
HELMIKUU 2020  /  Ilmestymispäivä 29.01.2020 www.seinajokinen.fi

- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -
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Kansa ei luota 
valtamediaan

Koululaiset ovat kautta aikojen tehneet retkiä. Päivä luokkahuo-
neen ulkopuolella virkistää eivätkä seinät rajoita oppimista. Ret-
ket, erityisesti liikuntapäivät, on pyritty järjestämään niin, että 
oppilaille on tarjolla vaihtoehtoja; jos rinnehiihto ei kiinnosta, 
voi valita murtomaahiihdon, kävelyn tai pulkkamäen sen sijaan. 
Koulu on pyrkinyt pitämään kustannukset niin kohtuullisina, että 
retken maksullisuus ei olisi este kenellekään.

Erityisen odotettuja ainakin omien lasten kohdalla ovat olleet las-
kettelupäivät Simpsiölle tai Joupiskalle. Koulupäivän aikana tehty 
lasketteluretki antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla mieluista 
talviurheilulajia ja viettää riemukas päivä ulkoilmassa. Koulupäi-
vän puitteissa järjestetty liikuntakokemus on useille vanhemmille 
helpotus, tuleehan päivän aktiviviteetti hoidettua koulupäivän ai-
kana. Nyt tämä perinne ollaan romuttamassa tasa-arvoon vedo-
ten - vähän kuten armeijassa; kun yksi mokaa, niin kaikki kärsivät 
rangaistuksen.

Apulaisoikeusasiamies on nimittäin antanut ratkaisun, jonka mu-
kaan perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen: jokaisella 
on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetuk-
seen. Tämä on aiheuttanut sen, että liikuntapäivät ja retket on 
julistettu pannaan ja koulut ovat peruneet aikaisemmin sovittuja 
laskettelupäiviä täällä Pohjanmaallakin.

Oikeusasiamiehen mukaan kunnan tulee antaa riittävät resurssit 
opetuksen järjestämiseen myös koulun ulkopuolella. Hän on sitä 
mieltä, että laskettelu/kävely/hiihto/pulkkamäki-vaihtoehdot 
voivat lisätä lasten epätasa-arvoa. Se, että tarjolla on sekä mak-
sullinen että maksuton vaihtoehto, jakaa oppilaat niihin, joilla on 
maksukykyä ja niihin, joilla tätä ei ole. Kunta ei saisi luoda käy-
täntöjä, jotka voivat lisätä lasten epätasa-arvoa. Voi itku. Pian 
joudumme luopumaan oppivelvollisuudestakin, koska sekin lisää 
epätasa-arvoa: toiset kun oppivat toisia paremmin. Tasa-arvon 
mahdottomuudessa mennään jo liiallisuuksiin ja tasapäistäminen 
on kuin kommunismia.

Seinäjoella on meneillään säästökuuri. Ollaan nuukia kuin Lai-
hialla. Yhtenä keinona on etäespanjan kielen opetuksesta luopu-
minen. Etäespanja on antanut aikaisempina vuosina sivukylien 
(=liitoskuntien) pienempien koulujen oppilaille mahdollisuuden 
aloittaa vieraan kielen opinnot neljännellä luokalla. Kun oppilai-
den minimimäärä kieliryhmässä on korkea, ei pienemmissä kou-
luissa ole ollut mahdollisuuksia saada kieliryhmää kasaan muuta 
kuin espanjan etäopiskelun kautta. Nyt sitten tämäkin on ”termi-
nado” eli loppu. Que pena. Voi harmi. Tämäkö nyt sitten on sitä 
oikeusasiamiehen peräänkuuluttamaa tasa-arvoista oppilaiden 
kohtelua, kun etäopinnot laukkautetaan ”säästöihin” vedoten ja 
käytännössä estetään vieraan kielen opiskelu sivukylillä? Mitäs 
tähän sanot, apulaisoikeusmies.

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

Mahdotto-
muuksien 
tasa-arvo

Ensi viikolla vietetään Sanomalehtiviikkoa. Suomen pelastusalan kes-
kusjärjestö SPEK kertoi viime viikolla julkaistussa tutkimuksessa suo-
malaisten vähäisestä uskosta valtamediaan.

Tutkimuksen mukaan valtamediaa koskeva luottamus jakaa kansaa. Vain 
kolmasosa vastaajista katsoi valtamedian levittävän luotettavaa ja oike-
aa tietoa. Vastakkaista mieltä oli lähes yhtä moni. 

Seinäjokinen-lehti on Seinäjoen vanhin sitotutumaton ilmaisjakelulehti 
vuodesta 1988. Seinäjokinen ilmestyy Seinäjoen, Nurmon, Ylistaron ja 
Peräseinäjoen alueilla kuukausilehtenä 32 000 kappaleen painoksena. 
Oman numeron voi hakea jokaisen liitoskunnan alueelta myös lehtiteli-
neestä tai lukea pdf:nä www.seinajokinen.fi.

Seinäjokisesta lukijat saavat tietoa myös ei-punavihreiden silmälasien 
läpi kirjoitettuna. Perinteiset pohjalaiset arvot sisältävät myös kristil-
liset arvot. Maalainen-liite avaa myös ruokamaakunnan maataloutta ja 
metsätaloutta koskettavat puheenaiheet.

Ilmoittajat saavat mainoksensa näkyviin kuukaudeksi lehdessä. Halu-
amme pitää linjan, jossa mainoksia ei hukuteta yhdelle sivulle tai ilmoi-
tusaukeamalle mainoskaaokseen.

Suomessa on vallalla raju sukupolvenvaihdos johtavissa hallituspuolu-
eissa. Neljän hallituspuolueen puheenjohtajien osalta voi tasapuolisesti 
todeta, että työ- tai elämänkokemuksella kukaan ei tuulettele. Tämä on 
tullut näkyviin esimerkiksi täysin reaalielämästä irtaantuneista ilmas-
to- ja ympäristökannanotoista. Aika näyttää, miten maan hallitus pärjää. 

Maailman talous on nojannut pitkälti velkavetoiseen kasvuun. Talous-
kasvu voi vääjäämättä notkahtaa. Asuntojen hinnoissa on ollut rajusti 
ilmaa. Monen suomalaisen varallisuus on asunnoissa, jotka on ostettu 
pienten korkojen aikana lainarahalla. Brexit toteutuu tammikuun lopus-
sa. Britannia tulee jatkossakin omalla punnallaan ja hyvillä suhteillaan 
olemaan vahva kansantalous. Boris Johnsonissa on rohkeutta ja joh-
tajuutta. Yhtä lailla oman maansa kasvuun on saanut USA:ssa Donald 
Trump. Mutta miten käy EU:n ja Suomen?

Käydessäni taannoin Jerusalemissa yllätyin, kuinka rauhallista maassa 
oli Iranin kriisinkin jälkeen. Sotilaita ei juuri näkynyt. Suomessa valta-
media ja tietyt poliitikot kuitenkin suoltavat aivan toisenlaista totuut-
ta. Medialukutaitoa tarvitaan siinäkin. Raamatun tutkimiseen tuo myös 
uutta mielenkiintoa, kun käy uudelleen Jeesuksen elämän, kuoleman ja 
ylösnousemuksen paikoilla. Jostain syystä vanhoista profetioista Jesaja 
3:12 on viime aikoina herättänyt ajattelemaan. 

Saas nähdä, onko Seinäjoen johtoon tulossa samanlainen tuuletus kuin 
maan johtoon. Seinäjokinen raportoi ja avaa hakijoiden taustoja myös 
netissä.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Riihimäen kaupunginjohtaja YTM, 
EMBA Sami Sulkko (42) kertoo 
Seinäjokinen-lehdelle, ettei ole ai-
keissa hakea Seinäjoen avoimessa 
haussa olevaa kaupunginjohtajan 
paikkaa.
 - En ole aikonut hakea Seinä-
joelle. Olen ollut kohta 14 vuotta 
kuntajohtajan hommissa, ja näh-
nyt jo melkein kaiken mitä näis-
sä hommissa voi nähdä. Viihdyn 
Riihimäellä erinomaisesti, kertoo 
Sulkko.
 Sulkko on syntyperäinen sei-
näjokelainen ja on toiminut ennen 
Riihimäkeä kaupunginjohtajana 
Forssassa ja kunnanjohtajana Pun-
kaharjulla sekä Sulkavalla. Välissä 
Sulkko oli myös Savonlinnan vies-
tintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana.

Sulkko ei ole aikeissa    hakea Seinäjoelle
 Sulkko on sitoutumaton eikä 
ole minkään puolueen jäsen. Vuo-
situhannen alussa Sulkko toimi 
Nuoren Keskustan Liiton puheen-
johtajana ja europarlamentaarikko 
Kyösti Virankosken avustajana.

Seinäjoella valoista tulevaisuus

Seinäjoella on Sulkon mukaan teh-
ty erinomaista työtä ja tulevaisuus 
näyttää valoisalta.
 -Etelä-Pohjanmaa tarvitsee 
enemmän muuttoa muualta Suo-
mesta ja maahanmuuttoa. Muuten 
kehityksen suunta voi taittua pit-
källä aikavälillä, Sulkko huomaut-
taa.
 Seinäjoen pitäisi Sulkon mie-
lestä tulevaisuudessa panostaa 

vahvoihin kansainvälisiin verkos-
toihin ja strategisten elinkeinoelä-
män toimintojen kehittämiseen, 
sekä Seinäjoen vetovoimadyna-
miikan turvaamiseen.
 -Työpaikat ja koulutuspalve-
lujen kytkentä ratkaisee. Seinä-
joella on onnistuttu näissä hyvin, 
mutta työsarkaa piisaa. Pitää aja-
tella vielä isommin, Sulkko visioi.
 Kysymykseen Seinäjoen kau-
pungin velkaantumisen korjaami-
sesta Sulkko ei ole lyhyellä aikavä-
lillä huolestunut.
 -Seinäjoki on ollut kasvu-
uralla. Keskeistä on käyttötalo-
uden menojen hallinta, julkisen 
palvelutuotannon modernisointi 
laajemmin, mutta myös tehokkaat 
ratkaisut kiinteistö- ja kehitys-

hankkeisiin, Sulkko toteaa.
 Riihimäki ylivelkaantui Sulkon 
mukaan aikanaan ja kokemuksesta 
hän tietää, että korjausliikkeet vie-
vät vuosikymmeniä pahimmillaan, 
joten tarkkana saa olla.
 -Kun velkaannutaan eri syistä, 
pitää varmistaa, että lainanhoito-
kyky säilyy ilman veronkorotus-
painetta. Se vaatii tiukkaa linjaa. 
Seinäjoella kasvu luo hyvin edelly-
tyksiä selviytyä ja varmistaa tuleva 
kehitys ja velkaantumisesta selviy-
tyminen, Sulkko arvioi.
 Seinäjoelle Sulkko antaa hyvän 
arvosanan: -Ammatillisessa mie-
lessä Seinäjoen kehitystä on ollut 
ilo seurata. Toivon menestystä tu-
levaisuuteen!

