
JOULUKUU 2019  /  Ilmestymispäivä 27.11.2019 www.seinajokinen.fi

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

s. 2-3 Seinäjoen budjetti 
ruodinnassa

Varaukset: www.vuokatinaateli.fi | info@vuokatinaateli.fi | 044 555 2828

Suoraan rinteestä leppoisaan jouluun
Anna itsellesi ja läheisillesi lahjaksi yhteistä aikaa 
– tervetuloa viettämään kiireetön joulu Vuokatin 
parhaalla paikalla! Hotel Aateli sijaitsee kinosten 

keskellä, rinteiden kupeessa. Kuluivatpa lomapäivänne 
lasketellen tai löhöillen, meillä nukutte hyvin kiitosta 

keränneissä vuoteissa ja rentoudutte Zen Spa 
-pienkylpylässä. Huippuvarustelluissa huviloissamme 
ja huoneistoissamme majoitutte tyylikkäästi kaiken 

keskellä, myös isommalla porukalla.

Koodilla JOULU19 saat 
15 % alennuksen majoituksesta 

Hotel Aatelissa ja huoneistoissamme 
(hinnat alk. 52 € / hlö / vrk)

Tarjous koskee uusia, ajalle 22.-27.12.2019 
tehtyjä min. 3 vrk varauksia.

Tunnelmallinen joulu huipentuu ravintola Ainoaan, 
jossa juhlapöytään on katettu parhaita makumuistoja.

Nauti joulusta premium-puitteissa 
– me huolehdimme kaikesta muusta.
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Kilpeläisen Juntta

Jakelu 32 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro, Isokyrö.

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 22.1.2020.

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, 
Ilmestymispäivä 27.11.2019

Nukke-
valtuusto?

Päivi Räsänen joutuu poliisikuulusteluun 15 vuotta sitten ta-
pahtuneesta Raamatun siteeramisesta. Pulttibois Pirkka-Pekka 
pyytää anteeksi saamelaisilta. Eduskunnan oikeusasiamies itkee, 
kun poliisin virkamerkissä lukee polis pienemmällä kuin poliisi. 
Mutta ei hätää, Aku Ankka saa edelleen kulkea ilman housuja.

Haluan puolustaa mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapautta. 
Sitä joko on tai ei ole. Sensuuri ei kuulu demokratiaan eikä pelko 
syyllistymisestä vihapuheeseen saa tukahduttaa avointa yhteis-
kunnallista keskustelua. Suomalaisten on voitava jatkossakin 
ilmaista toisistaan poikkeavia mielipiteitä ilman pelkoa joutu-
misesta poliisikuulusteluun. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että sanan-
vapauden rajoittamiseen tulee suhtautua erityisen pidättyvästi 
silloin, kun on kysymys keskustelusta, erityisesti yhteiskun-
nallisista aiheista jolla on yleistä mielenkiintoa. Nyt tuntuu, että 
vihapuhe-syytöksillä halutaan lopettaa kriittinen ajattelu sekä 
suojella eliittiä.

Sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä 
perustoista, ilman sitä yhteiskunta ei edisty eikä yksilön kehity. 
Sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia tietoja tai ajatuksia, 
joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaaratto-
mina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, 
järkyttävät tai häiritsevät; tätä vaativat moniarvoisuus, suvait-
sevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole olemassa demo-
kraattista yhteiskuntaa.

Sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista myös sellainen mie-
lipide, joka ei miellytä kaikkia. Raamattua on voitava tulevai-
suudessakin siteerata ilman uhkaa rikostutkinnasta ja faktojen 
kertominen ei loukkaa kenenkään ihmisarvoa. Tämä ei ole sol-
vaamista, halventamista tai loukkaamista. Jokaisella on myös 
vastuu sanomisistaan ja luotan suomalaisten kykyyn arvioida 
omaa kielenkäyttöään.

Tämä on syynä sille, että olen ehdokkaana kirkolliskokoukseen. 
Seurakuntaväen valitsijayhdistyksen ehdokkaana edustan näke-
mystä, jonka mukaan avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen 
välinen liitto. Tämä näkemys on kirkossamme nyt vaakalaudalla.  

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

Sananvapautta 
joko on tai ei ole

Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti yli 489 miljoonan euron ensi vuo-
den menoista ilman ensimmäistäkään muutosesitystä. Kasvua toimin-
takuluissa oli edelliseen vuoteen huikeat 7,4 prosenttia ja 33,6 miljoonaa 
euroa.

Vuoden 2010 menot olivat 358 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa 
kasvua on huikeat 131 miljoonaa euroa. Yritys, jonka menot kasvaisivat 
40 prosentilla olisi konkurssissa. Vuonna 2012 menoja oli 419 miljoonaa 
euroa, joten suurin vastuu menojen kasvusta on kokoomusvetoisella 
hallituksella vuoden 2011 palkkaratkaisussa.

Vuodesta 2012 vuoteen 2020 perusopetuksen menot Seinäjoelle ovat 
kasvaneet 12 miljoonalla jo 55 miljoonaan euroon. Maaseutukoulujen 
lakkautukset ovat olleet pelkkää kiusaa säästöjen sijaan. Terveyden-
huoltomenoissa kasvua on 100 miljoonasta (2012) viime vuoden 128 mil-
joonaan. Ensi vuonna kulut ovat hurjat 144 miljoonaa euroa erikoissai-
raanhoidon kulujen karatessa käsistä. Varhaiskasvatuksen menot ovat 
Seinäjoella nousseet hurjasti 8 vuodessa: kasvua 10 miljoonaa euroa ja 
menot ensi vuonna 48 miljoonaa euroa.

Yksityisten päiväkotien yli 1100 euron lapsikohtaisten kuukausisetelien 
sijaan kotihoidontuen kuntalisän korottaminen olisi kaupungille paljon 
edullisempi ratkaisu. Kotihoidontuesta kun keskimäärin kertyy noin 500 
euron kustannus kuukaudessa. Palvelusetelillä maksetaan jo yli 400 lap-
sen päivähoito, pian viidensadan, ja puolittamalla tämän setelin arvo, 
kaupunki säästäisi joka kuukausi 250 000 euroa eli 3 miljoonaa euroa 
vuodessa. Setelin arvo oli aikanaan päätetty tasolle, jolla sitä käyttävät 
yritykset kertoivat ”pärjäävänsä”.

 

Aikanaan 16 vuotta valtuustossa istuneena, voi olla melko huolestunut 
Seinäjoen kaupungin päätöksenteosta. Budjettivaltuustossa ei ensim-
mäistäkään muutosta tehty budjettiin. Sentään kaupunginhallituksessa 
oli tehty muutos poistamalla hulevesimaksu äänestäen budjetista. Vih-
reät kyllä haluavat laillistaa kannabiksen ja siitä seuraavat kustannukset 
sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta tavallisia ihmisiä he haluaisivat 
rokottaa taas uudella maksulla. Sosialismia, sanon minä. Mutta sitähän 
vihreä liike on.

Ukkini toimi aikanaan vaaran vuosina Sotkamon valtuuston ensimmäi-
senä varapuheenjohtajana Maalaisliiton riveissä. Kommunisteilla oli 
yksi paikka enemmän. Valtuustojen kokoukset käytiin suljettujen ovien 
takana. Valtuustolla oli enemmän vastuuta budjetista toimeenpanijana 
ja muutoksiakin tehtiin. Toki ei aina vain hyviä.

Voisi olla ihan tervettä, jos valtuusto puisi välillä talousarvioesityksiä 
suljetuin ovin. Lakihan sitä ei salli. Ehkä järkevät esitykset niin toimin-
nallisesti kuin taloudellisesti vietäisiin eteenpäin, kun julkisuus ei olisi 
kimmokkeena. Valtuutetut näyttäytyvät nyt kuin nukkeina, joita val-
tuustoryhmien puheenjohtajat vetelevät naruista kulisseissa. Itse en 
suostunut moiseen. Käsi pystyyn Seinäjoen nykyvaltuutetut, jos olette 
tehneet talousarvioon muutosesityksen hallituksessa tai valtuustossa. 
No, kädet pysykööt taskuissaan. 

Seuraavissa kuntavaaleissa seinäjokisten kannattaa alkaa jo miettimään, 
että valitseeko valtuutetun, jota isoveli tai -sisko vetelee naruista kulis-
seissa, vai valitseeko edustajan, joka uskaltaa sanoa oman mielipiteensä 
ja viedä isänmaallista ja kristillisiin arvoihin pohjautuvia kantoja pää-
töksentekoon.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Seinäjokelaisten asumiskustan-
nukset kasvavat 1.1.2020 lähtien. 
Seinäjoen Energia Oy:n hallitus 
päätti taksojen korotuksista 29.10. 
Hallituksessa istuvat Kokoomuksen 
Pertti Mäki-Hakola (puheenjohta-
ja), Jani Karvonen ja Paula Risik-
ko, keskustan Martti Pajulammi ja 
Paula Sihto sekä SDP:n Harry Wal-
lin. Omistajaa eli Seinäjoen kaupun-
kia edustaa kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäki ja henkilöstön edustaja-
na toimii Jukka Ollila.
 Hallitus päätti nostaa kauko-
lämmön perusmaksua 9 prosenttia, 
joka tarkoittaa omakotiasujalle noin 
100 euron lisämaksua vuodessa. Ve-
sihuoltomaksun korotus lisää mak-
sutaakkaa vielä noin 50 euroa vuo-
sitasolla.
 Seinäjoen Energian vesihuollon 
ja kaukolämmön hintaa ei ole ko-
rotettu neljään vuoteen. Seinäjoen 

Seinäjoen kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Kimmo Heinosen 
yritys sekä kaupunginhallituksen 
jäsen Maarit Mikkasen ja kau-
punginvaltuuston sekä Seinäjoen 
Energian hallituksen jäsen Jani 
Karvosen yhteinen yritys ovat saa-
neet tuntuvat rahasummat myy-
mällä tuotteita ja palveluita Seinä-
joen kaupungille.
 Seinäjokinen-lehden teke-
mä selvitys Seinäjoen kaupungin 
ostamista palveluista paljastaa, 
että Mikkasen ja Karvosen omis-
tama Päiväkoti Jump Oy sai tuloja 
kaupungilta peräti 870 568 euroa 
vuonna 2018. Tänä vuonna summa 
noussee jo noin miljoonaan, sillä 
ensimmäisen yhdeksän kuukau-
den aikana kaupunki osti palveluita 

Maakuntalehti Ilkka väitti 16.11 pää-
kirjoituksessaan ”Energiayhtiön 
kustannuksiin kuuluu myös kor-
jausvelka” seuraavaa: ”Hulevesi-
maksusta käyty keskustelu osoitti, 
ettei infran ylläpitämistä valitetta-
vasti aina mielletä kustannukseksi, 
joka jonkun on maksettava. Yhtiö voi 
helpommin välttää korjausvelan 
kertymisen sisällyttämällä infran yl-
läpidon kustannukset asiakasmak-
suihin.”
 Ihmettelen suuresti pääkirjoi-
tusta, koska siitä välittyy lukijalle 

