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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 10.6.2020

Tiet, joille ei 
ole pääsyä

Tuttu Perussuomalainen kansanedustaja kertoi, kuinka toimittaja oli 
vaalituloksen varmistuttua kysynyt saman kunnan keskustalaiselta 
vaikuttajalta, että ”Miltä nyt tuntuu, kun näin pienestä kunnasta saitte 
oman kansanedustajan?” Keskustalainen oli todennut, että ”Ei kai siitä 
mitään haittaakaan ole”. Tulos otti ilmeisen koville, mutta sen kanssa 
on elettävä. 

Kulmuni osti lähes 50 000 eurolla esiintymiskoulutusta, ei kai siitä mi-
tään haittaakaan ole, mutta ministerin tehtävä edellyttää muutakin kuin 
tunteikasta runonlausuntaa.

Seinäjoen kaupunginjohtajan valinta on lähestulkoon nuijan kopautusta 
vaille valmis. Kesäkuun alussa pidetyssä kärkiehdokkaiden paneelissa 
kysyin Jari Jokiselta, Jaakko Kiiskilältä ja Olli-Poika Parviaiselta mie-
lestäni hyvinkin yksinkertaisen ja täällä Etelä-Pohjanmaalla käytän-
nönläheisen sekä ajankohtaisen kysymyksen: ”Mikä on kantasi poltto-
turpeen käyttöön? Kyllä vai ei. Perustele kantasi lyhyesti ja selkeästi.”

Kukaan ehdokkaista ei osannut vastata kysymykseen, tai ei halunnut. 
Vastauskierroksen aloittanut Vihreiden valtiosihteeri Parviainen kanna-
biksen-käytön-laillistamisen-puolustaja ministeri Ohisalon salongista 
totesi heti, että kysymys on ideologinen, ja vetosi ilmastotavoitteisiin, 
mutta toi toki myös esiin maakuntien erilaiset tarpeet sekä muutostur-
van merkityksen alueille.

Laulava pesäpalloilija ja Seinäjoen tuleva kaupunginjohtaja Jaakko 
Kiiskilä silmin nähden vaivaantui kysymyksestä. Virheiden tekemisen 
pelossa ei Kiiskilältä saanut selkeää vastusta, vaan hän tyytyi tasapai-
noilemaan siinä välimaastossa siirtäen vastuuta Seinäjoen Energial-
le. Päätöshän on Energian käsissä pitkälti, mutta kaupunki omistajana 
linjaa päätöksiä omistajaohjauksen kautta. Johtajalta edellytetään omaa 
linjaa.

Sokerina pohjalla oli Jokinen. Jari selviytyi vastauksesta parhaiten, kos-
ka vastuullisena virkamiehenä tuntee asian kuin omat taskunsa. Jokinen 
totesi, että asia on valtakunnantason päätös ja ennakoi sitä, että polt-
toturpeen käyttö tullaan ajamaan alas verotuksellisesti.  Seinäjoen kau-
punki on sitoutunut hiilineutraalisuuteen, ja Energia on ennakoivasti 
siirtymässä hakkeeseen ja bioenergiaan.

Seinäjoen tulevan kaupunginjohtajan tulee ymmärtää vastuu koko maa-
kunnan kehityksestä. Jos polttoturpeen käyttö ajetaan alas, menettää 
maakunta vuosien saatossa 200 miljoonaa euroa tuloja. Mistä korvaavaa 
tuotantoa, joka takaa energian saannissa huoltovarmuuden ja kotimai-
suuden sekä pitää maakunnan miehet työn syrjässä kiinni?

Oma kantani polttoturpeen käyttöön on, että ei siitä mitään haittaakaan 
ole, koska hyödyt ovat väitettyjä ideologisia haittoja suuremmat. Tur-
peen käytöstä luopuminen maksaa Seinäjoen veronmaksajille 50-60 
miljoonaa euroa investointina, joten haitta on konkreettinen.

Piia Kattelus

Ei kai siitä mitään 
haittaakaan ole

Seinäjoen kaupungin ja paikallisen ELY-keskuksen toiminta tieinvestoin-
neissa on kuin tarinat Hölmölästä. Ensin riemuitaan valtiolta tulevista tie-
rahoista, mutta sitten ollaan niin hölmöläisiä, että pannaan persaukiset 
kaupungit maksamaan tieliittymien rakentamisesta niille. Näin Ideaparkin 
kohdalla, Ylistaron Pelmaalle ei saatu edes liittymää Asulan liikekiinteistöi-
hin ja seuraavana vuorossa on Nurmon Isokosken-Tepontien jättäminen 
vaille liittymiä.

En ole niin heikkoja virkamiehiä nähnyt juuri missään muussa maakun-
nassa. Ensin hommataan valtion rahaa, mutta ei kyetä sillä rakentamaan 
tieliittymiä. Surullinen tarina on erään paikallisen ison kotieläintilan tie-
liittymä. ELY vaati kotieläintilallista tekemään liittymän eri kohtaan. Vain 
järeä painostus sai ELYn järkiinsä. Aikaa, rahaa ja tarmoa kului turhaan. Ko-
tieläintilalliselle täällä E-Pllä olisi tullut satojen tuhansien turha lasku, kun 
ELY ei olisi sallinut uutta liittymää valtion tielle. Hölmöläistä!