Kurikan kaupungin apulais-
kaupunginjohtaja Juha Luuk-
ko ja Seinäjoen kaupungin 
hallintojohtaja Jari Jokinen ker-
toivat molemmat kiinnostuk-
sensa viime viikolla seitsemän 
vuoden määräaikaisena auki 
haettavaksi julkaistuun Seinäjo-
en kaupunginjohtajan tehtävään.
 -Olen ilman muuta hake-
massa tehtävää, kertoi Nurmossa 
koulunsa käynyt Luukko.
 Luukko oli Ylistaron viimeinen 
kunnanjohtaja ja asuu Seinäjoella.
 Jari Jokinen myöntää Seinä-
jokinen-lehden haastattelussa, 
että paikka kiinnostaa.
 -Kaupunginjohtajan tehtävä 
kiinnostaa siihen liittyvien uu-
sien ammatillisten haasteiden 
vuoksi. Tehtävän hakeminen on 
vielä harkinnassa, Jokinen kertoo 
Seinäjokisen haastattelussa.

Luukko ja Jokinen paalulta     johtajahakuun

Mustia hevosia

Seinäjoki on väkiluvultaan Suo-
men 16. suurin kaupunki lähes 64 
000 asukkaalla. Siten on selvää, 

että hakijoita odotetaan myös eri 
puolilta Suomea ja myös julkisen 
sektorin ulkopuolelta.
 Yhtenä nimenä on noussut 
esille Kauhajoen kaupunginjohtaja 

Linda Leinonen, sillä Jorma Ra-
sinmäkikin tuli Seinäjoelle juuri 
Kauhajoelta.
 -En poissulje hakemista, 
mutta vielä on liian varhaista 
kommentoida, kertoi Leinonen 
Seinäjokiselle.
 Kauhavan kaupunginjohtaja 
Markku Lumio kommentoi Sei-
näjokiselle, ettei halua kommen-
toida asiaa:
 -Katsotaan helmikuussa, tu-
leeko Seinäjoen kaupunginjoh-
taja-asia agendalleni. Sitä ennen 
en kommentoi Seinäjoen asioita, 
toteaa Lumio.
 Lumiolla uskotaan olevan 
tukea kokoomuslaisten piirissä, 
mutta on myös arvailuja, että ko-
koomuslaiset hakevat muita eh-
dokkaita. Lehden mennessä pai-
noon ei vielä ollut selvillä, onko 
Lumiolle esitetty jatkoa Kauha-

van kaupunginjohtajana.
 Seinäjoen kaupunginjohta-
jan paikka on avoinna 21.2.2020 
klo 15 saakka. Kaupunginjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on vir-
kaan soveltuva ylempi tiedekor-
keakoulututkinto ja hyvä pereh-
tyneisyys kunnallishallintoon. 
Hakijalta edellytetään strategisia 
kehittämis- ja johtamistaitoja, 
yhteistyökykyä ja suhdetoimin-
nan osaamista, elinkeinoelämän 
ja kuntatalouden tuntemusta, 
kielitaitoa ja kansainvälisyyttä 
sekä viestintätaitoja.

Rasinmäki johti pitkään

Jorma Rasinmäki jää elokuussa 
eläkkeelle pidettynä ja neljänneksi 
pisimpään Seinäjokea johtaneena 
kaupunginjohtajana. 

Timo Nyrhinen 
040 520 9165

Y L I S M E D I
Yksityinen lääkäri- ja 

terveydenhoitopalvelu
- Etälääkäripalvelut joka päivä, myös kotikäynnit  

Ajanvaraukset  050  325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Kelakorvaus

lääkärikäynnistä

Juha Luukko Jari Jokinen

Seinäjoen mittausasemalla Ylistaron 
Pelmaalla ennustettiin koko tammi-

Kuvaaja: Tero Pelkonen

Lämmin tammikuu Seinäjoella
kuun kylmimmän päivän olevan tä-
män viikon maanantain, jolloin pak-

kasennuste oli aamusta -8 astetta.
 Mikäli loppu viikon ennusteen 

mukaan vain perjantaina lämpötila 
menee miinukselle, oli tammikuussa 
yli puolet päivistä koko vuorokauden 
ajan plussalla.
 Miinusasteita mitattiin -5 tai 
enemmän vain kolmena päivänä.
 Tiistaina 21. päivänä tammikuu-
ta mitattiin peräti yhdeksän astetta 
lämmintä. Yli viiden asteen lämpötila 
mitattiin ennusteen mukaan tammi-
kuussa peräti seitsemän kertaa.
 Myös viime viikonloppuna jär-
jestettyyn BirdLife Suomen lintujen 

pihabongaukseen oli tilanteen erikoi-
suuden takia mielenkiintoa.
 -Lauhan talven ansiosta lintu-
ja on jäänyt talvehtimaan Suomeen 
runsaasti ja linnunlaulua kuulee jo 
yleisesti, kertoo BirdLifen suojelu- ja 
tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.
 Lehtiniemen mukaan lintujen 
havaitseminen on nyt kuitenkin ta-
vallista vaikeampaa, koska linnut 
eivät keskity ruokinnoille kuten pak-
kastalvina.

Sami Sulkko sanoo viihtyvänsä Riihimäellä erinomaisesti.

Rasinmäen yli 15-vuotisella kau-
della Seinäjokeen ovat liittyneet 
Nurmo ja Ylistaro. Kaupungin vä-
kiluku on kasvanut viimeisen vuo-
sikymmenen aikana 58 000:sta 64 
000:een.

Herman Tammilehto, Olavi Piha 
ja Matti Nuolivirta ovat johtaneet 
kaupunkia 20:stä 18:aan vuoteen.

Kauppalanjohtajat / 
Kaupunginjohtajat

Lauri Jouppi  1931–1933

Ilmari Talvitie  1934–1935

Herman Tammilehto  1935–1954

Olavi Piha  1955–1974

Matti Nuolivirta  1974–1992

Raimo Yli-Uotila  1992–1999

Mikko Pukkinen  1999–2005

Jorma Rasinmäki  2005–
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Päätoimittaja

Kokkolassa turkistarhaajat lähtivät 
barrikadeille. He vastustivat koti-
maisten siitoskettujen vientiä Kii-
naan. Kiinalainen jättiomistaja on 
ostanut turkistarhan Kokkolasta 
joitakin vuosia sitten. Tarina ei ker-
ro, miten ja miksi kauppa on tehty. 
Hän on aikaisemminkin vienyt Suo-
mesta siitoskettuja Kiinaan, missä 
hänellä niitä onkin jo kymmeniä tu-
hansia samalla tarhalla.

Turkistarhaajien pääsyy elävien 
kettujen viennin vastustamiseen oli 
huoli kettujen hyvinvoinnista ja se, 
että vuosikymmenten aikana Suo-
messa tehty arvokas jalostustyö vie-
dään kettu kerrallaan Kiinaan, josta 
on tulossa todellinen uhka Suomen 
kaupalle ja viennille. Ketulle mat-
ka Kiinaan olisi ollut raskas: ensin 
rekalla Helsinkiin ja sieltä lento-
koneella Kiinaan. Tarhaajat toivat 
eräänä epäkohtana esiin, että kiina-
laisen kuljetushäkit olivat liian pie-
niä ja kysyivät, että koskeeko Suo-
men laki vain suomalaisia? Eihän se 

uhattuna. Jos tarhaus Suomessa aja-
taan alas, siirtyy tuotanto Kiinaan 
tai Itä-Eurooppaan, jossa eläinten 
hyvinvointi on toisarvoista.

Turkikset ovat ns. luxustuote, ylel-
lisyyttä, joita ilmankin pystyy elä-

mään. Toisaalta turkis kestää 
vuosikymmeniä ja modistettuna 
sitä voi käyttää useampi suku-
polvi. On sanottu, että timantit 
ovat ikuisia, mutta lähes sama 
pätee hyvinhoidettuun ja oikein 
säilytettyyn turkikseen. Ja vaik-
ka ei haluaisi kettuun tai mink-
kiin verhoutua nenänpäästä 
nilkkoihin, voi turkiksia käyttää 
pienemmissä asusteissa kuten 
hatuissa ja puuskissa. Tässä yh-
teydesssä ei tosin kannata kysyä 
Imelda Marcosilta, jolla oli ken-
kien lisäksi turkiksia niin paljon, 
että tarvittiin useampi henkilö 
niitä inventoimaan.

Mikä on ekologisin vaihtoehto, 
muovipussi, paperikassi, kan-

gaskassi vaiko luomupuuvillakassi? 
Viime vuonna julkaistu tanskalais-
tutkimus vertasi neljäntoista erilai-
sen ostoskassin ympäristöjalanjäl-
keä ottaen huomioon kassin koko 
elinkaari raaka-aineesta tuotantoon, 
käyttöön ja lopulta jätteeksi.

Turkikset ovat ikuisia
niin voi olla. Suomen laki tulee 
olla sama kaikille rajojemme si-
säpuolella. Nostan turkishattua 
tarhaajille sekä alan edunval-
vontaorganisaatioille siitä, että 
he toivat mielenosoituksellaan 
kettujen suunnitellun viennin 
suuren yleisön tietoisuuteen ja 
onnittelen heitä sen johdosta, 
että kiinalainen liikemies jou-
tui palaamaan ”häntä koipien 
välissä” takaisin Kiinaan ilman 
suomalaisia siitoskettujaan.