Törnävän kivikoulun sisäilma-
ongelmat ovat olleet tiedossa jo 
pidempään. Nyt tilanne on väliai-
kaisesti ratkaistu syys-lokakuussa 
käyttöönotetuilla väistötiloilla. 
Törnävän vanhassa puukoulussa 
opetus jatkuu normaalisti. 
 Päätös Törnävän koulun tule-
vasta ratkaisusta on tällä hetkellä 
viranhaltijoiden valmistelussa. Yh-
tenä vaihtoehtona on noussut esiin 
Törnävän koulun lakkauttaminen 
ja koulutyön siirtäminen läheisel-
le Pruukin koululle ja Tikkuvuo-
ren päiväkodin yhteyteen. Tämä 
edellyttäisi lisätilan rakentamista 
päiväkodin tontille, jotta sinne saa-
taisiin sijoitettua Törnävän koulun 
1-2 luokan oppilaat.
 Vanhempainyhdistys on use-
aan otteeseen ollut yhteydessä 
päättäjiin ja pyrkinyt vaikuttamaan 
siihen, että Törnävän koulu voisi 

Törnävän koulun vanhempainyhdistys on käyttänyt useita kymmeniätuhansia 
euroja koulun piha-alueen kunnostamiseen. Kuva: Törnävän koulun vanhem-
painyhdistyksen Facebook-sivulta

Seinäjoen veronmaksajilta miljoonia       Kokoomuspäättäjien yrityksille
Jumpilta 704 596 euron arvosta.
 Seinäjokinen-lehti uutisoi 
viime vuonna, että kaupunki on 
ylihinnoitellut yksityisten päivä-
kotien palvelusetelin yli 1100 eu-
roon yhdestä lapsesta. Esimerkiksi 
kotihoidontuki on keskimäärin 
kuntalisineen vain noin 500 euroa 
kuukaudessa.

Valtuuston pj:n yritykselle 
puoli miljoonaa

Tukkutalo Heinonen myi Seinäjoen 
kaupungille tuotteita vuonna 2018 
yhteensä 488 891 euron arvosta. 
Tämän vuoden syyskuun loppuun 
mennessä myyntiä oli 371 345 euroa. 
 Kimmo Heinosen johtama yri-
tys myy siten tuotteita johtamal-

leen kaupungilleen tänä vuonna 
puolella miljoonalla eurolla.
 Seinäjokinen-lehti pyysi luvut 
Seinäjoen kaupungin hankintatoi-
mesta.

Epäselvyyttä 
sidonnaisuuksissa?

Seinäjokinen-lehti tarkisti www.
seinajoki.fi -sivuilta sidonnai-
suusilmoitukset. Jani Karvosen 
ilmoitusta ei löytynyt lainkaan si-
vuilta perjantaina.
 Sidonnaisuusilmoitusta ei 
myöskään löytynyt istuvan kansan-
edustajan Pasi Kivisaaren osalta.
 Kimmo Heinosen ja Maarit 
Mikkasen sidonnaisuusilmoituk-
set olivat sivuilla. Niiden mukaan 

Seinäjoen Energia Oy:n hallitus nosti        hintoja - 
omakotiasujalle 150 euroa lisää mak        settavaa

Energian toimitusjohtaja Vesa Hä-
tilä uskoo, että hinnan tarkastuk-
senkin jälkeen Seinäjoki on vielä 11. 
edullisin kaupunki asua.
 -Kun vuonna 2017 maksoimme 
miljoonan euron verran päästöoi-
keuksista, on hintalappu tänä vuon-
na viisi miljoonaa euroa, kertoo Hä-
tilä.

Hulevesimaksusta vielä

sellainen kuva, että Seinäjoen Ener-
gialla olisi jotain tekemistä huleve-
simaksun kanssa. Tämähän ei pidä 
paikkansa.
 Hulevesimaksun perimises-
tä päättää yksiselitteisesti kunta eli 
meidän tapauksessa Seinäjoki. Val-
tuusto päätti kaupunginhallituksen 
esityksestä jättää maksun perimättä 
ensi vuonna. Tätä kannatin, koska 
maksu olisi ollut epäreilu ja osoitus 
huonosta asioiden hoidosta.
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
sekä vesihuoltolaki muuttui vuon-

na 2014. Muutos siirsi vastuun hu-
levesistä vesilaitokselta kunnalle 
eikä hulevesien viemäröinti ole enää 
osa vesihuoltoa. Muutoksen myötä 
kunta voi periä kunnan hulevesijär-
jestelmästä sille aiheutuneiden kus-
tannusten kattamiseksi vuosittaisen 
maksun hulevesijärjestelmän vaiku-
tusalueella sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajilta tai haltijoilta. 
 Seinäjoen Energia Oy:n halli-
tuksen päättämällä korotetulla vesi-
huoltomaksulla ei ole mitään yhteistä 
perimättä jätetyn hulevesimaksun 

JJ-Konehuolto Oy

040 726 2370

Myös ilmalämpöpumppujen asennus

Heinonen toimii Tukkutalo Heino-
sen toimitusjohtajana ja Mikkanen 
Päiväkoti Jump Oy:n toimitusjoh-
tajana.

(kuvat: Seinäjoen kaupunki)

 Päästöoikeuksien viisinker-
taistunut hinta kerätään nyt asiak-
kailta. Kevein perustein tähän ei ole 
lähdetty. Lisäkuormaa investoin-
tipuolelle on aiheuttanut vaatimus 
hiilineutraalisuudesta sekä turpeen 
energiankäytön vähentämisvaati-
mukset.
 -Turpeen verotus on kiristynyt 
vuoden 2018 lopusta yli 50 prosent-
tia ja Seinäjoen Voiman eli Sevon 
turpeen käyttö on Suomen suurinta, 
jopa 80 prosenttia kaukolämmön-
tuotannosta pohjautuu turpeeseen, 
avaa Hätilä Seinäjoen tilannetta.
 Seinäjoen Energian tavoittee-
na on olla hiilineutraali sähkön- ja 
lämmöntuotannossa vuoteen 2030 
mennessä. Tämä tavoite ei ole saa-
vutettavissa ilmaiseksi ja se vaatii 
yhtiöltä merkittäviä investointeja 
tuotannon uudistamiseen ja uusiu-
tuvien energialähteiden, kuten bio-

Törnävän koulun vanhempain-
yhdistys perää tietoa

jatkaa terveellisessä rakennukses-
sa. 
 Vanhempainyhdistys perää 
ajankohtaista tietoa valmistelusta 
ja avointa keskusteluyhteyttä kau-
pungin edustajiin päin.
 Vanhempainyhdistys muis-
tuttaa, että kustannustehokkaiden 
ratkaisujen lisäksi tulee vaakaku-
pissa miettiä koululaisten ja lasten 
vanhempien arjen sujumista. 
 -Törnävän koulun laaduk-
kaan opetuksen, toiminnallisen 
kasvatuksen, liikuntaan aktivoivan 
alueen ja turvallisen ympäristön 
vuoksi toivomme, että päätöksiä 
ei tehdä hätiköiden, vaan annat-
te vanhemmille mahdollisuuden 
osallistua koulutyön jatkumisen 
suunnitteluun, painottaa Törnävän 
koulun vanhempainyhdistyksen 
puheenjohtaja Jaakko Rintamäki.

massan ja puupelletin käyttöön.
 -Haluamme jatkossakin tar-
jota Suomen edullisimman hinnan 
seinäjokisille ja saada markkinoilta 
parhaan mahdollisen tuoton ilman 
turhaa risikinottoa, summaa toi-
mitusjohtaja Vesa Hätilä Seinäjoen 
Energian strategiaa.

kanssa. Hulevesimaksun kannattajat 
ja väärän tiedon levittäjät esittävät 
varmaankin seuraavaksi perittäväksi 
”katuvalomaksua” tai ”asfalttilisää” 
myös liitoskuntien asukkailta.

Piia Kattelus

Paula Risikko istuu Energian hallituk-
sessa.

Kimmo Heinonen Jani Karvonen Maarit Mikkanen

PÄIVÄKOTI JUMP

TUKKUTALO HEINONEN OY

870 568,46 €

488 891,47 €

2018 1-9/2019

704 596,18 €

371 345,48 €

Lähde: Seinäjoen kaupunki/hankintatoimiSeinäjoen kaupungin palvelujen ja tuotteiden ostot eräiltä yrityksiltä.

Toimitusjohtaja Vesa Hätilä.
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Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon ylimpään päättävään elimeen 
kirkolliskokoukseen valitaan uudet 
edustajat ensi helmikuussa. Vaalien 
ehdokasasettelu päättyi perjantai-
na 15.11.
 Kirkolliskokouksen ja samas-
sa yhteydessä pidettävät hiippa-
kuntavaltuustojen vaalit käydään 
hiippakunnittain. Pappisedustajia 
äänestävät papit ja maallikkoedus-
tajia seurakuntien luottamushen-
kilöt. Vaalit ovat suhteelliset ja sa-
laiset.
 Kirkolliskokouksen edustaja-
paikat jaetaan hiippakuntien kes-
ken niiden väkiluvun mukaisessa 
suhteessa. Lapuan hiippakunnasta 
valitaan kolme pappia ja seitsemän 
maallikkoa.
 Seinäjokelaiset ehdokkaat 
(maallikot): Mari Kela (Avara kirk-
ko -valitsijayhdistys), Ilmari Ylä-
Autio (Kirkko keskellä kylää -valit-
sijayhdistys), Jouko Ylinen (Kirkko 
lähellä sinua -valitsijayhdistys), 

Sitran mukaan keskivertosuoma-
laisen hiilijalanjälki on noin 10300 
kiloa hiilidioksidipäästöjä per vuosi.
 Ruoan osuus tuosta kokonais-
määrästä on 2100 kg, mistä juuston 
ja muiden maitotuotteiden osuus on 
620 kg.
 Envitecpolis on selvittänyt eri 
ruoka-aineiden hiilijalanjälkiä ver-
rattuna niiden ravintoainesisältöön.

