminta ja talousluvut. Se on avain
aitoon tietoon, jonka perusteella on 
tehty isojakin päätöksiä tilan tule-
vaisuudesta. Palvelu on muotoil-
tu teollisuuden tuotantotaloudesta 
maatalouteen sopivaksi. Sen taustalla 
on yksi Envitecpoliksen perustajista, 
tuotantotalouden diplomi-insinööri 
Toni Leinonen sekä rantasalmelainen 

maatilallinen Mikko Tolvanen.
 - Kun tietää missä mennään ja 
mitkä ovat päätösten vaikutukset ti-
lan tulevaisuuteen, saa vahvan sel-
känojan päätöksilleen, Toni Leinonen 
kiteyttää.

Apua koko biokaasuinvestoinnin 
matkalle

Envitecpolis Oy on toiminut maatila-
kentässä yli 10 vuotta. Parhaiten yri-
tys tunnetaan biokaasun asiantunti-
japalveluistaan. Sen kautta hoituvat 
niin kannattavuuslaskenta, liiketoi-
mintasuunnitelmat kuin luvitukset, 
rahoitushaut sekä keskustelut viran-
omaisten ja teknologiatoimittajien 

kanssa.
 - Meidän kanssamme viljelijä 
pystyy kulkemaan koko investointi-
polun ajatuksesta valmiiseen laitok-
seen, kertoo johtava biokaasuasian-

tuntija Toni Taavitsainen.
 Lähtökohtana biokaasuinves-
toinnin etenemiselle on aina talou-
dellisesti kannattava laitos, joka istuu 
myös tilan toimintaan.

 -Me laskemme ja pyörittelemme 
kannattavuuden jokaisen maatilan 
kanssa auki. Mikä lopulta on kannat-
tava, edetäänkö, se on päätettävä jo-
kaisen viljelijä itse, Toni jatkaa.
 Etenkin useampien maatilojen 
pohtiessa yhteistä biokaasulaitosta 
kannattavuus paranee myös logistii-
kan suunnittelun kautta.
 - Kun hyödynnetään logistiikan 
suunnittelua, saadaan niin biokaa-
sulaitoksen raaka-aineiden kuin lop-
putuotteiden kuljetukset mahdolli-
simman taloudellisiksi ja toimiviksi. 
Säästetään aikaa, rahaa ja luontoa, 
kiteyttää Matti Arffman.

Hiililaskenta kiinnostaa 
maatiloja

Hiililaskenta on kuulunut Envitecpo-
liksen palveluihin jo vuoden.
 - Mietimme jo yhdeksän vuotta 
sitten hiililaskennan palveluita maati-
lakenttään, mutta totesimme, että niil-
le ei ole vielä markkinoita, kertoo yri-
tyksen toimitusjohtaja Mika Arffman.
 - Olemme aktiivisesti seuran-
neet aihetta koko ajan ja nyt kysyntää 
laskennalle on tullut.
 Hiililaskenta kytkeytyy saumat-
tomasti Envitecpoliksen muuhun 
palvelutarjontaan, sillä biokaasulai-
toksella on merkittävä vaikutus hiili-
päästöjen vähentämiseen maatilalla.
 - Ja tottakai hiilipäästöjen vähen-
tämiseen tähtääville toimenpiteille 
tarvitaan hintalappu; Miten ne vaikut-
tavat tilan toimintaan ja talouteen? Se 
saadaan selville Maatilan Voiton avul-
la, summaa Senja Arffman.

Laskentaa tilan omilla luvuilla ja 
työvaiheilla. Näet miten tilasi tulot ja 

kustannukset jakautuvat eri toimintoihin.

Maatilan Voitto 
– Laskentapalvelu tilan  
tulevaisuuden suunnitteluun

Lue lisää: 
envitecpolis.fi/palvelut

Ota yhteyttä, niin kerron lisää:

– Palvelua biokaasulaitoksen 
kannattavuuden laskentaan, investoinnin 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaikki tarvitsemasi dokumentit ja asiakirjat 
sekä yhteistyö viranomaisten kanssa.

Hannu Karhunen
p. 040 742 5738
hannu.karhunen@envitecpolis.fi

Viljelijän paikka on kuskina – ei takapenkillä

Maatilan Voitto -palveluiden johtaja Senja Arffman.

ADVERTORIAALI