Sinällään Suomen lainsäädäntö 
sallii elävien kettujen viennin 
EU:n ulkopuolelle, mutta oli-
si syytä miettiä, tulisiko lain-
säädäntöä tarkistaa tältä osin. 
Pitkät kuljetukset ovat eläinten 
hyvinvoinnille riski. Turkistarhaus 
on Suomessa jatkuvan tarkastelun 
alla, kuten on muukin kotieläintuo-
tanto. Valvonta on tietenkin eduksi 
eläinten hyvinvoinnille, mutta sitä 
en sulata, että tämä merkittävä elin-
keino on Pohjanmaalla ja Suomessa 

Tulosten mukaan kangaskassia pi-
täisi käyttää uudelleen 840 kertaa 
ennen kuin sen ympäristöjalanjälki 
on yhtä suuri kuin muovipussilla, 
jota käytetään uudestaan kerran 
roskapussina. Luomupuuvillaista 
kassia pitäisi käyttää lähes 2400 
kertaa ja paperikassiakin 11 kertaa.

Puuvillan tuotanto on siis voimak-
kaasti ympäristöä kuormittavaa. 
Miksi ei puhuta vaateteollisuu-
den ympäristökuormasta ja pika-
muodin ja kertakäyttövaatteiden 
haitallisuudesta ympäristölle? 
Turkisasuste lieneekin todellinen 
ekoteko verrattuna puuvillasta teh-
tyyn vaatekappaleeseen, etenkin 
jos turkiseläimen hyvinvointiin on 
kiinnitetty huomiota.

Päätoimittaja

Piia Kattelus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO UUDISTUU!
 ■  IT-tukihenkilö (ent. datanomi), Seinäjoki, Kirkkokatu
 ■ tietoverkkoasentaja (ent. ICT-asentaja), 
  Seinäjoki, Törnäväntie ja Lapua
 ■ elektroniikka-asentaja, Kurikka

HARVOIN TARJOLLA
 ■ Practical Nurse - opiskele lähihoitajaksi englanniksi 
  monikulttuurisessa ryhmässä Seinäjoella, 
  haku päättyy 31.3.

 ■ välinehuoltaja, Välinehuoltoalan perustutkinto 
  ylioppilaille, Seinäjoki, Kirkkokatu, haku yhteishaussa
 ■ kylmäasentaja, Talotekniikan perustutkinto, Lapua, 
  haku yhteishaussa

YHTEISHAKU 18.2. - 10.3.2020
Tsekkaa kaikki mahdollisuudet sedu.f i /yhteishaku

KÄÄNNÄ SUUNTAA 
– OPISKELE UUDELLE URALLE
sedu.f i /koulutushaku > kirjoita ammattinimike tms. 
Vapaa sanahaku –kohtaan

SUN JUTTU VOI ALKAA TÄSTÄ

HAKIJAPALVELUT
p. 040 830 2275
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Perjantaina ja lauantaina järjes-
tettäville Sarka-messuille odote-
taan jälleen ennätysyleisöä.
 -Sarkamessuilla kävijämäärä 
on ollut perinteisesti kymmenen 
tuhannen molemmin puolin ja 
sitä noin samaa määrää me tie-
tysti toivomme tänäkin vuonna, 
laskee toimitusjohtaja Heikki 
Punkari Sarka-messuja järjestä-
västä Pytinki Oy:stä.
 Perjantaina Sarka-messujen 
estradilla on maa- ja metsäta-
lousministeri Jari Leppä (kesk.), 
joka osallistuu myös ”ilmasto-
viisas metsätalous” -paneelikes-
kusteluun. Lauteilla Lepän lisäksi 
on mm. MTK:n valtuuskunnan 
puheenjohtaja Mikko Tiirola.
 Sarka-messuilla on noin 130 
näytteilleasettajaa. Seinäjoen 
areenan B-hallissa on tänä vuon-
na jälleen myös 50 lehmää. Taka-
vuosina lehmät olivat A-hallissa. 
Ayrshire Winter Show -lehmä-
näyttelyn järjestää Suomen Ayr-
shirekasvattajat ry.
 -A-Halli on varattuna näyt-
teilleasettajille, B-hallissa on 
eläinnäyttely ja ylätasanteella 
on Sarkabileet. Kaikki varmasti 
tukevat ja täydentävät toisiaan. 
Sarkamessut ovat kaiken kaikki-
aan kokonaisuus, jossa on tarjol-
la monenlaista oheistapahtumaa. 
Aiemmin mainittujen lisäksi jo 
torstaina on tilakohteiden vierai-
lut ja illalla Sarkaravit, muistuttaa 
Punkari.

Imagotyö tiloilla tärkeää

Lauantai aamupäivällä Maitoyrit-
täjät ry:n puheenjohtaja Juha 
Kantoniemi ja maitotilayrittäjä 

Lehmät palaavat Sarka-messuille

Liisa Vuorela esittelevät some-
välineitä, joilla kaikki tilalliset 
voivat tehdä ”imagotyötä, joka on 
tärkeämpää kuin koskaan.”
 Entinen pääministeri, halli-
tuksen puheenjohtaja Esko Aho 
nousee lauantaina puolelta päi-
vältä areenalle puhumaan suo-
malaisten maakuntien haasteista.
 -Myös ohjelmapuolella on 
kuunneltu eri tahojen toiveita. 
Sarkamessuille ominaista on iso 

Kahdeksannen kerran Seinäjoella 
järjestettävä urbaanin musiikin 
festivaali Solar Sound Festival 
julkaisi ensimmäiset esiintyjänsä 
kesälle 2020.
 Festivaalilla kuullaan mm. 
Antti Tuisku, SANNI, Elastinen, 
Teflon Brothers, ABREU, Petri 
Nygård, Jubël sekä Kube.
 

Uusi tapahtuma-alue kasvattaa 
tuotannon mahdollisuuksia

Tulevana kesänä tapahtuma jär-
jestetään Kirkkokadun festivaa-
lialueella, joka tuo festivaaleille 
paljon uusia tuotannollisia mah-
dollisuuksia. Uusi tapahtuma-
alue kasvattaa päiväkohtaisen 

Helmikuun ensimmäisellä 
viikolla on Sanomalehtiviikko. 
Sanomalehtien liiton sano-
malehtiviikon mainosta ko-
ristaa Greta Thunbergin kuva. 
Ilmastoaktivisti ja 16-vuotias 
ruotsalainen. 
 Seinäjokinen-lehti kan-
nustaa kaikkia koululaisia ja 
opiskelijoita mediakriittisyy-
teen. Uskotko, mitä luet? Vai 
onko kyseessä ns. narratiivi-
nen kertomus, jossa toisiaan 
toistelevat toimittajat ja me-
diavaikuttajat luovat oman 
totuutensa toistelemalla omaa 
maailmankatsomustaan tu-
kevia mantroja. 
 Otsikon kysymyksen esit-
ti Seinäjokisen haastattelema 
Pekka Reinikainen seurakun-
talainen.fi -kolumnissaan. 
Kolumnia ei viikkoihin löyty-
nyt palvelusta, mutta nyt se 
on sinne palautettu. Reinikai-
nen teki mm. tärkeän havain-
non tekstissään: 
 ”Suurten massojen kulloises-
takin mielipiteestä päättää maa-
ilmassa puolensadan merkittävän 
länsimaalaisen toimittajan lauma. 
Kyseessä ei tietenkään ole mikään 
salaliitto, vaan tämän reportteri-
rodun maailmakatsomus, johon he 

Antti Tuisku Seinäjoelle

”Miksi kaikki vihaavat Trumpia?”

vihkivät kuulijansa. Nämä report-
terit eivät edusta keskivertoihmi-
siä, vaan ovat enimmäkseen ateis-
tisia naturalisteja, feministejä, 
humanisteja, huumeiden laillista-
jia, aborttia ja eutanasiaa kannat-

tavia ja perinteistä perhekäsi-
tystä vastustavia seksuaalisen 
vallankumouksen ajajia.”
         Sanomalehtiviikolla nuor-
ten kannattaa lukea kriitti-
sesti mediaa. Tuore SPEK:n 
tutkimushan osoitti, että 
vain kolmasosa suomalaisis-
ta luottaa enää valtamediaan, 
siis valtakunnallisiin ja maa-
kuntien päämedioihin.
 Kuka Gretaa ohjaa ja ra-
hoittaa? Siinä yksi kysymys, 
joka nuorten kannattaa itsel-
leen selvittää.
 Sosiaalisessa mediassa 
on toisin kuin valtamediassa 
käyty kriittistä keskustelua 
ilmastonmuutoksesta ja myös 
ilmastoaktivisti Greta Thun-
bergista.
 Jouko Piho Loviisasta 
päivitti facebookissa kuvan, 
joka on herättänyt paljon kes-
kustelua. Siinä Piho kiinnit-
tää huomion, että Thunberg 
esiintyy usein saksalaisen 

vihreän ilmastoaktivistin Luisa 
Neubauerin kanssa.
 Piho myös taustoittaa Neubau-
erin one.org-järjestöä, jota rahoit-
tavat mm. Bill ja Melinda Gates, 
Bono ja George Soroksen Open 
Society.

joukko aktiivisia näytteilleaset-
tajia, maatiloja ja viranomaista-
hoja, jotka yhteistyöllään meidän 
kanssamme mahdollistavat vuo-
desta toiseen messujen onnistu-
misen, kiittää Punkari.

Sarka-messuilla on noin 130 näytteilleasettajaa.

Kuvankaappaus Jouko Pihon Facebooksivulta.

MTY Anttilan Kyöstin, Katrin ja 
Annen lehmät ovat nähtävissä 
yhtenä näyttelykohteena torstaina 
Jalasjärvellä.