 Riisi on ”ilmastopahis”

Jos eriruokien hiilidioksidipääs-
töjä tarkastellaan 1000 kilokaloria 
kohden, ylivoimaisesti suurin hii-
lijalanjälki on valkoisella riisillä, 
toiseksi suurin naudanlihalla ja kol-
manneksi suurin tummalla riisillä.
 Esimerkiksi maidon hiilija-
lanjälki asettui selvästi näitä alhai-
semmalle tasolle. Myös kaurajuo-
malla, moniviljaleivällä, sianlihalla, 
broilerilla ja banaanilla on maitoa 
suurempi hiilijalanjälki, kun taas 
ruisleivän ja jäävuorisalaatin kanssa 
jalanjälki on suurin piirtein samalla 
tasolla.
 Envitecpolisin asiantuntijan ja 
laillistetun ravitsemusterapeutin 
Senja Arffmanin mukaan tämä joh-
tuu siitä, että maidossa on luonnos-
taan runsaasti ihmisen tarvitsemia 
ravintoaineita.
 -Mikäli tuhannen kilokalorin 
sijaan katsotaan 100 gramman an-
nosta, maidon hiilijalanjälki vertai-
lussa muihin pienenee, kertoo Arff-
man.
 Valkoinen ja tumma riisi, nau-
danliha, kaurajuoma, soijajuoma, 
jäävuorisalaatti ja banaani omaavat 
selvästi maitoa suuremman hiilija-
lanjäljen.
 Maidon ohella peruna, ruislei-
pä, kananmuna, kala ja broileri ovat 
hiilipäästöiltään pieniä, kun otetaan 
huomioon ravintoaineiden määrä ja 
monipuolisuus.
 Arla teetti laskelman Kotipellon 
tilan hiilijalanjäljestä, joka osoitti 

Oikaisu: Seinäjokinen-lehti uutisoi 
aikaisemmin, että rattijuopumukses-
ta epäilty poliisimies olisi ollut töis-
sä Alajärvellä. Tämä on virheellinen 
tieto, hänen virkapaikkansa on ollut 
Alavudella.

Kaurajuoman hiilijalanjälki rajusti maitoa suurempi

tulosten olevan aiempia tietoja pa-
rempia.

Täysipainoinen ruokavalio syn-
tyy eri ruoka-aineiden kokonai-
suudesta
Kun tarkastellaan ruoka-aineiden 
hiilipäästöjä ja ravintoainesisältöä, 
on syytä huomioida ravintoaineiden 
määrän lisäksi myös niiden moni-
puolisuus eli se, että eri ruoka-ai-
neista saamme eri ravintoaineita.
 -Tästä selkein esimerkki tässä 
tarkastelussa on porkkana, jonka 
hurjan karotenoidipitoisuuden (A-
vitamiinin esiaste) vuoksi sen hii-
lipäästöt ravintoaineiden saantiin 
verrattuna näyttävät erinomaisilta, 
mutta muiden kuin karotenoidien 
saanti on vähäisempää, avaa Arff-
man.
 Sen sijaan maidosta, kanan-
munasta, ruisleivästä, soijasta ja li-
hasta saadaan paljon ja monipuoli-
sesti erilaisia ravintoaineita, jolloin 
niiden hiilipäästöt ovat pienet sekä 
ravintoaineiden määrään että mo-
nipuolisuuteen verrattuna.

Toki tarkastelua voidaan tehdä 
myös yksittäisen ravintoaineen 
kautta. Mistä ruoka-aineista saam-
me tietyn ravintoaineen pienim-
mällä hiilikuormalla?
 -Ruokavaliossa on aina huo-
mioitava, minkälaista ruoan käyt-
tömäärää se vaatii. Esimerkiksi 
kaalista kyllä saamme päivittäisen 
kalsiumin tarpeemme pienemmillä 
hiilipäästöillä kuin maidosta, mut-
ta kolmen ja puolen maitolasin si-
jasta meidän tulisi syödä päivittäin 
puolitoista keräkaalia, hahmottelee 
Arffman.

Yksi ruoka-aine ei tee ruokava-
liosta hyvää tai huonoa – koko-
naisuus ratkaisee
Yhtälö on siis monimutkainen eikä 
siinä voi oikoa. On huomioitava 
mitä ravintoaineita tarvitsemme, 
mistä ruoka-aineista niitä saadaan 
ja kuinka paljon, mitkä ovat kyseis-
ten ruoka-aineiden hiilipäästöt ja 
millaisen kokonaisuuden niistä ra-
kennamme.
 -Hiilipäästöjä syntyy väistä-

mättä ruoan tuotannossa. Sillä on 
merkitystä mitä syömme. On kui-
tenkin tärkeää pysähtyä katsomaan 
kokonaisuutta. Hiilipäästöjen vä-
hentymisen ei pidä tapahtua tervey-
temme kustannuksella, muistuttaa 
Arffman.
 Ensimmäinen asia molempien, 
sekä terveyden että hiilipäästöjen 
osalta on syömisen muuttaminen 
suomalaisten ruokavaliosuositus-
ten mukaisiksi.   
 -Enemmän kasviksia, hedelmiä 
ja marjoja, enemmän viljatuotteita 
ja kalaa, vähemmän lihaa ja hieman 
enemmän maitoa, mutta vähem-
män juustoa. Jo tällä muutoksella 
syömisen hiilipäästöt pienenevät 

tekemämme selvityksen mukaan 
merkittävästi, arvioi Arffman.
 Arffmanin mukaan on tärkeä 
muistaa, että kuten ei terveyden-
kään osalta – myöskään hiilipääs-
töjen osalta ruokavaliossa ei pidä 
takertua yksittäiseen ruoka-ainee-
seen. Se ei tee ruokavaliosta hyvää 
tai huonoa, vaan kokonaisuus rat-
kaisee. Ruokavalion voi rakentaa 
monella eri tavalla.
 -Jokainen meistä voi kohdal-
laan miettiä, mistä on valmis luo-
pumaan ja minkä haluaa ehdot-
tomasti säilyttää. Jos haluaa pitää 
kiinni ruoka-aineesta, joka kuor-
mittaa ympäristöä enemmän, entä 
jos sen käyttömäärää tai käyttöti-
heyttä pienentää? Entä jos toisessa 
kohdassa etsii vähiten kuormittavat 
vaihtoehdot?, kysyy Arffman.
 Envitecpolisista muistutetaan, 
että on myös hyvä muistaa, että 
syöminen on vain yksi osa mahdol-
lisuuksistamme vaikuttaa omaan 
hiilijalanjälkeemme.
 -Syömisen osuus kokonais-
hiilipäästöistämme on noin 20 %, 
lopun muodostavat asuminen, lii-
kenne ja matkailu sekä kulutus. Jo-
kainen meistä rakentaa oman koko-
naisuutensa, muistuttaa Arffman.

Lisäinfoa Envitecpolisin selvityk-
sestä löytyyverkko-osoitteesta 
https://envitecpolis.fi/2019/11/13/
ruoan-ymparilla-kaydyssa-kes-
kustelussa-on-unohdettu-yksi-
keskeinen-asia-miksi-me-syom-
me/

Kuvassa on turvapainike, joka soittaa 
suoraan vartijalle. Kauhavan alueella 
painikkeen hinta on 35€/kk sisältä-
en liittymän. Palvelu soveltuu esim.
ikäihmisille. Käynnistä veloitetaan 
erikseen.

nen henkilö ei välttämättä tun-
ne kipua, joten pienikokoinenkin 
henkilö hanttiin laittaessaan aihe-
uttaa usein voimankäyttötilanteen 
vartijalle ja järjestyksenvalvojalle. 
 Järjestyksenvalvoja kohtaa va-
litettavan usein etunenässä vaara-
tilanteen ja joutuu käyttämään voi-
makeinoja. 
 -Siihen nähden miten pal-
jon väkivaltatilanteita kohdataan 
yksityisten vartijoiden toimesta 
puhutaan niistä mediassa todella 
vähän, toteaa Petri Lahti. Hänen 
mielestään on hyvä, että julkisuu-
dessa keskustellaan myös väkival-
tatilanteista. Medialta Lahti toivoo 
ennenkaikkea puolueetonta asioi-
den selvittämistä ja kaikkien osa-
puolten näkökulmien uutisointia.

Kauhavalla entisen lentosotakou-
lun tiloissa toimii pohjalaisomis-
tuksessa oleva turvallisuusalan 
palveluja tarjoava Safetor Oy Ltd. 
Keskeisin toimialue on vanha Vaa-
san läänin alue, mutta asiakkaita 
löytyy ympäri Suomen.
 Pohjanmaan aluepäällikkö 
Petri Lahden mukaan yrityksen 
kasvu on ollut jatkuvaa ja kasvu-
mahdollisuudet ovat lisääntyneet 
 - tuoreimpana aluevaltauk-
sena on Lahti, jonne on avattu 
toimisto. Kauhavan lisäksi toi-
mipisteitä on myös Helsingissä ja 
Kouvolassa.
 -Haaveena on, että pystyisim-
me kasvamaan edelleen sekä toi-
mimaan myös Suomen rajojen 
ulkopuolella. Meillä on yhteistyö-
kumppaneita ympäri Eurooppaa, 
kertoo Lahti. 
 Safetorin asiakkaina on sekä 
julkisia että yksityisiä toimijoita. 
Yhtenä suurena asiakkaana Pet-
ri Lahti mainitsee Palmian, joka 
tuottaa Helsingin satamaan tur-
vallisuuspalvelut ja on ostanut ne 
Safetorilta.
 Vuodesta 2008 toimineen yri-
tyksen palkkalistoilla 35 vakituista 
työntekijää, osa-aikaiset mukaan-
lukien nousee työntekijämäärä jo 
kolmeensataanviiteenkymmeneen.
 Safetorissa yrityksen johto 
osallistuu kaikkiin töihin, joten 
mistään norsunluutornista ei fir-
maa johdeta. Naisia ei ole liikaa 
palkkalistoille ja Lahden mukaan 
naisia toivotaankin lisää alalle.
 Perinteisten vartiointialan-
palvelujen lisäksi Safetorilla on 
mittavat koulutusmahdolli-

Safetorin Seinäjoen yksikönpäällikkö Timo Haanpää ja Pohjanmaan aluepäällikkö Petri Lahti tähtäävät kansainvälisille 
markkinoille.

Safetorin Petri Lahti: 

Yksityinen turvallisuusala kasvussa

suudet lentosotakoulun tilois-
sa. Brändi kantaa nimeä ”Hakka 
grounds” ja sitä markkinoidaan 
kansainvälisesti. Kauhavalla on-
kin jo järjestetty useita kursseja 
mm.henkilösuojaukseen liittyen. 
Safetorilla on omat kouluttajat, 
joten henkilöstön osaamisesta ja 
kehittämisestä huolehditaan sään-
nöllisesti.

Poliisin resurssien 
heikkeneminen näkyy selvästi

Vartiointialalla rikosten ja häiriöi-
den ennaltaehkäisy on tärkein työ. 