Suurin osa suomalaisista pitää 
Suomea turvallisena maana. Tämä 
käy ilmi Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK:in tuoreesta 
tutkimuksesta, jonka sisäminis-
teriö uutisoi äskettäin. Ihmisten 
huolet ja pelot jakaantuvat sekä 
yhteiskunnallisiin että henkilö-
kohtaisiin turvattomuutta tuotta-
viin asioihin. Turvallisuuden tun-
teeseen vaikuttaa myös se, miten 
yksilö luottaa omiin, yhteisön sekä 
yhteiskunnan kykyihin suojautua 
uhkia vastaan sekä selviytyä eri-
laisista häiriötilanteista.
 SPEK on toteuttanut kansa-
laisten turvallisuutta ja turvalli-
suuden tunnetta luotaavan ky-
selyn vuosina 2015, 2017 ja nyt 
kolmannen kerran 2019. Turvassa 
2019 –raportissa esitellään 3000 
hengen haastatteluaineiston tu-
lokset. Tulosten mukaan lähes 
kaikki vastaajat kokevat henkilö-
kohtaisen turvallisuuden olevan 
hyvä ja suurin osa pitää Suomea 
turvallisena maana.  

Arjen vaarat, sään ääri-ilmiöt ja 
väestöryhmien väliset jännit-
teet huolena 
Yhdeksän vastaaja kymmenestä 
arvelee asuinalueensa turvalli-
suuden pysyneen viime vuosina 
samankaltaisena. Arjen vaaroista 
eniten huolta kannetaan liiken-
neonnettomuuksista, koti- ja va-
paa-ajantapaturmista, internetiin 
kytkeytyvistä rikoksista sekä tu-
lipaloista. Tutkimuksen mukaan 
yhteiskuntaan kohdistuvien uh-
kien arvioissa todennäköisimpinä 
pidetään muun muassa sään ääri-
ilmiöiden aiheuttamia ongelmia, 
väestöryhmien välisten jännittei-
den kasvua, laajamittaisen maa-
hantulon aiheuttamia häiriöitä ja 
/ tai rikoksia sekä pitkittynyttä ta-
loudellista taantumaa.

Luottamus mediaan jakaa 
kansaa

Valtamediaa koskeva luottamus 
jakaa kansaa. Tutkimustulosten 
mukaan kolmasosa vastaajis-
ta katsoi valtamedian levittävän 

Kansalaiset kokevat 
Suomen turvalliseksi

luotettavaa ja oikeaa tietoa. Vas-
takkaista mieltä oli lähes yhtä 
moni. Tutkimuksessa suurin osa 
vastaajista ei kuitenkaan koe pel-
koa uutisotsikoiden vuoksi. Yli 
puolet vastaajista katsoo sosi-
aalisen median sisältävän paljon 
tahallista, harhaanjohtavaa tietoa 
ja noin joka viides ilmoittaa sosi-
aalisen median levittävän viha-
puhetta ja herättävän vastaajassa 
pelkoa.
 Tulosten perusteella yhteis-
kunnan tarjoamilla palveluilla on 
merkittävä vaikutus turvallisuu-
den tunteelle. Kansalaisten arvion 
mukaan turvallisuuden tunnetta 
lisäävät etenkin pelastuslaitos, 
jokainen ihminen itse, terveys-
palvelut ja poliisi sekä ystävät ja 
muu lähipiiri.
 - Luottamusta ja turvallisuu-
den tunnetta vahvistaa se, että 
viranomaiset ovat näkyvissä ja 
tavoitettavissa ihmisten arjessa. 
Turvallisuuden tunne on vähin-
tään yhtä tärkeä osa turvallisuutta 
kuin erilaisten uhkien määrä sekä 
todennäköisyys. Uskomukset ja 
pelot ohjaavat käyttäytymistä ja 
vaikuttavat hyvinvointiimme – 
riippumatta siitä, perustuvatko ne 
todellisiin vai olettamiimme ris-
keihin, sanoo tutkija Heikki Lau-
rikainen Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestöstä.
 SPEK on toteuttanut kan-
salaisten turvallisuutta ja tur-
vallisuuden tunnetta luotaavan 
kyselyn vuosina 2015, 2017 ja nyt 
kolmannen kerran 2019. Turvassa 
2019 –raportissa esitellään 3000 
hengen haastatteluaineiston tu-
lokset. Tulosten mukaan lähes 
kaikki vastaajat kokevat henkilö-
kohtaisen turvallisuuden olevan 
hyvä ja suurin osa pitää Suomea 
turvallisena maana.  
 Sisäministeriön Suomen Pe-
lastusalan Keskusjärjestöltä ti-
laaman tutkimuksen aineiston 
keruusta vastasi Suomen Kyse-
lytutkimus Oy. Tulosten rapor-
toinnissa on käytetty painotettuja 
prosenttiosuuksia.

yleisökapasiteetin peräti 12 000 
kävijään ja festivaali tavoittelee-
kin yli 20 000 kävijää kesällä 2020.
 -Tulevana kesänä Solar Soun-
din historiassa käännetään uusi 
sivu. Festivaalialue siirtyy koko-
naisuudessaan lakeuden puiston 

puoleiseen päätyyn Kirkkokatua. 
Olemme erittäin innoissamme 
että saimme Antti Tuiskun juuri 
Solareille artistin pitkän keikka-
tauon jälkeen, iloitsee Solar Soun-
din festivaalijohtaja Tommi Mäki.
 Mäen mukaan Tuiskun esiin-
tymisen aikana tullaan näkemään 
taatusti suurin tekninen tuotanto, 
mitä Solar Soundin historiassa on 
nähty.
 -Ohjelmistosta on julkaistu 
nyt puolet, loput esiintyjät jul-
kaistaan kevään ja alkukesän ai-
kana, paljastaa Mäki.

Solar Sound järjestetään 24.-25. 
heinäkuuta 2020.

************
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tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 
2019 asteikkoon verrattuna lie-
vennetty korottamalla asteikon 
tulorajoja noin 3,1 %:lla.
 -Työtulovähennyksen enim-
mäismäärää korotetaan 1 630 eu-

Nyt täysin uudistettu versio 
täysautomaattisesta linnun-
karkottimesta. Karkoittaa la-
sersäteen avulla linnut 
suurilta alueilta. Kattaa 360 
astetta.

Linnut näkevät lasersäteen 
lähestyvänä fyysisenä esi-
neenä ja vaistot saavat linnut 
lentämään pois 24/7. Linnut 
eivät totu lasersäteeseen, 
joten karkoitusteho säilyy. 

Olemme SARKA-messuilla 
osastolla 4c3. 

Tule tekemään tarjous 
ja karkoita ei-toivotut 

vieraat tilaltasi!

Lisätiedot:
Agrolink Oy 
Ari Mäkinen 
puh.nro 040 646 4364

Uuden vuosituhannen alussa sil-
loinen valtio-omisteinen teleyhtiö 
Sonera osallistui Saksassa kolman-
nen sukupolven umts-matkapuhe-
linverkkohuutokauppaan. Sonera 
maksoi lopulta tyhjästä 4,3 miljardia 
euroa. Hyötyjänä oli Saksan valtio.

Silloisessa Lipposen II hallituksessa 
oli pahamaineisesti nykyisistä hal-
lituspuolueista sdp, vihreät, vasem-
mistoliitto ja rkp mukana. Ja tietysti 
kokoomus.

Kemira GrowHow myytiin Yaralle. 
Norjan valtion nyt yli 42 prosentti-
sesti omistama Yara kävi ostamassa 
kansallisomaisuuttamme. Samalla 
myytiin fosfaatti- ja rautavaram-
me pilkkahintaan 208 miljoonalla 
eurolla. Vanhasen II hallituksessa 
vastuuministerinä oli EK:n toimi-
tusjohtajana nykyisin porskuttava 
Jyri Häkämies (kok). Tässäkin halli-
tuksessa olivat vihreät ja rkp tuke-
massa keskustan ja kokoomuksen 
hölmöilyjä.

Metsäomaisuutemme on nyt vaa-
rassa. Vihreät puuhaavat metsien ja 

Metsien hiilinielut on sosialisoitu

maankäyttöä koskevia rajoitteita. 
Metsien hiilinielun on valtio jo so-
sialisoinut metsänomistajilta ky-
symättä valtion ja EU:n käyttöön. 
Puhallus on samaa suurusluokkaa 
tai suurempi kuin umts-kaupat tai 
Yaran ja sähköverkkojen myynti.

Suomen hiilidioksidikokonaispääs-
töt vuositasolla on arvioitu 56 mil-

jardiksi hiilidioksidikiloksi. Se siis 
tarkoittaa noin 10 000 kiloa jokaista 
suomalaista kohden.

Hiilinieluja metsistä laskettiin Luken 
mukaan vielä vuonna 2018 kertyvän 
35 miljardia kiloa, mutta vuonna 
2019 samainen Luke päätyi 18 mil-
jardiin.

Metsien vuosittainen kasvu on 
1990-luvun alun 8. inventoinnista 

noussut 77,7 miljoonasta kuutiosta 
2010-luvun lopun 12. inventoinnissa 
107 miljoonaan kuutioon.

Metsänomistajat ovat omilla panos-
tuksillaan mahdollistaneet Suomen 
metsävarannon ja hiilinielujen kas-
vun. On uudistettu, harvennettu ja 
on raivattu.

Yhden päästöoikeuden hinta hiilidi-
oksiditonnia kohti oli viime vuoden 
lopulla 30 euroa. Siis 3 senttiä jokais-
ta kiloa kohden. Eli Suomen metsän-
omistajat sitovat miljardin euron 
verran hiiltä vuosittain.

Metsänomistajat ovat vastuulli-
sesti osallistuneet Suomen raken-
tamiseen. Jos ei olisi metsiä ei olisi 
metsäteollisuutta. Jos ei olisi ollut 
metsäteollisuutta, ei metalli- ja ko-
nepajateollisuuskaan olisi kehittynyt 
Suomessa niin nopeasti. Metsän an-
siosta Suomeen on tullut tuloja, joilla 
myös köyhempien perheiden lapsia 
on koulutettu ja sairaita hoidettu. 
Ilman metsiä ja viljelijöiden metsän-
hoitotaitoja näin ei olisi.

Metsien hiilinielut ovat miljardien 
arvoiset usean vuoden ajalle lasket-
tuna. Metsänomistajille saati maan-
omistajille ei saa asettaa kieltoja 
turvemaiden tai metsien käytölle. 
Suomessa on yli sata vuotta hoidet-
tu metsiä parempaan kuntoon aina 
seuraavalle sukupolvelle. Näin se 
on jatkossakin, elleivät punavihreät 
pääse tuhoamaan vastuullista met-
sänhoitoamme.

Metsien hiilinielut on sosialisoitu 
valtion pohjattomaan kirstuun. Met-
sänomistajien on jo aika puolustaa 
omaisuuttaan.

”Kuulkaa korpeimme kuiskintaa.”

Sami Kilpeläinen

agronomi ja 
valtiotieteiden maisteri

Linnut tuottavat monelle tilalliselle harmia, 
päänvaivaa ja jopa omaisuuden arvon alen-
tumista sekä taloudellisia tappioita; linnut 
ja etenkin niiden ulosteet levittävät muka-
naan sairauksia ja viruksia, joista voi kertyä 
mittavia tappioita. Esim. salmonellan on 
todettu leviävän maatiloille lintujen kautta.
 Mustasaarelaisen Agrolink Oy:n poh-
joismaiden myyntivastaava Ari Mäkinen 
matkaa Seinäjoelle Sarka-messuille esit-
telemään uutta täysautomaattista linnun-
karkoitinta, jonka tarkoitus on häätää ei-
toivotut siivekkäät tilallisten tiluksilta.
 -Tämä on täysin uudistettu tuote, pa-
remminkin voidaan puhua uutuustuot-
teesta, koska siihen on tehty huomattavia 
parannuksia. Lasersäde ja sen voimakkuus 
on säädettävissä ja säteen toimivuus on 360 
astetta. Laserin vaikutusalue ulottuu suo-
tuisissa olosuhteissa jopa kahteen kilomet-

Kestävä kehitys ja ekologiset va-
linnat ovat tänä päivänä polttava 
puheenaihe – myös rakentami-
sen parissa. Ylistarolainen Luo-
man Puutuote Oy pitää kestävää 
kehitystä ja vastuullisuutta mei-
dän jokaisen yhteisenä missiona. 
 Luoman Puutuote Oy on toi-
minut puurakentamisen alalla 
jo lähes neljän vuosikymmenen 
ajan. Yritys käyttää tuotteissaan 
kotimaista puuta, joka on huo-
mattavasti korkealaatuisempaa 
kuin nopeammin kasvanut itäeu-
rooppalainen puutavara. Luoman 
Puutuote Oy onkin saanut Avain-
lippu-tunnuksen osoituksena 
panostuksesta suomalaiseen työ-
hön ja tuotantoon. 
 Yritys kehittää toimintaansa 
jatkuvasti ja tällä hetkellä erityi-
sesti kestävä kehitys sekä ekolo-
giset valinnat näkyvät vahvasti 
yrityksen arjessa. 
 - Voidaan puhua puuraken-
tamisen uudesta tulemisesta. 
Ilmastokeskustelu on lisännyt 
tuotteidemme kysyntää, sillä 
puiset Lillevilla-mökkimme toi-
mivat hiilinieluna, kertoo Luo-
man myynti- ja markkinointi-
johtaja Samuli Franke.
 Kaikki Luoman Puutuote 
Oy:n käyttämä puu on PEFC-
sertifioitua puuta. PEFC on kan-

Ei-toivotut siivekkäät pois 
tauteja levittämistä 

Puurakentamisen uusi tuleminen
sainvälinen, maailman suurin 
metsäsertifiointijärjestelmä, joka 
edistää ekologisesti, sosiaalisesti 
ja taloudellisesti kestävää ja vas-
tuullista metsätaloutta.
 - Meille on tärkeää, että tie-
dämme tarkasti tuotteessamme 
käytetyn raaka-aineen alkupe-
rän ja tästä syystä käytämme vain 
PEFC-sertifioitua puutavaraa, 
Franke painottaa.
 Luoman Puutuote Oy on las-
kenut Lillevilla-hirsimökkien 
hiilijalanjäljen ja tulos on häm-
mästyttävä.  Viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana on 
säästetty 1,33 miljoonaa tonnia 
hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 
jopa 7,5 miljardia ajokilometriä 
tavallisella autolla.
 - Tavallinen puutalo sitoo sa-
man määrän hiilidioksidia, joka 
syntyy noin kymmenen vuoden 
autoilun seurauksena, Franke 
havainnollistaa.
 Edellä mainituissa laskelmis-
sa puuta on verrattu uusiutumat-
tomien materiaalien, kuten beto-
nin, muovin ja teräksen käyttöön. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus 
ovat osa Luoman strategiaa

Muihin rakennusmateriaaleihin 
verrattuna puiset rakenteet sito-
vat hiiltä, joten suosimalla puuta, 
toimivat Suomen metsät hiilinie-
luina vielä hakkuiden jälkeenkin. 
Kotimainen metsä toimii mer-
kittävänä hiilinieluna, sillä täällä 
Suomessa metsä kasvaa nopeam-
min kuin sitä hakataan.

 Puu on muihin rakennus-
materiaaleihin verrattuna myös 
energiahyödyn kannalta ilmas-
toystävällisempi materiaali, 
sillä puun prosessointi tuottaa 
enemmän energiaa sivutuotteena 
kuin prosessissa käytetään. Puun 
käyttö rakennusaineena on elin-
kaarirakentamista parhaimmil-
laan, sillä tullessaan käyttöikänsä 
päähän, puurakennus kierräte-
tään tai käytetään energianläh-
teenä.
 - Sivutuotteena tuleva puu-
hake ja -puru jalostetaan ja kier-
rätetään bioenergiaksi vaihtoeh-
tona fossiilisille polttoaineille, 
kertoo Franke.
 Vastuullisuus, tuotteiden 
kestävyys ja korkein mahdollinen 
laatu ovat tärkeimmät tekijät, 
jotka ohjaavat Luoman toimintaa. 
Jokainen Lillevilla-hirsimökki on 
valmistettu parhaasta kotimai-
sesta puuraaka-aineesta ja oi-
kean kuivausmenetelmän vuoksi 
rakennukset ovat pitkäikäisiä ja 
luotu kestämään vaihtuvia sää-
olosuhteita. 
 - Kestävän kehityksen kan-
nalta puurakennuksen raken-
taminen on konkreettinen askel 
puhtaamman ilmaston saavutta-
miseksi, toteaa Franke lopuksi.
 Vastuullisuus, tuotteiden kes-
tävyys ja laatu ohjaavat Luoman 
toimintaa

Uuden koneen, kaluston tai muun 
niihin verrattavan irtaimen käyt-
töomaisuuden hankintamenosta 
verovuosina 2020—2023 tehtä-
vät poistot saavat olla enintään 
50 prosenttia koneen tai laitteen 
poistamatta olevasta hankinta-
menosta.
 -Elinkeinotoimintaa tai maa-
taloutta harjoittavalla on oikeus 
verotuksessa vähentää ns. tupla-
poistot kalenterivuosina 2020—
2023 käyttöön ottamiensa elin-
keinotoiminnan tai maatalouden 
käytössä olevien koneiden, kalus-
ton tai niihin verrattavan irtaimen 
käyttöomaisuuden hankintame-
noista, kertoo MTK:n verojohtaja 
Timo Sipilä.
 Korotetun poiston saa tehdä 
ensimmäisen kerran sinä vero-
vuonna, jona irtain käyttöomai-
suus on otettu käyttöön.

Ansiotulonverotukseen 
muutoksia

Verovuodelta 2020 toimitetta-
vassa valtionverotuksessa sovel-
letaan progressiivista ansiotulon 

Maataloudenharjoittajille ja yrittäjille 
tuplapoistomahdollisuus 

3 540 euroon. Perusvähennyskin 
koskee kaikkea ansiotuloa. Nämä 
vähennykset koskevat myös maa-
talouden ja yritystulon ansiotuloa, 
painottaa verojohtaja Timo Sipilä.
 Samalla vuoden alusta on 
eläketulon verotukseen tehty 
seuraavat kevennykset. Eläketu-
lovähennys enimmäismäärä val-
tionverotuksessa nousee 11 540 
euroon vuoden 2020 tasossa ja 
kunnallisverotuksessa 9 230 eu-
roon.

Kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärää alenee 
2 400 eurosta 2 250 euroon
Kotitalousvähennyksenä verosta 
vähennettävää prosenttiosuutta 
kustannuksista on alennettu vuo-
den 2020 alusta yrittäjälle mak-
settavien työkorvausten osalta 50 
%:sta 40 %:iin ja palkkojen osalta 
20 %:ista 15 %:iin. 
 Muutokset koskevat sekä re-
montteja että palveluja. 
 -Työnantajan sairausvakuu-
tusmaksu, pakollinen työeläke-
maksu, tapaturmavakuutusmak-

su, työttömyysvakuutusmaksu 
ja ryhmähenkivakuutusmaksu 
saadaan edelleen vähentää veros-
ta kokonaan. Keskimääräinen to-
teutunut kotitalousvähennys oli 
vuonna 2017 vain 1 043 euroa, jo-
ten käytännössä nyt tehty muutos 
koskee vain harvoja kotitalouksia, 
toteaa Timo Sipilä.

Oman asunnon lainan 
korkovähennys pienenee

Hallitus on päättänyt jatkaa edel-
listen hallitusten linjaa, jossa 
oman asunnon asuntolainan kor-
kovähennyksistä luovutaan as-
teittain vuoteen 2023 mennessä. 
Vuodesta 2023 alkaen asunto-
velkojen korkovähennysoikeutta 
ei enää ole.Asuntovelan koroista 
vähennyskelpoista on 25 % vero-
vuonna 2019 ja 15 % verovuonna 
2020. 
 Tämä korkovähennysleikka-
us ei kuitenkaan koske asuntoa, 
joka on hankittu sijoitusasunnok-
si. Timo Sipilä kuitenkin haluaa 
muistuttaa, että sijoitusasunnon 
hankintaan liittyvän asunnon ko-

rot ovat nyt ja jatkossa täysimää-
räisesti vähennyskelpoisia.