Turvallisuutta luodaan siten, että 
ollaan näkyvillä. Toimintaympä-
ristö on tosin mennyt haastavam-
paa suuntaan, koska etenkin polii-
sin resurssien väheneminen näkyy 
vartijoiden työssä.
 -Yksin kun työskennellään, 
niin vähän on orpo olo kun odotel-
laan poliisia kiinniotetun kanssa, 
toteaa Seinäjoen yksikönjohtaja 
Timo Haanpää. Hän jatkaa ker-
tomalla, että jos kohteissa, kuten 
kauppaliikkeissä ei ole asianmu-
kaisia tiloja kiinniotetuille, kuten 
näpistelijöille, niin pitää vartijan 
vähän soveltaa, etenkin jos kiinni-

otettu on väkivaltainen ja poliisin 
tulo kestää.
 Petri Lahden mukaan yksityi-
nen turvallisuusala on oma juttun-
sa, ja työnjako poliisin kanssa on 
selkeä, mutta yhteistyötä tehdään 
paljon:
 -Safetorin ja poliisin yhteistyö 
on ollut hyvää ja tämä helpottaa 
työtä paljon, sanoo Lahti.
 Huumeiden käytön lisäänty-
minen näkyy. Safetorin edustajien 
mukaan se näkyy päivittäin katu-
kuvassa ja on näkyvämpää kuin en-
nen, jolloin käyttö tapahtui piilossa.
 Huumeiden vaikutusten alai-

Seinäjoelta kuusi maallikko-
ehdokasta kirkolliskokoukseen

Tarja Tenkula (Koko kansan kirkko 
-valitsijayhdistys), Piia Kattelus ja 
Juho Kössi (Seurakuntaväki-valit-
sijayhdistys).

 Seinäjoen pappisehdokkaat 
ovat Minna Lainimo ja Markku 
Orsila (Avara kirkko-valitsijayh-
distys).

Piia Kattelus jätti kirkolliskokousehdokkaan suostumuslomakkeen Lapuan hiip-
pakunnan Seinäjoen toimistolle samalla todeten, että lähtee ehdokkaaksi, koska 
haluaa puolustaa perinteistä Raamattuun perustuvaa avioliittokäsitystä.

TERVETULOA
OSTOKSILLE!

POHDON PUUTARHA
Ylistaro - puh. 0409621447

Tarkista aukioloajat Facebookista  

Kaikki sidontapalvelut
Joulukukat ja -korit

HEIKKI
LEHTIMÄKI

K
Y

SÄHKÖASENNUS

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Seinäjoen kaupungin ympäris-
töterveydenhuollossa työsken-
televän terveystarkastaja Jarno 
Perttulan vastuualue ulottuu Sei-
näjoelta (ml.liitoskunnat) Isoon-
kyröön ja Lapualle. Jarno Perttula 
kertoo aloittaneensa työuransa 
pienemmässä kunnassa, ja muis-
telee, kuinka silloin asiat hoituivat 
pitkälti puhumalla ja tietokoneen 
käyttö oli vähäisempää. Nyt jokai-
sesta tarkastuksesta on kirjattava 
useampi sivuinen raportti.
 -Tietokoneella tehtävä rapor-
tointi on pois kenttätyöstä. Tilas-
toja seurataan tarkasti ylempää ja 
siksi kaikki on kirjattava ylös, ker-
too Perttula.
 Ympäristöterveydenhuolto 
vastaa asumisterveyteen ja sisäil-
maan liittyvistä kunnalle kuu-
luvista asioista, kuten asuntojen 
sekä päivähoito- ja koulutilojen, 
oppilaitosten, lastenkotien, van-
hainkotien ja muiden vastaavien 
julkisten tilojen terveydellisistä 
olosuhteista.
 Asunnon tai muun oleskelu-
tilan olosuhteiden tulee olla sel-
laiset, ettei niistä aiheudu tiloissa 

Julkisuudessa vellova ja useilta osin 
virheellisiin tietoihin pohjautuva 
ilmastokeskustelu näyttäisi vaikut-
taneen lihan kulutukseen syksyllä.
 Suomen Gallup Elintarviketieto 
on selvittänyt kesä-syyskuun aika-
na tapahtuneet kulutusmuutokset 
viime vuoteen. Niiden mukaan li-
han kulutus on laskenut Suomessa 
-2,3 prosenttia kyseisenä ajanjak-
sona. Vuoden alusta syyskuun lop-
puun lihankulutus laski jopa -2,7 
prosenttia, joten kulutus on hive-
nen elpynyt viimeisinä kuukausina.
 Suomessa on kulutettu lihaa 
ensimmäisen yhdeksän kuukauden 
aikana 313 miljoonaa kiloa, joten 
koko vuoden kulutus ylittää 400 
miljoonaa kiloa. Suomalaisten li-
hankulutus on siten lähes 80 kiloa 
henkeä kohden vuodessa. 

Broilerin kysyntä notkahti

Broilerinlihan kulutus on ollut vuo-
sia useiden prosenttien kasvussa. 
Nyt suunta on muuttumassa. Broi-
lerin kulutus kasvoi enää 0,4 pro-
senttia kesä-syyskuun aikana. Alku 
vuonna kasvua kertyi kuitenkin 
vielä 1,6 prosenttia.
 Broileria on syöty Suomessa 
ensimmäisen yhdeksän kuukauden 
aikana yhteensä 101 miljoonaa ki-
loa. 
 Kalkkunan lihan kulutus kasvoi 
ensimmäisen yhdeksän kuukauden 
aikana 0,9 prosenttia, mutta ku-
lutus oli vain 7,5 miljoonaa kiloa. 
Kalkkunan kulutus on ollut kesä-
syyskuun aikana rajussa laskussa, 

”Vihreät ovat kommunisteja” 
todettiin pienessä kahvipöytä-
ringissä. Vihreäthän hyödynsi-
vät Neuvostoliiton hajoamisen 
ja vasemman laidan poliittinen 
tyhjiö mahdollisti heidän nousun 
1990-luvun lamassa. 
 Nyt tätä vihreää kommu-
nismia ajetaan ilmastohysteri-
an nimissä. Lasten ja vanhusten 
lautasilta viedään liha ja maito. 
Ravitsemusammattilaisen sanoin 
on hyvä muistuttaa: Suomessa ra-
vintoaineiden puutteesta kärsivät 
yleisimmin sairaat ja vegaanit.
 Huoltovarmuus kuuluu suo-
malaiseen vastuullisuuteen. Kyl-
mät virtaukset pohjoisesta aiheut-
tivat 1866-68 rajut Nälkävuodet, 
jolloin Suomessa kuoli yli 10 pro-
senttia väestöstä. Kotikunnassani 
Sotkamossa ajettiin Juhannus-
kirkkoon jäitä pitkin ja väestöstä 
kuoli viidennes. 1900-luvun alus-
sa ruista tuotiin Venäjältä Suomen 
kuuluessa tsaarin valtakuntaan. 
Pettua laitettiin leivän jatkeeksi 
1930-luvulla ja Talvisodan sytty-
essä Suomessa oli pulaa ruoasta. 

Sisäilmaongelmat työllistävät terveystarkastajaa

oleskeleville terveyshaittaa. Yksi-
tyisten kiinteistöjen kohdalla tulee 
yhteydenotto suoraan asukkaalta 
ja taloyhtiöiden kohdalla asuk-
kaalta tai isännöitsijältä.
 Jarno Perttula toteaa työn ole-
van ajoittain ns. ”tulipalojen sam-
muttelua”, tosin kuvaannollisesti.
 -Meille soitetaan välillä sellai-
sessa asiassa, kun on saatu muilta 
viranomaisilta vastaukseksi että 
”ei kuulu meille”. Minä sitten löy-
dän sen työpöydältäni, toteaa Jar-
no. Pelastuslaitoksen, Rakennus-
valvonnan ja Ympäristönsuojelun 
kanssa tehdään läheistä yhteistyö-

tä, kuten välillä myös poliisinkin. 
Eniten Perttulaa työllistävät sisäil-
maongelmat - tai sitten kun asiaa 
selvitellään, saattaa olla kyse huo-
nosta sisäilmapiiristä.
 -Ihmisten pitäisi ottaa pa-
remmin huomioon myös muut. Li-
sääntynyt itsekkyys näkyy haittana 
asumisviihtyisyydessä, kuten mm. 
taloyhtiöiden asukkaiden välisissä 
riidoissa. Välillä prosessit kestävät 
vuosia ja käyntejä samaan taloyh-
tiöön saattaa tulla useita, kertoo 
Perttula.
 Terveystarkastajilla on käy-
tössään näytteenottolaite sisä-

Lihan tuotanto kasvaa, kulutus laskussa

sillä kulutus laski peräti -7,7 pro-
senttia.

Sianliha elpyy

Sianliha on edelleen kiloissa mita-
ten eniten käytetty lihalaatu suo-
messa. Sianlihaa on syöty Suomes-
sa 124 miljoonaa kiloa syyskuun 
loppuun mennessä. Kulutus on kui-
tenkin laskenut vuoden takaisesta 
-4,8 prosenttia.
 Sianlihan kulutuksen lasku on 
ollut jopa suurempaa kuin nau-

danlihan kulutuksen lasku. Nau-
danlihan kulutus on kärsinyt osin 
perättömistä julkisista syytöksistä 
ilmastokeskustelussa ja kulutus oli 
-4,4 prosentin alamäessä. Naudan-
lihaa on syöty alku vuonna 77 mil-
joonaa kiloa.
 Sianlihan kulutus on elpymäs-
sä, sillä kesä-syyskuun aikana mii-
nus pieneni -2,1 prosenttiin, kun 
se julkisessa ryöpytyksessä olleella 
naudalla laski -5,3 prosenttia.

Kotimainen tuotanto kasvussa

Positiivista on havaita, että ko-
timaisen tuotannon suhde 
kulutukseen on koko 
ajan vahvistunut. 
N a u d a n l i h a n 
tuotanto kasvoi 
1,9 prosenttia. 
Naudanlihaa on 
tuotettu tammi-
syyskuun aikana 
65 miljoonaa kiloa, 
joka jättää 12 miljoo-

Puu/alumiini-ikkunat ja ulko-ovet
Myös asennettuna
Puusepänliike R. Mikkilä Ky
Hangasmaantie 65, 61400 Ylistaro
Puh. 050 5626412

  

”Vihreät ovat kommunisteja”

Mitä tästä on opittu?
 Suomen täyttäessä 102 vuot-
ta on syytä muistaa, että kriisin 
sattuessa nautakarjataloudella 
on erityinen asema. Siat ja siipi-
karja syövät ihmisille kelpaavaa 
viljaa, mutta naudat hyödyntävät 
nurmea. Nurmi kasvaa vuodes-
sa monta satoa ja laskeumienkin 
kohdatessa, voidaan pilaantunut 
sato korjata sivuun ja kasvattaa 

uusi. Nurmi sitoo hiiltä. Nurmi 
antaa elämän tuhansille pölyttä-
jille, hyönteisille ja useille lintula-
jeille. 
 Suomi on maailman pohjoisin 
maatalousmaa. Sitä Suomi ei olisi, 
jos edelliset sukupolvet eivät olisi 
uurastaneet vahvassa maauskos-
sa ja luoneet kasvun nimenomaan 
nautakarjan ja nurmen kautta. 
Niitä halla ei vie. 

* Kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset  * Kartoitukset 

* Korjausrakentaminen * Kosteusmittaukset
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PERUSTUSPALVELU

Keskustan E-P:n piiri ja maakun-
nan aviisit ovat nyt nato-intoili-
joiden käsissä. Keskustassa on-
gelmaksi on viime aikoina koettu, 
kun kentällä on väärä mielipide. 
Niin Natosta, maahanmuutos-
ta kuin rajavalvonnasta. Sehän ei 
eliitille sovi. Siksi alueen kansan-
edustajat ja maakunnan aviisit on 
valjastettu todistelemaan omaa 
totuutta. Viimeisimmistä perin-
teisiin isänmaallisiin arvoihin 
perustuneesta maakunnasta teh-
dään liberaalia pesäkettä.
 Vaikka historia on opettanut, 
että vihollinen tulee idästä, niin 
vuonna 2015 Suomi otti vastaan 
isolta osin sotilaskarkureita ja 
nuoria miehistä länsirajan puo-
lelta. Siitä huolimatta keskustan 
eduskuntaryhmän puheenjohta-
jan mielestä länsirajan valvonta 
olisi liian kallista. Unohtuikohan 
laskea, mitä tämä valvomatto-
muus on jo meille maksanut? 
Oulun kaupungin seksuaalirikos-

vyyhdeistä jo yksin on tullut rajut 
kustannukset.
 Suomen turva on ollut usko 
Korkeimpaan. Oma puolustus on 
aina ollut tarpeeseen ja siihen 
Suomen on jatkossakin panos-
tettava. Huoltovarmuuden eteen 
edelliset sukupolvet tekivät kaik-
kensa. Miksi vihreiden hörhöjen 
nimissä tästä ollaan luopumassa 
karjatalouden alasajolla? Ihme-
tellä täytyy onko 102 vuotiaalla 
Suomella varaa olla ottamatta 
opiksi historiasta. Luoja varjel-
koon Suomea, että meillä olisi 
tulevaisuudessa viisautta valita 
maallemme päättäjät, jotka puo-
lustavat oikeita arvoja.

Sami Kilpeläinen

agronomi ja 
valtiotieteiden maisteri

Päätoimittaja

Tänä vuonna Seinäjoen Energia 
maksoi 5 miljoonaa euroa päästö-
oikeuksista, kun summa vuonna 
2017 oli miljoona. Neljä miljoonaa 
euroa on tullut lisää tuotantokus-
tannuksia. Tämä johtuu päästö-
oikeuksien hinnan viisinkertais-
tumisesta. Samalla on turpeen 
verotusta kiristetty, viimeisen 
vuoden aikana yli 50 prosenttia.

Seinäjoella asukkaat maksavat 
vaatimuksen hiilineutraalisuu-
desta. Seinäjoen Energia Oy:n 
hallitus päätti asiakasmaksujen 
korotuksesta veden ja kaukoläm-
mön osalta. Lisäksi tulevaisuu-
dessa siintävät isot investoinnit, 
kuten turpeen käytön lopettami-
sen edellyttämät lämpövoima-
loiden muutokset biomassalle ja 
puupelletille - miten paljon asi-
akkailta voidaan vielä periä?

Valtioneuvoston periaatepäätös 
vuodelta 2013 edellyttää valtiolta 

2016 vuoteen 2017. Tämä käy ilmi 
CO2-raportista.

Seinäjoelle avattiin lokakuussa Ga-

sum-kaasutankkausasema. 
Käyttöauton toimitusjohtaja 
Jyrki Viitala peräänkuulutti 
avajaistilaisuudessa kulutta-
jien ymmärrystä ja tietämystä 
kiertotaloudesta. Biokaasu-
auto on ympäristöyställinen 
vaihtoehto verrattuna sähkö-
autoon, koska sähköautojen 
akut ovat ongelmajätettä - 
kuluttajan tulisi selvittää, että 
mistä se akku tulee ja minne 
se loppusijoitetaan.

Viitalan mukaan kaasuautoil-
la on kysyntää ja niitä on re-
kisteröity saman verran kuin 
ladattavia hybridejä. Sähkö-
auto ei ole vaihtoehto ras-
kaalle liikenteelle, toisin kuin 
biokaasu ja biodiesel, jotka 
käytetään myös joukkolii-
kenteessä.

Ympäristöystävällisten ajoneu-
vojen kysyntä tulee kasvamaan 
ja kuluttaja äänestää lompakol-
laan. Sähköauto kun on liian kallis 

Hiilineutraalisuus maksaa
ja kunnilta ympäristöys-
tävällisyyttä kaikissa jul-
kisissa hankinnoissa. Pai-
nopisteinä ovat jätehuolto, 
liikenneratkaisut, ener-
giantuotanto sekä raken-
nusten energiatehokkuus. 
Seinäjoki ostaa pääosan 
käyttämästään energiasta 
Seinäjoen Energialta, joten 
yhtiön investoinnit hiili-
neutraalisuuteen hyödyt-
tävät myös kaupunkia. Joh-
tuen turpeen käytöstä, ovat 
Seinäjoen päästöt asukasta 
kohden 39 prosenttia suu-
remmat kuin saman koko-
luokan kaupungissa keski-
määrin.

Liikenteen osalta päästöt 
olivat vuonna 2017 noin 
30 prosenttia pienemmät kuin 
verrokkikaupungeissa, joten ko-
konaisuudessaan päästöt ilman 
teollisuutta laskivat vuodesta 

useimmalle meistä.

Seinäjoen kaupunginhallitukses-
sa olin mukana päättämässä, että 
kaupungin autojen hankinnassa 
pyritään ympäristöystävällisem-
piin sähkö-, kaasu- ja hybridiau-
toihin, kuitenkin siten, että vä-
hintään neljännes hankittavista 
autoista on täyssähköautoja.

Energia ja liikenne ovat avainase-
massa hiilineutraalisuuden saa-
vuttamisessa. Ratkaisijan rooliin 
voi nousta myös maatalous, koska 
se voi olla merkittävä biokaasun 
lähde tulevaisuudessa. Mutta näin 
joulun alla on syytä muistuttaa 
myös kuluttajaa vastuusta. Suosi 
aineettomia lahjoja materian si-
jaan. Anna aikaa ja elämyksiä. Jos 
koiraltasi puuttuu tonttulakki, 
jätä se mieluummin ostamatta.

Päätoimittaja

Piia Kattelus

ilmanäytteenottoja varten, joita 
otetaan tilanteen vaatiessa talvella 
pakkasaikana ja he antavat neu-
vontaa silloin, kun epäillään sisäil-
man epäpuhtauksia. Tarkempia ja 
laajempia tutkimuksia varten on 
kuitenkin tilattava paikalla RTA-
sertifikaatin omaava yrittäjä, jonka 
tarkemmat tutkimukset kertovat, 
onko kiinteistössä viitteitä ter-
veyshaitasta. 

Sielunhoitoa ja asumiskielto-
määräyksiä

Kissapopulaatiot, koiran haukunta, 
jyrsijät ja haittalinnut asuntoalu-
eella, melu, valo ja taloyhtiöiden 
sisäiset riidat, tässä läpileikkaus 
normipäivästä.
 -Terveystarkastajan tulee olla 
hienovarainen. Välillä pitää myös 
osata vaistota, että mistä se kenkä 
oikeasti puristaa ja sanoa se suo-
raan. Haittoja on ihmisten mielestä 
mitä moninaisempia, sielunhoi-
toakin tässä saa antaa. Pääasia, että 
asiat saadaan fiksusti ratkaistua, 
summaa Jarno työnkuvaansa.
 Kesätapahtumat ja -festarit 

ovat Perttulan mukaan työn pal-
kitsevuuden kannalta kärkipäässä. 
Festivaalijärjestäjät ovat ammat-
tilaisia ja ymmärtävät yhteistyön 
merkityksen viranomaisten suun-
taan. Homma niin sanotusti toimii 
ja tulee valmista.
 Vaikeita asioita ratkaista ovat 
ikäihmiset, jotka asuvat yksin 
joskus myös huonokuntoisessa 
omakotitalossa - viranomainen 
näkee, että pärjääminen on hei-
kentynyt, mutta Suomessa itse-
määräämisoikeus on vahva. Jos 
esim. haja-asutusalueella asuva 
haluaa asua kotona, on sieltä vai-
kea saada asukasta muuttamaan 
vastoin tahtoaan lähemmäs pal-
veluita ja hoitomahdollisuuksia. 
Näissä tapauksissa terveystarkas-
taja käy keskustelua myös lääkärin 
tai muiden viranomaisten kanssa 
siitä, miten asiassa tulisi edetä. 
Mikäli asunto ei täytä terveydel-
lisiä vaatimuksia on mahdollista 
asettaa talo asumiskieltoon, mutta 
päätös on aina tehtävä tapauskoh-
taisesti ja parhaimpaan lopputu-
lokseen päästään keskustelemalla.

nan loven tuonnille. Tätä selittää 
tosin maitotilojen määrän ja leh-
mien määrän lasku eli lehmien teu-
rastukset myös suurelta osin. 
 Lehmiä on ollut alku vuon-
na lypsyssä yli -3 prosenttia viime 
vuotta vähemmän. Maidontuotan-
to on laskenut kuitenkin vain -1,2 
prosenttia ja maidon pitoisuudet 
ovat kasvaneet.
 Sianlihassa ollaan kuta kuin-
kin omavaraisia. Sianlihan tuotettu 
määrä kasvoi 1,6 prosenttia ja oli 
128 miljoonaa kiloa. Yliomavarai-
suus alku vuonna oli vain 4 miljoo-
naa kiloa ja esimerkiksi jouluseson-
ki on vasta tuloillaan.
 Broilerinlihan osalta Suomi ei 
aivan ole omavarainen ensimmäi-
sen 9 kuukauden osalta. Tuotanto 
oli 97 miljoonaa kiloa ja kulutus 4 
miljoonaa kiloa enemmän. Broile-
rin tuotanto kasvoi 1,4 prosenttia 
vuodentakaisesta. 

Lihan tuotanto oli Suomessa kas-
vussa 1-9/2019. Kulutus on käänty-
nyt laskuun. Lähde: Suomen Gallup 
Elintarviketieto.

-15 -10 -5 0 5 10 15

LIHA, milj. kg* 313
 Naudanliha 77
 Sianliha 124
 Broilerinliha 101
 Kalkkunanliha 7,5
 Karitsanliha 1,3
 Kananmunat 49

                                                                          -2,7
                                                                   -4,4
                                                                  -4,9
                                                                                                             1,6
                                                                                                         0,9
  - 19,6
                                                                                                                 2,4

LIHA, milj. kg* 297
 Naudanliha 65
 Sianliha 128
 Broilerinliha 97
 Kalkkunanliha 6,0
 Karitsanliha 0,7
 Kananmunat 57

       1,6
         1,9
       1,6
      1,4
        1,7
   0,2
                 2,9

TUOTANTO

KULUTUS

* Luullisena lihana

Kotieläinbarometri TAMMI-SYYSKUU 2019

CO2-ravintoainetiheysindeksi
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Maa- ja metsätaloustuottajain kes-
kusliitto MTK:ssa ja sen määräys-
vallassa ja osakkuusyhtiöissä on ovi 
käynyt viimeisen parin vuoden ai-
kana tiheään.
 Pellervon taloustutkimus 
PTT:lle menestystä tuonut toimi-
tusjohtaja Pasi Holm joutui jättä-
mään tehtävät muutama vuosi sit-
ten. Sen jälkeen PTT:stä ei ole juuri 
kuultu kuin muutamien maatalo-
ustutkimushankkeiden osalta julki-
suudessa. 
 Holmin potkuja kommentoi 
MTK:n ja PTT:n hallituksen pu-
heenjohtaja Juha Marttila todeten, 
että ”näkemykset strategiasta ovat 
kaukana toisistaan”.
 MTK on PTT:n pääomistaja yh-
dessä Pellervo-Seuran kanssa. 