Työn liikkuvuutta edistetään 
työasuntovähennyksellä

Työasuntovähennyksen enim-
mäismäärä on 450 euroa jokaista 
sellaista täyttä kalenterikuukaut-
ta kohti, jona verovelvollisella on 
ollut kaksi asuntoa. Vähennykse-
nä myönnetään kuitenkin enin-
tään verovelvollisen työasunnosta 
maksaman vuokran määrä. 
 -Tämä on erittäin hyvä, että 
mahdollistetaan työn vastaanot-
taminen laajemmalta alueelta ja 
myös esim. maalla asuminen, to-
teaa Sipilä.
 Työasuntovähennys vähen-
netään palkansaajan tulonhank-
kimismenona. Vähennystä ei 
myönnetä, jos verovelvollinen on 
saanut toisella paikkakunnalla 
asumiseen liittyvää verovapaata 
korvausta tai etuutta.

riin saakka, kertoo Ari Mäkinen.
 Täysautomaatinen laite on vaivaton, 
mutta ei vaaraton, koska sen 3B-luokan la-
ser voi vaurioittaa ihmissilmää pysyvästi, 
mikäli alueella liikkuva ei käytä lasersuo-
jalaseja. Laitteen asennus onkin aina Ag-
rolinkin kautta ja käyttäjän on läpäistävä 
laserturvallisuustesti saadakseen laser-
käyttösertifikaatin.
 Mäkisen mukaan linnunkarkoittimen 
teho perustuu siihen, että linnun vaistot luu-
levat lasersädettä fyysiseksi esineeksi, jolloin 
ne eivät laskeudu vaan jatkavat lentämistä. 
 -Kokemuksemme mukaan metsän 
eläimet eivät siihen reagoi, mutta linnut 
laite karkoittaa tehokkaasti, jatkaa Ari Mä-
kinen. Linnunkarkoittimen vaikutusalueel-
la on oltava varoituskyltit, jotka varoittavat 
laitteen käytöstä.

rosta 1 770 euroon. Vähennyksen 
kertymä- ja poistumaprosentteja 
korotetaan.  Kunnallisverotuksen 
perusvähennyksen enimmäis-
määrää korotetaan 3 305 eurosta 

Timo Sipilä

Luoman Puutuote 
laski hirsimökkien 
hiilijalanjäljen

Luoman Puutuote on laskenut Lillevilla-hirsimökkien hiilijalanjäljen. Tulos on 
hämmästyttävä - viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on säästetty 1,33 
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 7,5 miljardia ajokilometriä 
tavallisessa autossa.

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
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Simpsiön rinnehiihtokeskuk-
sen toimitusjohtaja Martti Kivi-
saarelta loppuvat pian piikit TJ-
kammasta, nimittäin 35-vuotinen 
ura laskettelukeskuksen johdossa 
lähenee loppuaan vuokrasopi-
muksen päättymisen myötä tou-
kokuussa.
 -Sitten en enää seuraa säätä, 
olen sitä nyt 35-vuotta tehnyt, to-
teaa Martti humoristisesti.
 Vuosikymmeniin mahtuu mo-
nenlaista talvea, välillä on rinteet 
avattu jo marraskuussa, välillä 
vasta tammikuussa. Tavoite on 
ollut aina, että itsenäisyyspäivänä 
rinteet olisivat auki.
 -Aukiolopäiviä on keskimää-
rin ollut noin 100 kaudessa, ly-
himmillään laskettelemaan on 
Simpsiöllä päässyt vain kuutena-
kymmenenäviitenä päivänä, kun 
pisimmillään kausi on kestänyt 
Lapuan leveyksillä jopa 130-135 
päivää, muistelee Martti menneitä 
talvia.
 Kuluvana kautena rinteet 
avattiin 17.12, tosin toiminnassa 
on jutuntekohetkellä vain naru-
hissi ja yksi rinne. Jos vertaa viime 
vuoteen, oli silloin tähän aikaan 
kaikki rinteet auki.
 Matti Kivisaaren mukaan 
luonnonlumen puuttuessa ihmis-
ten on vaikea uskoa, että Simpsi-
öllä voi lasketella. Lumitykit ovat 
kehittyneet, joten rinteiden lume-

Seinäjoen Joupiskan itäreunalla 
kohoaa viisi eri kokoista hyppyri-
mäkeä. Siellä treenaa myös pieni, 
mutta iskukykyinen joukko sei-
näjokisia nuoria matkalle kohti 
unelmia.
 10-vuotiaalta Reetu Heino-
selta tulee kuin apteekin hyllyltä 
vastaus, mikä on kaikkein kivoin-
ta mäkihypyssä: -Liitäminen. 
Reetu on liitänyt pisimmät kaa-
rensa jo 20 metriin.
 Seinäjoen hiihtoseuran mä-
kivalmentaja Kai Alasen kanssa 
treeniporukassa ovat myös Ver-
neri Hietamäki (10 v.) ja Olivia 
Hietamäki (7 v.).

”Hiihtosuksilla aloitetaan”

Seinäjoen Hiihtoseuran 16-vuo-
tiaan lupauksen Paavo Romppai-
sen isä Juha Romppainen kertoo, 
että mäkiharrastus alkaa yleensä 
tavallisilla murtomaasuksilla.
 -Ensin aloitetaan pienessä 
kumpareessa ja hiihtosuksilla voi 
aloittaa.
 Mäkivalmentaja Kai Alanen 
kertoo, että pienimmästä mäestä 
pisimmät kaaret ovat muutaman 
metrin mittaisia, pisimmillään 
ehkä seitsemän metriä. Olivia Hietamäki, Reetu Heinonen, Verneri Hietamäki ja Kai Alanen 

odottavat Joupiskan mäkiin lunta.

Simpsiö on monille nuorille tärkeä ajanviettopaikka ja alue kaipaa kehit-
tämistä.

Simpsiöllä rinteet auki

Mäkikoulu alkaa torstaina

tus toimii täysillä pakkassäällä.

Asiakkaita Vaasasta asti

Ketkä sitten Simpsiöllä käyvät? 
Tietenkin monet tulevat lähialu-
eelta, mutta paljon käy ihmisiä 
Vaasasta asti ja Simpsiöllä puhu-
taankin välillä enemmän ruotsia 
kuin suomea, ainakin Martti Kivi-
saaren mukaan.
 -Tämä on ollut antoisaa, kos-
ka ihmiset ovat täällä hyvällä tuu-
lella, koska viihtyvät laskettelu-
harrastuksen parissa. Meillä käy 
paljon perheitä, jotka käyttävät 
kattavasti alueen palveluita, kuten 
rinneravintolaa, makkaranpais-
tolaavua ja pulkkamäkeä, kertoo 

Vuokatin nettisivuilla komeilee heti 
ensimmäisenä teksti ”vuoden mat-
kailualue 2019”. Eikä ihme, sillä 
Vuokatti on kehittynyt huimasti vii-
meisten vuosikymmenien aikana.
 Kasvuun on myös vastannut 
Vuokatin Aateli, joka tarjoaa aivan 
Vuokatin rinteiden kupeessa ja jopa 
itse rinteessä hotelli-, huvila- ja 
kokouspalveluita. Palveluita on 
tarjolla niin perheille kuin työpo-
rukoille.
 -Yhteinen piirre kaikille Vuo-
katin Aatelin huviloille on, että nii-
den varustelu ja sijainti ovat erin-
omaiset, kertoo Vuokatin Aatelin 
toimitusjohtaja Markku Laanti.

Palvelualttiutta ja 
hienoja elämyksiä

Markku Laanti korostaa, että Vuo-
katin Aatelin yksi tärkeimpiä asioi-
ta on hyvä henkilökunta ja palvelu-
alttius.
 -Tarjoamme hienoja elämyk-
siä, joita myös Vuokatin alue antaa, 
toteaa Laanti
 Vuokatin Aatelilla on 23 huo-
neistoa ja huvilaa sekä hotelli, jois-
sa on yhteensä 254 petipaikkaa. 
Hotellissa on 15 huonetta, ravintola 
ja Zen Spa -pienkylpylä. Hotelli ja 
suurin osa huviloista sijaitsee rin-
teessä tai aivan sen kupeessa. Eri-
koisuutena on The Aateli Island, 
yksityinen saari, jossa on mm. lai-
van muotoon rakennettu loistohu-
vila, helikopterikenttä ja syvä sata-
ma isommallekin alukselle.
 -Hollywoodista oli vastikään 
nimekkäitä kuvauspaikkajärjestäjiä 
tutustumassa Suomeen. He totesi-
vat poroajelun Rovaniemellä olleen 
siihen saakka matkansa kohokoh-
dan, kunnes pääsivät hotellillam-
me lumihankeen turvallisesti suo-
raan saunasta. Se oli heille Suomen 
matkan kovin elämys, taustoittaa 
Laanti.
 Asiakkaiden mielestä hotellin 
Ravintola Ainoa tarjoaa ehkä Kai-
nuun parasta ruokaa.
 -Jos illallinen venyy, niin ol-
laan myös joustavia aukioloaikojen 
suhteen, kertoo Laanti.
 Hotelli on usein varattu pel-
kästään kokousporukoille. Ryhmil-
le voidaan tarjota kaikki palvelut 
myös ml. catering-palveluina kaik-

Laanti: 
Vuokatissa on lunta ja hyvät palvelut

ki ruokailut ja ohjelmapalvelut.

Vuokatti tunnetuksi

Vuokatin ympärivuotinen matkai-
lukeskus sijaitsee Kainuussa, noin 
10 500 asukkaan Sotkamon kun-
nassa. Kajaanista on Vuokattiin 
noin 35 kilometriä ja Seinäjoelta 
noin 370 kilometriä.
 Rekisteröityjä yöpymisvuoro-
kausia matkailualueella on yli 630 
000 per vuosi. Noin miljoona mat-
kailijaa käy Sotkamon kunnan alu-
eella vuosittain eli joka päivä Sot-
kamon väkiluku kasvu keskimäärin 
3 500 ihmistä matkailijoiden ansi-
osta.
 -Me satsaamme Vuokatin alu-
een markkinointiin ja olimme Mat-
kamessuilla Helsingissä vahvasti 
mukana. Vuokatin aluetta täytyy 
saada yhä enemmän tunnetuksi ja 
markkinointia pitää lisätä, toteaa 
Laanti.
 Vuokatin kannalta ilmaston-
muutoskeskustelu tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia, koska neljä vuo-
denaikaa säilyy Vuokatissa myös 
tulevaisuudessa. Laantin mukaan 

myös moni haluaa liikkua ekolo-
gisesti ja siksi Vuokatin loistavat 
kulkuyhteydet ja läheisyys ovat 
monelle matkailijalle tärkeitä asi-
oita.
 -Ihmiset haluavat liikkua 
paikasta toiseen pienellä hiilija-
lanjäljellä. Hotellissa on sähköau-
tolatauspaikat ja Vuokatin Aateli 
on Suomen ensimmäinen hotelli, 
jonka lämmitys, kesäviilennys ja 

kylpylä sekä käyttövesi tuotetaan 
maalämmöllä, taustoittaa Laanti.

Miss Suomen 
pääyhteistyökumppani

Vuokatin Aateli on myös Miss Suo-
mi -organisaation pääyhteistyö-
kumppani tänä vuonna.
 - Hyvät video- ja kuvamaa-
ilmat Vuokatista ovat lisänneet 
myös rajusti missien omaakin so-
me-näkyvyyttä, paljastaa Laanti.
 Miss Suomi valitaan 22.5.2020 
ja Alfa-tv tekee 10-osaista tv-
dokumenttia ”Matkalla Miss 
Suomeksi”. Laantin mukaan 
maaliskuun puolessa välissä 20 
semifinalistia tulee uudelleen Vuo-
kattiin ja huhtikuun loppupuolel-
la alkaa kuukauden kestävä Miss 
Suomi -finaalikiertue Vuokatin 
Aatelista.
 -Kiertue tuo Vuokatille ja Vuo-
katin Aatelille näkyvyyttä, kertoo 
Laanti.

 Romppainen korostaa, että 
mäkihyppy on koko perheen har-
rastus ja kaikille löytyy tekemistä.
 -Pienimmät tarvitsevat apua 
esimerkiksi suksien kantamiseen 
mäen päälle, taustoittaa Romp-
painen.

Varusteet seuralta

Poikien ja tyttöjen mäkikoulu al-
kaa tänä talvena heti kun lunta 
tulee.
 -Heti järjestetään kun saa-
daan lunta. Kustannukset ovat 
matalat, sillä harrastajan tar-
vitsee maksaa vain hiihtoseuran 
jäsenmaksu ja mäkikoulu. Mäki-
koulu maksaa 40 euroa omilla ja 
80 euroa seuran varusteilla, ker-
tovat Romppainen ja Alanen.
 Uusia harrastajia mahtuu 
mukaan, vaikka huoltotilojen 
pienuus vähän mäkihyppääjien 
taustajoukkoja harmittaakin.
 -Yhteistyö kaupungin kans-
sa on sujunut hyvin, mutta olo-
suhteet haittaavat, että nuoret 
innostuisivat lajista, kertovat 
valmentajat odottaen virkistys-
alueen yleiskaavauudistusta ja 
sitä seuraavia olosuhteiden toi-
vottuja paranemisia.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Lunta, sisälajeja tai kulttuuria

Usein lomalta halutaan myös vi-
rikkeitä. Markku Laanti kertoo 
hotellin siksi panostaneen myös 
ohjelman tarjoamiseen asiakkaille. 
Husky-ajelujen, hiihdon, laskette-
lun tai vaikkapa uinnin lisäksi on 
mahdollista mennä vaikka eloku-
vateatteriin tai teatteriin.
 -Vuokatista löytyy iso pulkka-
mäki, kaikkea laskemiseen ja hiih-
tämiseen liittyvää kuten latujakin 
tänään auki 140 km. On mootto-
rikelkka- ja huskysafareita, oman 
Aatelin Zen Spa:n lisäksi Katinkul-
lan kylpylä, uimahalli, golfkenttä, 
jäähalli (vuoden päästä peräti kaksi 
kaukaloa Vuokatti Areenan myö-
tä), joka tuo kesäisin venäläisiä 
taitoluistelijoita jopa kuukaudeksi 
Vuokattiin harjoittelemaan, Laanti 
paljastaa.
 Kesällä hiihtoputki ja juuri 
avattu uusi Max Snow World tar-
joavat koko perheelle seikkailu-
maailman – talven keskellä kesää. 
Vuokatin SuperPark on maailman 
ensimmäinen ja suurin sisäseik-
kailupuisto ja Vuokatista löytyy 
kaksi keilahallia.
 -Kulttuuria meillä löytyy luon-
nollisesti Veikko Huovisesta alka-
en, avaa Laanti.  
 Kysymykseen Miksi Seinäjo-
elta kannattaa lähteä Vuokattiin ja 
Vuokatin Aateliin löytyy Markku 
Laantilta nopeasti vastaus: -Täällä 
on lunta. 

Seinäjokinen miss-kandidaatti vuodelta 2019 Riina Salokorpi huskyajelulla.

Faktaa Vuokatin Aatelista:
Laannin perheen omistama hotelli vuodesta 1998

Kaikki rakennettu itse  •  ”sijainti ja ylläpidon laatu keskiössä”  •  
Isommat huoneistot kuin keskimäärin  •  Erittäin nopeat laaja-
kaistayhteydet, sekä varustelusta löytyy isot tv:t, Genelecin kai-
uttimet ja tarvittaessa löytyy varalaitteet astianpesukoneisiin, 
poreammeisiin jne.  •  ”saadaan vaikka 30 minuutissa korjattua 
rikkoutunut laite”  •  Puhtaus. Käytetään paljon aikaa välisiivo-
uksiin

”Ei ole sen vaarallisempi laji 
kuin muutkaan”

Nuorten mäkihyppääjien isät, 
Marko Hietamäki ja Osmo Hei-
nonen, kulkevat harjoituksissa ja 
kisamatkoilla nuorten mukana, 
mutta myös äidit viihtyvät hyp-
pyrimäissä.
 -Jostain syystä me isät taide-
taan pelätä enemmän kuin äidit, 
naurahtaa Marko.
 Mäkihyppy on edullinen laji 
harrastaa.
 -Alle 10-vuotiaana on hyvä 
aloittaa harrastus, kun oppimi-
nen on helppoa. Vanhempanakin 
on moni aloittanut, tietää Alanen.
 Monilajisuus on mäkihypys-
säkin hyväksi, sillä kesäiset pal-
lopelit antavat voimaa jalkoihin.
 -Meillä on Seinäjoella hyvät 
mäet ja Kainastossakin voidaan 
ensi kesänä hypätä muovilta, in-
nostaa Alanen uusia harrastajia 
lajin pariin.

Hyppykoulu kokoontuu ensimmäi-
sen kerran torstaina 30.1 klo 18.

Kivisaari.
 Nuorille laskettelu on erittäin 
hyvä harrastus, koska rinteessä 
saa ulkoilmaa, joka muuten jää 
kännykkään liimaantuneilta vä-
hiin, muistuttaa Martti Kivisaari.
 Hänen mukaan laskettelutaito 
on muutoinkin tarpeellinen taito 
elämässä.

Apulaisoikeusasiamiehen 
kannanotto jarruna

Martti Kivisaari kummastelee 
apulaisoikeusasiamiehen tuoretta 
kannanottoa, jonka vuoksi kou-
lut ovat peruneet perinteisiä las-
kettelupäiväretkiään Simpsiölle; 
Vaasasta oli äskettäin iso koulu 

perunut tulonsa, koska yht’äkkiä 
liikuntapäiviä ei saa viettää niin 
kuin on ennen vietetty, että osa 
hiihtää, osa laskettelee ja osa kä-
velee. Kaiken kun pitäisi olla mak-
sutonta.
 -Niin kuin Pasikin (Kivisaari, 
Martin poika toim.huom) sanoi, 
rahat on aina kaikki, oltiin sitten 
kunnassa tai eduskunnassa, ker-
toilee Martti.
 Kivisaaren mukaan Simpsiön 
alue kaipaa kehittämistä, koska 
mm.hissien tekniikka on vanhen-
tunut. Simpsiönvuori Oy on Lapu-

an kaupungin omistama yhtiö ja 
se omistaa Simpsiön rinnehiihto-
keskuksen maa-alueet. Toimintaa 
aluella pyörittää Rinnemestarit, 
jossa on Kivisaaren lisäksi neljä 
muutakin omistajaa.
 -Simpsiö on monille nuorille 
tärkeä ajanviettopaikka, osa viet-
tää täällä lähes koko talven. Välil-
lä toki keksivät koiruuksia, mutta 
siihen on auttanut kortin kuiva-
maan ottaminen, toteaa Martti lo-
puksi.

MATKAILU

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Ihmisille vakuutetaan nykyään, että 
Raamatun mukaiseen luomiseen 
ei usko yksikään oikeaa tiedettä 
tekevä tutkija. Ajatusmalliin kuuluu 
sisäänrakennettuna lisänä tuttu 
hokema, jonka mukaan ”tiede on 
todistanut evoluution”. Kumpikaan 
väite ei ole totta!
 Luominen-tiedelehti julkaisee 
muiden artikkelien ohessa tohto-
ristason tutkijoiden haastatteluja. 
He ottavat 1. Mooseksen kirjan (ja 
erityisesti sen alkulukujen) selvän 
historian kuvauksen luotettavana 
silminnäkijän kertomuksena – mis-
sä ei ole tilaa kuvitteelliselle evo-
luutiolle mikrobista mikrobiologiksi. 
Lisäksi lehden artikkeleissa osoite-
taan, miten tieteen tulosten tulkin-
nat käyvät järkeen paljon paremmin 
Raamatun historian kuin evoluutiofi-
losofian pohjalta.
 Esimerkiksi seuraavassa 
(helmi-huhtikuun) numerossa haas-
tatellaan (suomalaiset sukujuuret 
omaavaa) molekyylibiologiaan ja 
lintutieteeseen erikoistunutta biolo-
gian tohtori Jon Ahlquistia. Hän on 
entinen evolutionisti, jonka silmät 
avasi totuudelle eräs taitava Raa-
matun opettaja, joka haastoi hänet 
myös tieteen näkökulmasta. Tohtori 
Ahlquist tiivistää: ”– – paksuun kal-
looni valkeni, että darvinismi on vain

Lapuan hiippakunnassa järjes-
tetään 11.2.2020 kirkollisko-
kousedustajien ja hiippakunta-
valtuuston jäsenten vaalit sekä 
pappisasessorin vaali, kertoo La-
puan hiippakunta tiedotteessaan.