Lisää potkuja PTT:ssä

Maalainen-lehden saamien tieto-
jen mukaan PTT:ssä kuohuu jälleen. 
Maa- ja elintarviketalouden ryhmän 
tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori on 
saanut potkut. Arovuori on ollut toi-
nen näkyvistä maataloudesta kovaa 
tutkimusfaktaa esittäneistä PTT:n 
tutkijoista. 
 PTT:n nettisivuilla Arovuori on 
ensin siirretty muihin tehtäviin ja 
nyt hänen tietonsa on poistettu ko-
konaan. 
 Maalainen-lehden saamien 
tietojen mukaan erottamista on pe-

          Työhyvinvointipalvelut           Henkilöstökoulutukset
           Johtamisvalmennukset          Tyky-päivät 
          Omavalmentaja

Lähes kahdenkymmen vuoden kokemus työelämän koulutuksista, 
kehittämisestä ja valmennuksista. Yhteistyötä yli sadan yrityksen kanssa. 

Ota yhteyttä, räätälöidään palvelu yrityksenne tarpeisiin.

www.hyvinvointi-idea.�
toimisto@hyvinvointi-idea.�

puh 0400862280 Ari Erkkilä, puh 0408214340 Kirsi Erkkilä

HYVINVOINTI
IDEA

Hyvinvointipalvelut

MTK:n johtamissa organisaatioissa ovi käy
rusteltu nykyisen toimitusjohtaja 
Iiro Jussilan ja Arovuoren näkemy-
seroilla. Maalainen-lehden lähteet 
vahvistavat, ettei Jussilalla riittäisi 
valtuudet erottaa Arovuorta ilman 
Juha Marttilan siunausta.

Viestilehtien toimitusjohtaja 
vaihtui

Viestilehdet Oy:n toimitusjohtaja 
Tero-Pekka Hämäläinen joutui jät-
tämään tehtävänsä elokuun lopulla. 
Maalainen-lehti on kuullut useista 
lähteistä, että potkut Hämäläiselle 
antoi Viestilehdet Oy:n hallituksen ja 
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
 Erikoiseksi prosessin tekee 
se, että lehden saamien tietojen 
mukaan aiemmin hallituksen pu-

heenjohtajalla ei ollut mitään huo-
mautettavaa Hämäläisen toimin-
nasta. Sama viesti on saatu lehden 
lähteiden mukaan myös Pasi Holmin 
potkujen yhteydessä.
 Marttilaa pidempään läheltä 
seuranneet ovat alkaneet leikki-
sästi kutsumaan Marttilaa ”puska-
jussiksi”. Marttila nimittäin pysyy 

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayh-
distys juhlisti viime lauantaina 
40-vuotista taivaltaan Härmän 
Kylpylässä Ylihärmässä. Puheen-
johtaja Tuomas Koivuniemi Kau-
hajoelta kertoo, että yhdistyksellä 
on yli 350 jäsentä ja aktiivista toi-
mintaa maakunnassa muun mu-
assa Seinäjoella, Alajärvellä, Ala-
vudella, Kauhajoella, Kurikassa, 
Lapualla, Teuvalla.
 Olemme järjestäneet eri paik-
kakunnilla kaverikahviloita, jois-
sa ei ole ollut mitään erityistä 
ohjelmaa, vaan ihmiset ovat voi-
neet tutustua toisiinsa ja keskus-
tella epilepsiasta tai muuten vain 
maailman menosta. Se on ollut 
vertaistukea parhaimmillaan, hän 
kertoo.
 Kaverikahviloiden lisäksi yh-
distys pyörittää esimerkiksi lii-

Epilepsiayhdistys antaa eväitä sairauden kanssa elämiseen

Epilepsiayhdistyksen 40-vuotisjuhlassa Seinäjoella oli paikalla liiton toiminnan-
johtaja Virpi Tarkiainen ja E-P:n piirin puheenjohtaja Tuomas Koivuniemi.

Urheilijoilla on ollut jo yli 20 vuotta 
mahdollisuus yhdistää lukio-opin-
not ja tiivis lajiharjoittelu Ilmajoen 
lukiossa. Rehtori Jouko Peltonen 
kertoo, että liikuntalinja käynnis-
tyi 1990-luvulla liikunnanopettaja 
Jukka Peltoniemen vetämänä.
 Ensi alkuun lajeina olivat pe-
säpallo ja paini, mutta mukana on 
myös monilajiryhmä. Tällä hetkellä 
salibandy on kovassa nousussa lin-
jan urheilijoiden keskuudessa.
 Ilmajoen lukiossa opiskelee 
yhteensä 220 nuorta. Liikuntalin-
jalla heistä opin- ja treenipolulla 
on kolmisenkymmentä henkilöä. 
Ilmajoella opiskelijoiden ohjaa-
misesta vastaavat nykyisin liikun-
nanopettaja Markku Neva-Keturi 
ja valmentaja Tero Laatikainen 
sekä painijoiden kohdalla Marko 
Yli-Hannuksela ja Jarkko Ala-
Huikku.
 Iso osa liikuntalinjan opiske-
lijoista on Etelä-Pohjanmaan Ur-
heiluakatemian statuksen omaavia 
opiskelijoita. Toiminta on vahvasti 
tavoitteellista eli tähtäimessä on 
menestys kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla, rehtori avaa.

Akatemiayhteistyötä

Ilmajoki on yksi viidestä etelä-
pohjalaislukiosta, jotka kuuluvat 
Urheiluakatemiaan. Fyysisen val-
mennuksen ohella opiskelijat saa-
vat esimerkiksi henkistä valmen-
nusta ja ravitsemustietoa.
 Seinäjoen naapurissa sijait-
sevan Ilmajoen lukio on useana 
vuonna ollut lukiovertailujen val-
takunnan ja maakunnan kärki-
päätä. Peltonen kiittelee tuloksista 
motivoitunutta ja osaavaa henkilö-
kuntaa.
 Teemme Urheiluakatemian 
ohella yhteistyötä Etelä-Pohjan-
maan Opiston kanssa ilmaisu-
taidon linjan järjestämisessä ja 
yliopistokurssien osalta. Kurikan 

Ilmajoen lukio on myös urheilijan paratiisi
ja Seinäjoen lukioiden kanssa on 
myös yhteistyötä. Lukion opiskeli-
joilla on lisäksi mahdollisuus opis-
kella Seinäjoen ammattikorkea-
koulun kursseja.

Nuoren miehen tähtäin

Yksi Ilmajoen lukion liikuntalinjan 
opiskelijoista on Luomankylästä 
kotoisin oleva Rami Kankaanpää, 
jonka laji on kiekonheitto. Kak-

sivuotiaasta lähtien yleisurheilua 
harrastaneen lukion kolmannella 
opiskelevan nuoren miehen lajeina 
olivat aikaisemmin hypyt ja otte-
lut, kunnes hän alkoi vuosi sitten 
panostaa kiekonheittoon. 
 Mieheltä löytyykin palkinto-
kaapistaan jo lajin SM-kulta. Kan-
kaanpäälle liikuntalinja on sopinut.
Lukion ykkösluokalla tänne haet-
tiin. Koin, että linja on hyvä urhei-
lussa kehittymiselle, koska täällä 
saa tiistaisin ja torstaisin parin 
tunnin ajan harjoitella ohjatusti.
 Nuoren miehen tähtäimessä 
siintävät ensi kesänä Nairobis-
sa järjestettävät yleisurheilun alle 

20-vuotiaiden MM-kisat, mitä 
varten hän harjoittelee erittäin ta-
voitteellisesti.
 Liikuntalinjan väki pääsee 
käyttämään Ilmajoki-hallin upeita 
tiloja. Kankaanpään mukaan hal-
lin punttisali ja juoksusuorat sekä 
muut tilat ovat erittäin sopivat 
harjoittelulle.
 Viikon harjoitteluohjelmaan 
kuuluu minulla yhteensä yhdeksän 
treeniä. Liikuntalinjalla on hyvät 
vetäjät, monipuoliset treenaus-
mahdollisuudet ja hyvä yhteishen-
ki porukan kesken, Kankaanpää 
kiittelee.

useimmiten piilossa, kun jotain 
’ikävää’ tapahtuu.
 Maalainen-lehti uutisoi heinä-
kuussa, kuinka Marttilan puheen-
johtajuuskaudella maatalouden tulot 
ovat romahtaneet. Tahdin jatkuessa, 
seuraavalla vuosikymmenellä maa-
taloustulo tai nykyisin ”maatalou-
den yrittäjätulo” voi mennä jo ne-
gatiiviseksi. Se tarkoittaisi sitä, että 

maatalouden myynti- ja tukitulot 
eivät riittäisi edes tilojen ostojen ja 
investointien rahoittamiseen.
 Suurta kritiikkiä on Marttilan 
puheenjohtamiskaudella esitetty 
myös rahan käytöstä. Saksan elin-
tarvikemarkkinaa pidetään Euroo-
pan kaatopaikkana, sillä siellä hin-
tataso on kestämättömän alhainen. 

Marttilan johdolla MTK kuitenkin 
laittoi noin 2 miljoonaa euroa suu-
reen ruokamarkkinatapahtumaan 
Grüne Wocheen viime tammikuus-
sa, kun Suomi isännöi tapahtumaa 
Berliinissä. 
 MTK:n maatalousjohtaja Johan 
Åberg vahvisti lehdelle, että valtio 
laittoi tapahtumaan 0,4 miljoonaa 
euroa, kun kokonaiskustannukset 

olivat 3 miljoonaa euroa. Loput rahat 
(0,6 milj. euroa) tulivat yrityksiltä.
 MTK:ta lähellä olevat tahot ih-
mettelevät yhdistyksen rahankäyt-
töä, kun jäsenistö on ahtaalla. MTK 
muutti arvokkaan Simonkatu 6:ssa 
Helsingissä sijaitsevan Maalaisten-
talon avokonttoriksi useilla miljoo-
nilla euroilla. Samalla kiinteistössä 
olleet arvokkaat taulut, patsaat ja 
arvohuonekalut kannettiin työn-
tekijöiden ja johtokunnan jäsenten 
kotiin lähes korvauksetta tai pilkka-
hintaan.

MTK käräjillä

Maalainen-lehti uutisoi, että MTK 
oli haastettu käräjille vuoden alussa. 
Lehti selvitti, että kanne on vedetty 
pois ja työoikeudellinen riita on osa-
puolten välillä hoidettu rahalla.
 MTK:n kokeneita asiantuntijoi-
ta on vuoden aikana joko lähetetty tai 
lähtenyt useampia organisaatiosta. 
 Tuottajien keskuudessa on ih-
metelty MTK:n toimintaa. MTK:ssa 
korkeissa tehtävissä toimiva toimi-
henkilö onkin todennut, että järjes-
tön johto ei uskalla ajaa tuottajien 
etua edes tuki- tai ilmastokeskuste-
lussa. Tämä on lehden saamien tie-
tojen mukaan johtanut siihen, että 
toimihenkilöt eivät uskalla enää ajaa 
asioita, kun järjestön johdon toi-
minta on täysin ennalta-arvaama-
tonta. 

MTK RY

Pellervon Taloustutkimus PTT MTK ry

Juha Marttila 
MTK:n puheenjohtaja 2009-
Viestilehdet Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Pellervon Taloustutkimus PTT:n 
hallituksen puheenjohtaja

Pasi Holm
Toimitusjohtaja
”potkut 2015”

Tero-Pekka 
Hämäläinen

Toimitusjohtaja
”potkut 2019”

Leena Ala-Orvola
maitoasiamies
”lähti itse 2019”

Kyösti Arovuori
Tutkimusjohtaja

”potkut 2019”

Jukka Markkanen 
kotieläinasiamies

”potkut 2018”
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kunta- ja perhekerhoja. Epilep-
siaa sairastaa 50 000 eri-ikäistä 
suomalaista ja sairaudella on lu-
kuisia ilmenemismuotoja. Koivu-
niemen oma poika sai muutama 
vuosi sitten epilepsia-diagnoosin. 
Vanhemmat etsivät tietoa sairau-
desta muun muassa Epilepsia-
liiton sivuilta ja löysivät samalla 
maakunnallisen yhdistyksen toi-
minnan.
 Epilepsialiiton ja –yhdistyk-
sen kautta olemme saaneet tietoa 
epilepsian monimuotoisuudesta 
ja yhteiskunnan tukipalveluista 
sairauden kohdatessa, vertais-
tukea ja –toimintaa. Iso apu oli 
myös siitä, että pääsimme pojan 
kanssa valmennuskurssille, joka 
antoi eväitä koko perheelle sai-
rauden kanssa elämiseen, hän 
kertoo.

 Epilepsialiiton terveiset yh-
distyksen 40-vuotisjuhliin toi 
toiminnanjohtaja Virpi Tarkiai-
nen.
 Epilepsiayhdistys on vank-
ka edunvalvoja ja näkyvä toimija 
omalla alueellaan. Kaverikahvilat 
ja kerhot ovat tärkeää ruohonjuu-
ritason työtä ihmisten hyväksi, 
hän kiitteli.
 Tarkiainen luovutti 40-vuo-
tisjuhlissa järjestön hopeiset an-
siomerkit yhdistyksen kahdek-
salle pitkäaikaiselle ja aktiiviselle 
toimijalle, jotka olivat Liisa Ala-
Kanto, Jukka Hautamäki, Jyr-
ki Keskinen, Jaana Koski, Riitta 
Sikkilä ja Jukka Vihriälä Seinäjo-
elta sekä Paula Keski-Nirva Kau-
hajoelta ja Eija Yrttimaa Ilmajoel-
ta.

Rami Kankaanpää on tyytyväinen Ilmajoen lukion liikuntalinjan treenipuitteisiin.

Ilmajoen lukion rehtorin 
Jouko Peltosen mukaan 
liikuntalinjan opiskelijat 
ovat motivoituneita ur-
heilijoita.
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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

Kokenut kuntajohtaja
Kunnanjohtajan tärkein ominai-
suus on Juha Luukon mukaan olla 
läsnä arjessa ja johtaa joukkoja 
edestä. Hankaliakin päätöksiä pitää 
uskaltaa tehdä ja päätösten takana 
pitää myös seistä. Työuransa par-
haimpana onnistumisina Luukko 
pitää toimia, jotka ovat edistäneet 
erilaisten yritysten kasvua ja sitä, 
että on voinut olla apuna uusille 
yrittäjille heidän alkutaipaleellaan. 

Eniten nurmoolainen 

Koulutukseltaan Juha on kaup-
patieteiden maisteri Jyväskylän 
yliopistosta. Hän on syntynyt Hel-
singissä ja viettänyt lapsuuden ja 
nuoruuden Nurmossa. Ylioppilaak-
si hän kirjoitti 1988 Nurmon luki-
osta. Töissä hän on ollut Nurmon 
kunnassa, Atrialla, TietoEnatorilla, 
Suomen Pankissa, Ylistaron kun-
nassa, Seinäjoen kaupungissa, Val-
tiovarainministeriössä, Jalasjärven 
kunnassa ja Kurikan kaupungissa.
 -Jokainen paikka on ollut 
kasvattava kokemus, toteaa Juha. 
Hänen mukaansa Jalasjärvellä 
päättäjiä ja virkamiehiä yhdisti ns. 
JAKK-tapaus, jossa kuntaa koh-
deltiin väärin. JAKK ja kriisikunta-
menettely olivat sellainen mankeli, 
ettei sen jälkeen kovinkaan mo-
nesta asiasta hätkähdä, kertaa Juha 
kokemuksiaan.
 -No, tällä hetkellä harmit-

Nurmon keskustassa Tepontiel-
lä kävelymatkan päässä Nurmon 
kirkosta on vapaita rivitalovuokra-
huoneistoja. Asunnot omistaa Nur-
mon Vanhustenkotiyhdistys, joka 
haluaa tarjota senioreille yhteisöl-
listä ja turvallista elämäntapaa.
 -Vuokrahuoneisto on erin-
omainen vaihtoehto isolle paljon 
työtä teettävälle omakotitalolle. 
Kaikki kiinteistöön ja asumiseen 
liittyvät työt on ulkoistettu ja asu-
kas voi keskittyä vain elämiseen, 
kertoo Kimmo Romar Lakeuden 
isännöinnistä.
 Vuokrahuoneiston hakemi-
nen on helppoa ja se onnistuu ot-
tamalla yhteyttä isännöintiin. Ikä 
ei ole hakukriteeri eikä asukkailta 
edellytetä kotihoidon asiakkuutta. 
Toki Vanhustenkotiyhdistys var-
mistaa sen, että asukas on alueelle 
sopiva, koska alue halutaan pitää 
rauhallisena. Asukkaissa on sekä 
miehiä että naisia ja ikähaitari on 
50 vuodesta ylöspäin - 98-vuotias 
on ollut vanhin.
 -Kotihoito toimii ja sitä saa, 
mutta se ei ole asunnon saamisen 
kriteeri, painottaa Kimmo Romar. 

Seinäjokinen-lehti on seurannut 
Suomessa vallitsevaa kristittyjen 
henkistä vainoa huolestuneena, 
kuten myös lukijamme, ja tarjo-
ammekin kristityille nyt mahdol-
lisuuden puhua julkisuudessa. En-
simmäisenä ääneen pääsee Pekka 
Reinikainen.
 Pekka Reinikainen on työs-
kennellyt käytännön lääkärinä 
yli 40 vuotta ja tekee viikottaisia 
lääkäriohjelmia TV7:ään otsikolla 
Herra käyttää lääkäriä.
 Reinikainen on saanut  lääkä-
rin koulutuksensa Ranskassa. Hän 
on Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunnan jäsen ja on toiminut kir-
kolliskokouksessa 16 vuotta.
 -Länsimaat ovat ylenpaltti-
sen hyvinvoinnin takia luopuneet 
elävästä uskosta ja ehkä vain noin 
viisi prosenttia väestöstä on enää 
mukana. Kristinusko leviää voi-
makkaasti siellä, missä uskosta 
maksetaan kovaa hintaa, kertoo 
Reinikainen.
 Tällä hetkellä Reinikaisen 
mukaan 100 miljoonaa kristittyä 
on vainon kohteena ja yksi kris-
titty surmataan joka tunti uskonsa 
vuoksi.

Poliisitutkinnat järjettömiä

Uskonnon vapauden tila ja kristit-

Piian
Tällä kertaa Piia tenttasi entistä 
Ylistaron kunnanjohtaja ja ny-
kyistä Kurikan apulaiskaupun-
ginjohtaja Juha Luukkoa, joka 
on 50-vuotias kahden lapsen isä. 
Perheeseen kuuluu myös vai-
mon 2 lasta, joten välillä talossa 
on vauhtia kohtuullisen paljon. 
Luukko kertoo pelaavansa mie-
lellään poikansa kanssa Fort-
nitea ja laulavansa ääneen au-
tossa, toki vain silloin kun hän 
on yksin. Harrastuksina hänel-
lä on liikunta (hiihto, pyöräily, 
lenkkeily) ja musiikin kuuntelu. 
Maratonin Juha on selvittänyt 11 
kertaa.

tentissä

Yhteisöllisyyttä ja turvallista elämää

Vuokrataso on edullinen ja vuok-
ranantaja on erittäin luotettava, 
koska Nurmon Vanhustenkotiyh-
distykselle voiton tekeminen ei ole 
ykkösprioroteetti.
 Asunnot kuuluvat Kelan asu-
mistuen piiriin ja lemmikitkin on 
sallittu, toki päätös tehdään ta-
pauskohtaisesti. Asuntojen kun-
toon ja ylläpitoon on kiinnitetty 
huomioita ja huoltoliikkeen kautta 
tulee talonmies, joka hoitaa lumi-

työt, hiekoituksen ja ruohikon leik-
kuun. Myös pienet huollot kuuluvat 
vuokrahintaan ja oma huoltomies 
hoitaa esim.hanat kuntoon samana 
päivänä. Piha on asfaltoitu ja siinä 
pääsee hyvin kulkemaan rollaatto-
rilla. Seili-liikenne on käytössä ja 
paikallisbussi kulkee tien toiselta 
puolelta. Asukkaille on myös auto-
paikkoja ja osa asukkaista käyttää-
kin omaa autoa.

”Kristittyjen mielipiteitä ei suvaita”
tyjen asema Suomessa ja median 
keskusteluissa huolettaa Reini-
kaista.
 -Tämän päivän Suomessa 
Raamatun siteeraamisesta joutuu 
poliisitutkintaan ja puhuja voi saa-
da jopa 2 vuoden vankeusrangais-
tuksen, sanoo Reinikainen.
 Reinikaisen mukaan ”Euroo-
pan neuvosto on kieltänyt Raama-
tun mukaisen luomisen opetuk-
sen”. 
 -Kristittyjen mielipiteitä ei 
suvaita ja tunnustuksellisen kris-
tinuskon opetus on kielletty kou-
luissa, kertoo Reinikainen Suomen 
tilasta.