Uudet päättäjät aloittavat tehtä-
vissään kevään 2020 aikana.      
Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäseneksi ja kirkollisko-
kouksen maallikkoedustajaksi on 
asettanut Lapuan hiippakunnas-
ta viisi valitsijayhdistystä: Ava-
ra kirkko, Kirkko keskellä kylää, 
Kirkko lähellä sinua, Koko kansan 
kirkko ja Seurakuntaväki valitsi-
jayhdistys.
 Lakimiesasessori Tuomas 
Hemminki Lapuan tuomiokapi-
tulista totesi ehdokasasettelun 
aikaan, että sisäpiirin ulkopuo-
liselle vaalit saattavat näyttäytyä 
vaikeasti lähestyttävinä ja ehdok-

Lapuan hiippakunnassa kolmet vaalit Luonto on täynnä 
nerokkaita suunnitteluratkaisuja

YHTEISTYÖKUMPPANILTA

kaaksi asettautumisen kynnys 
nousee, vaikka halua vaikuttaa 
olisi. Hän kuitenkin toivoi, että eh-
dolle asettuisi ja mahdollisesti va-
lituksi tulisi mahdollisimman mo-
nipuolista demografiaa edustava 

joukko. Lapuan hiippakunnan eh-
dokkaat löydät Ehdokasgalleriasta 
osoitteesta https://ehdokasgalle-
ria.evl.fi/fi

Lapuan hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen nelivuotiskaudelle 1.5.2020 - 30.4.2024 
seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon vali-
taan neljätoista (14) maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

Äänioikeus maallikkovaaleissa: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntaval-
tuuston maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen sekä seurakun-
taneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. 

 Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuus-
tossa, hän käyttää äänivaltaa vain yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. 

Seurakuntaneuvostossa hänen sijastaan käyttää äänivaltaa varajäsen. Kaikki samalta ehdo-
kaslistalta seurakuntaneuvostoon valitsematta jääneet ovat varajäseniä ja heidän sijaantu-
lojärjestyksensä määräytyy vaalien vertauslukujärjestyksen mukaisesti. Jos joltakin listalta 
loppuvat varajäsenet, ketään ei voida kutsua tilalle ja tällöin äänestäjien määrä jää vajaaksi.

(Yhteisen) kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenenä oleva pappi, riippumatta siitä 
mihin hiippakuntaan hän kuuluu, ei voi äänestää maallikkoedustajien vaaleissa, vaan ainoas-
taan oman hiippakuntansa pappisedustajien ja -jäsenten vaaleissa. Seurakunnan hallintoeli-
meen kutsutaan papin tilalle varajäsen.

Äänioikeus pappisvaaleissa: Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston 
pappisjäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Kaikki Lapuan hiippakun-
nassa vaalipäivänä kirjoilla olevat papit saavat äänestää. Määräaikaisesti pappisvirasta pidäte-
tyllä papilla ei kuitenkaan ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. 

Vaalipäivä on 11.2.2020. Vaalien tulos selviää 12.2.2020.

Kirkolliskokoukseen valitaan uudet 
edustajat 11. helmikuuta. 
 Kirkolliskokouksen ja samassa 
yhteydessä pidettävät hiippakun-
tavaltuustojen vaalit käydään hiip-
pakunnittain. Pappisedustajia ää-
nestävät papit ja maallikkoedustajia 
seurakuntien luottamushenkilöt. 
Vaalit ovat suhteelliset ja salaiset.
 Kirkolliskokouksen edustajapai-
kat jaetaan hiippakuntien kesken nii-
den väkiluvun mukaisessa suhteessa. 
Lapuan hiippakunnasta valitaan kol-
me pappia ja seitsemän maallikkoa.
 Seinäjokelaiset ehdokkaat 
(maallikot): Mari Kela (Avara kirkko 
-valitsijayhdistys), Ilmari Ylä-Autio 
(Kirkko keskellä kylää -valitsijayh-
distys), Jouko Ylinen (Kirkko lähellä 
sinua -valitsijayhdistys), Tarja Ten-
kula (Koko kansan kirkko -valitsi-
jayhdistys), Ulla Juupaluoma, Piia 
Kattelus ja Juho Kössi (Seurakunta-
väki-valitsijayhdistys).
 Avara kirkko ajaa naispappien 
syrjinnän lopettamista ja sitä, että 
kaikilla pareilla on oltava yhden-

Raamattutunti 
Alkaen 26.1.2020 ja joka sunnuntai 

helmikuun loppuun asti klo 18

Järjestötalo 2 krs. - Kauppakatu 1, Seinäjoki
(sisäänkäynti Ilonan ja Pizzeria Turkinpippurin portaikosta)

Kaikki ovat tervetulleita!

Seinäjoelta seitsemän maallikko-
ehdokasta kirkolliskokoukseen

vertainen mahdollisuus kirkolliseen 
vihkimiseen tai siunaamiseen. Seu-
rakuntaväki puolestaan korostaa 
kristillistä kasvatusta ja perinteistä 
avioliittonäkemystä.
 Seinäjoen kirkolliskokouksen 
pappisehdokkaat ovat Minna Laini-

yksi valistusajalta peräisin oleva 
humanistinen filosofia muiden jou-
kossa, jonka tarkoitus on sulkea 
Jumala pois kaikkialta. Darvinismi 
ei ole edes tiedettä vaan pelkkää 
poliittista ideologiaa ja kansankiiho-
tusta – siinä kaikki.” Samassa nu-
merossa on myös raportti Saksas-
sa viime marraskuussa pidetystä 
kansainvälisestä luomiskonferens-
sista, jossa jokainen puhuja antoi 
vakuuttavan todistuksen Raama-
tun mukaisen luomisen puolesta. 
Muutama esimerkki: Astrofysiikan 
tohtori Markus Blietz osoitti mul-
tiversumihypoteesien (monimaail-
mankaikkeushypoteesien) olevan 
ateistien epätoivoisia yrityksiä vält-
tää selvä johtopäätös maailman-
kaikkeuden Luojasta. Teologian 
tohtori Wolfgang Nestvogel selitti, 
että luomisen teologialla on kau-
askantoisia seurauksia niin yksilön 
kuin yhteiskunnan kannalta – alle-
viivaten, että evoluutio-oppi johtaa 
ateismiin ja ettei evoluution ja luo-
misen välillä voi olla kompromissia. 
Informaatiotieteen professori Wer-
ner Gitt painotti, että informaatio on 
aineetonta eikä sitä voi mitenkään 
syntyä materiasta – sen voi synnyt-
tää vain älykkyys. Biomimetiikkaan 
erikoistunut insinööritieteen profes-
sori Stuart Burgess näytti lukuisin 

esimerkein, miten luonto on täynnä 
nerokkaita suunnitteluratkaisuja, 
jotka päihittävät ihmisen matkimis-
yritykset mennen tullen – ja antoi 
kunnian Hänelle jolle se kuuluu: 
Raamatussa itsensä ilmoittavalle 
Mestarisuunnittelijalle. Lisää näistä 
mielenkiintoisista esimerkeistä voi 
lukea Luominen-tiedelehden nume-
rosta 36 (www.luominen.fi).

ARI TAKKU, DI

Ari valmistui tietotekniikan diplomi-
insinööriksi Tampereen teknillisestä 
yliopistosta vuonna 2005.

Hän toimii Luominen-tiedelehden 
vastaavana päätoimittajana ja kuu-
luu Luominen ry:n hallitukseen.

TilaukseT neTisTä 
luominen.fi/kJVl 

Tai puhelimiTse 
020 730 7400 

(myös TeksTiViesTi)
*puhelu maksaa normaalin 
paikallisVerkko- Tai maTka-

puhelinmaksun Verran.
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mo ja Markku Orsila (Avara kirkko-
valitsijayhdistys).
 Lisäksi käydään tuomiokapitulin 
pappisassessorin vaali.

Arkkitehti, hallintotieteiden mais-
teri Karoliina Laakkonen-Pöntys 
on nimitetty Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualueen johtajaksi 
määräajaksi 1.1.2020-31.12.2024. 
Laakkonen-Pöntys siirtyy tehtä-
vään Pirkanmaan liiton suunnitte-
lujohtajan paikalta.
 Ympäristö ja luonnonvarat 

Laakkonen-Pöntys ELY-keskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alueen johtoon

-vastuualueen tehtäviin kuuluu 
ympäristönsuojeluun, alueiden 
käyttöön, rakentamisen ohjauk-
seen, kulttuuriympäristön hoitoon, 
luonnon monimuotoisuuden suo-
jeluun ja kestävään käyttöön sekä 
vesivarojen käyttöön ja hoitoon liit-
tyviä toimia.
 Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksella on Laakkonen-Pöntyksen 
vastuualueen lisäksi kaksi muuta: 
Liikenne ja infrastruktuuri -vas-
tuualuetta johtaa Anders Östergård 
ja elinkeinot, työvoima ja osaami-
nen -vastuualuetta Mika Soininen. 
Soininen toimii myös keskuksen 
ylijohtajana.
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
toimii kolmen maakunnan alueella: 
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja Keski-Pohjanmaan. Toimipaikat 
sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa ja 
Kokkolassa.

Piia Kattelus on yksi Seinäjoelta ehdolla olevista

Uutuus lehmille! 
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