Ateismi ja Seta jyllää

Reinikainen näkee kestämättö-
mänä julkisyhteisöjen toiminnan 
- kuten eduskunnan, kuntien ja 
seurakuntien, koulujen ja polii-
sin - koskien uskonnon vapautta, 
Raamatun tulkintaa ja Jumalan sa-
nan julistusta.
 -Kunnat ja kaupungit noudat-
tavat opetushallituksen ohjeita, 
joiden mukaan vain tunnustuksel-
lisen ateismin ja Setan opetus to-
teutuu käytännössä. Tämän vuoksi 
uusia kristillisiä kouluja tarvitaan 
kipeästi, lataa Reinikainen.
 Kirkkolain, jonka eduskunta 

aina hyväksyy, mukaan Raamattu 
on ollut kirkon ylin auktoriteetti. 
Myös valtiopäivät avataan juma-
lanpalveluksella.
 -Useimmat seurakunnat 
kuitenkin valitettavasti opetta-
vat teististä evoluutiota, jonka 
mukaan ihminen olisi luotu tap-
pamalla harjoituskappaleita 3,5  
vuosimiljardin ajan, ihmettelee 
Reinikainen viitaten evoluutioteo-
rian opetukseen.
 Reinikainen ruoskii kirkkoa 
myös siitä, että se kutsuu Setan ju-
listajia rippikouluihin.
 -Tällainen opetus tärve-
lee lasten luottamuksen Jumalan 
sanaa kohtaan. Myös poliisi on 
kääntänyt Jumalalta saamansa 
miekkatunnuksen Jumalan sanaa 
vastaan kuulustelemalla Raamat-
tuun luottavia ja yleinen syyttäjä 
on käynnistänyt tutkinnan, lataa 
Reinikainen maan henkisen ilma-
piirin lamaannusta.
 

Suomen siunaus on katoamassa

Reinikainen muistuttaa, että Suo-
men itsenäisyydestä on maksettu 
kallis hinta.
 -Rintamalla ei ollut ateisteja. 
Nyt kaikki on uhattuna, kun Kris-
tuksesta luovutaan, pelkää Reini-
kainen.

Juha Luukko: 

Laulan ääneen autossa 
ja olen juossut 11 maratonia

Luominen on upeasti kuvitettu, uskovien tiedemiesten 
kansantajuisia kirjoituksia sisältävä koko perheen tiedelehti.

Siitä saat vastauksia, jotka auttavat sinua puolustamaan uskoasi 
loogisesti ja ymmärtämään, miten Raamatun todellinen historia 
liittyy ympärillämme olevaan Jumalan luomaan maailmaan!

Tilaukset netistä www.luominen.fi/tilaus tai puhelimitse 020 730 7400* (myös tekstiviestillä)

Lehti ilmestyy helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Tilaus sisältää neljä numeroa. Kestotilaus nyt vain 39,90€ ja määräaikainen tilaus 44,90€. 
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 Erittäin huolestunut Reinikai-
nen on kannabis-keskustelusta:
 -Eräät tahot haluavat myös 
tuhota nuorten aivotoiminnan 
laillistamalla kannabiksen, tu-
hoamalla perinteisen perheen ja 
ajamalla eroa läntisestä puolus-
tusyhteistyöstä. Idän opit ovat 
työntyneet kristinuskon tilalle. 
Suomi on maailman eniten joo-
gaava maa ja tässä ovat monet 
seurakunnatkin mukana, lataa 
Reinikainen.
 Lääkäritaustainen Reinikai-
nen pelkää, ei vain Suomen, vaan 
myös suomalaisten tilaa, sillä 
”seuraavan sukupolven kuluttua 
diabeetikkoja voi olla maassamme 
jo miljoona”.
 -Siunaus on katoamassa ja 
Suomi hukkuu ylenpalttisesta hy-
vinvoinnista seuraaviin rappeu-
masairauksiin, arvioi Reinikainen.

Ihmisten vapaa tahto

Adventtiaika alkaa ensi viikonlop-
puna. Kysyimmekin, mitä Reini-
kainen haluaa muistuttaa ihmisille 
Joulun ajasta ja sen sanomasta?
 -Tämän maailman Luoja, Jee-
sus, rakasti meitä niin paljon, että 
tuli luoksemme ja maksoi käsit-
tämättömän suuren hinnan, jot-
ta voimme pelastua. Jeesus antoi 

meille vapaan tahdon valita itse, 
missä haluamme viettää iäisyy-
temme. Elämän tarkoitus on oppia 
tuntemaan Jeesus, julistaa Reini-
kainen.
 Reinikainen käy puhumassa 
kristillisissä seurakunnissa sekä 
Suomessa että on myös vieraillut 
puhujana Englannissa, Saksassa, 
Norjassa, Ruotsissa, Israelissa, Vi-
rossa ja Latviassa.
 -Herätys voi olla tosiasia jo 
huomenna, jos ihmisille kerro-
taan, että Jumalan Sana on totta ja 
Jumalan lupaukset pitävät.

taa, ettei Magneetti ole lähtenyt 
kunnolla liikkeelle, vaikka alueel-
la on toki yrityksiä, jotka kasvavat 
ja menevät eteenpäin. Koko ajan 
tehdään töitä, että uudelle alueelle 
saadaan toimijoita. Paikkahan on 
mitä loistavin, kertoo Juha Luukko.
 Äskettäin 50-vuotissynttä-
reitään kovalla metelillä juhlinut 
Luukko mieltää itsensä eniten nur-
moolaiseksi ja kertoo olevansa to-
della ylpeä pohjalaisista juuristaan 
- niitä ei ole kuulemma tarvinnut 
ikinä hävetä.

Mutta miksi Juha laulat 
yksin autossa?

-Lauluääneni lähtee palleasta täy-

dellisenä baritonina, mutta kur-
kussani on joku juttu, joka muuttaa 
äänen ihan toisenlaiseksi, ihmis-
korvalle kelpaamattomaksi, väittää 
Juha.
 Miksi Juha Ylistaro liitettiin 
Seinäjokeen sinun ollessa Ylistaron 
kunnanjohtaja?
 -Ylistaroa ei liitetty Seinäjo-
keen, vaan kaikki kunnat, Nurmo, 
Ylistaro ja Seinäjoki lakkautettiin 
ja perustettiin uusi Seinäjoen kau-
punki, joka on nyt 10 vuotta vanha. 
;), toteaa Ylistaron viimeinen kun-
nanjohtaja. 
 Luukon mukaan Ylistarossa 
nähtiin, että tuolloin oli sopiva aika 
liittyä osaksi isompaa kokonai-
suutta. 
 -Taloudellisesti ei olisi ollut 
mitään pakkoa tehdä liitosta, mut-
ta uskon, että 5-10 vuoden jän-
teellä sellainen tilanne olisi tullut 
vastaan. Eli Ylistaro ratkaisi asian 
jo silloin, kun ei ollut vielä pakko-
tilanne, valottaa Juha Luukko kun-
taliitoksen taustoja.

Lääkäripalvelujen siirtyminen 
pois harmittaa 

Juha Luukon mukaan Ylistaro ei 
jatkanut itsenäisenä kuntana, kos-
ka kuntatalous oli jo tiukkaa tuol-
loin, kun liitoksesta keskusteltiin. 
Oli selkeä pelko, että kunta joutuu 
tekemään isoja rakenteellisia pal-
veluratkaisuja, että talous voidaan 

jatkossa pitää tasapainossa. Näh-
tiin myös, että osana isompaa ko-
konaisuutta päästään mukaan Sei-
näjoen kasvuun. Monet asiat sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla 
olisivat Luukon mukaan tapahtu-
neet, vaikka liitosta ei olisi tehty. 
 -Itseäni on harmittanut lääkä-
ripalvelujen siirtyminen pois Ylis-
tarosta. Onneksi yksityiset toimijat 
ovat ottaneet asiassa vastuuta, sa-
noo Luukko.
 Ylistaron väestönkehitys oli 
Luukon kunnanjohtajuuden aikana 
välillä positiivinen ja välillä nega-
tiivinen. Pitkän ajan trendi oli kui-
tenkin negatiivinen.
 Luukko kannattaa työperäistä 
maahanmuuttoa

 Syntyvyyden aleneminen ai-
heuttaa koko ajan väestön vähene-
mistä, koska ikäluokkien jatkuvan 
pienenemisen vuoksi asia kumu-
loituu vuosi vuodelta pahemmaksi.
 -Nopeana keinona väestönvä-
henemistä vastaan on työperäinen 
maahanmuutto, jolloin voimme 
saada osaajia sellaisiin tehtäviin, 
joista tällä hetkellä on huutava 
pula, kuten teknologiateollisuus ja 
hoiva-ala, väittää Luukko.
 Luukon mukaan maahan-
muuttajien kotoutumiseen on sat-
sattava resursseja, että he oppivat 
kielen ja kulttuurin ja näin saavat 
myös työn ulkopuolelle sosiaalisia 
verkostoja ja mielekästä tekemistä.

”Toivottavasti omaiset 
vinkkaisivat”

Nurmolainen Aila Järvi on asuntoja 
ylläpitävän yhdistyksen hallituk-
sen jäsen. Hän on jäänyt eläkkeelle 
samassa pihapiirissä sijaitsevasta 
ryhmäkodista ja tuntee hyvin se-
nioriasumisen haasteet ja kehitys-
kohteet.
 -Täällä on hyvä aloittaa uusi 
elämänvaihe ja elää rikasta elämää. 
Sosiaaliset suhteet lisääntyvät ja 
naapuri pitää huolta, että avautu-
vatko kaihtimet aamulla, kertoo 
Aila Järvi.

 Hän huokaa syvään ja toivoo, 
että ihmiset ymmärtäisivät lähteä 
omakotitalosta vähän aikaisem-
min - vielä sillon kun kuntoa riittää 
vaikkapa kokoontua yhteen ja tu-
tustua uusiin ihmisiin. 
 - Toivottavasti omaiset vink-
kaisivat, että tämä asumismuoto 
olisi kevyt siirtyminen pois paljon 
työtä teettävästä omakotitalosta, 
toteaa Järvi.
 Aila Järven mukaan vuokra-
suhteet ovat Tepontiellä pitkiä, 
jopa 20-vuoden mittaisia. Tämä 
kertoo hänen mielestään siitä, että 
kaikki viihtyvät alueella. Onnelan 
palvelutalo ja Teponkartono ovat 
ihan vieressä, joten alueella on pal-
jon toimijoita, joiden tehtävänä on 
tukea ikäihmisten hyvinvointia.Nurmon Vanhustenkotiyhdistyksen hallituksen jäsen Aila Järvi ja Lakeuden Isän-

nöinti Kimmo Romar toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi Tepontielle.

Pekka Reinikainen



Valitsimme Castello-juustolahja-
pakkaukseen parhaan yhdistelmän  
laadukkaita juustoja. Avaa makujen  

lahja Castellon juustomestareilta  
ja nauti hetkestä!

Castello® Black Pepper  ·  Castello® Creamy White  ·  Castello® Mature Cheddar  ·  Castello® Creamy Blue