Valtion toimista koronan hillitsemiseksi on myös syytä antaa kiitosta. Toki 
hereilläolo kahta viikkoa aiemmin olisi mielestäni kutistanut koko kriisin 
minimaaliseksi Suomessa, mutta tähän asti terveyden näkökulmasta on 
onnistuttu kohtuullisesti.

Katri Kulmunin ja Sanna Marinin välillä on ilmeisimmin kipinöinyt melko 
tavalla. Kulmunin esiintymiskoulutukset ovat luku sinällään, mutta valta- 
eikä maakuntalehtiä tunnut kiinnostavan kuin ohimennen Sanna Marin 
miehen Business Finland -vyyhdit ja varsinkaan Pekka Haavistoa koskeva 
tutkinta kekusrikospoliisissa tai poliisiylijohtajan toimet Al Hol -tapauk-
sessa eduskunnan hallintovaliokunnassa. Jokainen tavallinen ihminen ym-
märtää Kulmunin käyttämät 56 000 euroa, mutta sitten kun summat mene-
vät miljooniin, saavat johtavat poliitikot ja virkamiehet ”sikailla” vapaasti. 
Miten muuten Al Holista pääsisivät naiset liikkeelle ilman rahaa ja lunnaita? 
Jostain syystä miljoonia ihmiset eivät hahmota.

Korona-tuet menivät ”huutokauppakeisareille”. Näin kommentoi eräs 
tuttu matkailuyrittäjä, joka sai tukea puhtaat nolla euroa, vaikka maksoi 
peruuntumisista melkein satatuhatta varausmaksuja takaisin. Talouden 
elpyminen voi olla hidasta. Koronan seurauksena kalliille toimistoille Hel-
singissä on syntynyt vaihtoehdot ihan jokaisten omista kodeista ja maa-
kunnista. Oma lukunsa on avokonttorit, joiden tulevaisuus on vähintään-
kin kyseenalainen. Oli siinä itsellänikin ihmettelemistä, kun kuulin MTK:n 
purkaneen Helsingin vanhasta kiinteistöstä seinät avokonttorille melkein 5 
miljoonalla eurolla. Olisikohan tuottajien rahaa voinut käyttää paremmin?

Piispa Simo Peura muistutti viime sunnuntaina facebookissa televisioidus-
sa Jumalanpalveluksessa uusia pappeja perheen merkityksestä ja ajan an-
tamisesta perheelle. Niin, koronan yltyessä ihmiset kukin palasivat maail-
malta omaan maahansa. Eikä vain maahansa vaan perheidensä pariin. 

1960-luvulta lähtien ja sitä ennenkin kommunistit ja sittemmin viherva-
semmisto on keskittämiseen sekä kristillisen arvojen laiminlyönnillä pyr-
kineet tekemään ihmisten elämästä juuretonta. Koronakriisi on osoittanut, 
mikä lopulta on tärkein yksikkö ihmisten elämässä: perhe. Myös kristilliset 
kirkot ympäri maailman ovat kertoneet ihmisten aktiivisuuden lisääntymi-
sestä uskoa ja seurakuntia kohtaan. Hyvä niin.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

Ajanvaraukset 050 325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro       www.ylismedi.fi

Verinäytteet 

ilman lähetettä
Lääkäri paikalla 
perjantaisin

Yksityinen lääkäri- ja  
terveydenhoitopalvelu

-Etälääkäripalvelut joka päivä, myös kotikäynnit
-Kelakorvaus lääkärikäynnistä

Seinäjoen Energia on luopumassa 
turpeen polton käytöstä viimeis-
tään vuoteen 2030 mennessä. Asi-
an vahvisti Seinäjokinen-lehdelle 
Seinäjoen Energian toimitusjohta-
ja Vesa Hätilä. 
 Tällä hetkellä Seinäjoen läm-
möstä tulee noin 80% Seinäjoen 
voimalaitoksesta Sevosta, jossa 
turvetta käytetään pääpolttoai-
neena. 
 -Päätöksiä tullaan tekemään 
vielä tämän vuoden aikana. En-
simmäisenä päätetään 50 mega-
wattitunnin biolämpölaitoksen ra-
kentamisesta Kapernaumiin, joka 
investointina on noin 32 miljoonaa 
euroa. Tämän jälkeen ratkaistaan 
Seinäjoen voimalaitoksen korvaa-
minen. Vaihtoehtoja on monia, 
teemme parhaillaan laskelmia eri 
vaihtoehdoista, kertoo Hätilä.
 Investoinnit turpeen polton 
lopettamisesta maksavat Seinä-
joen Energialle noin 50-60 mil-
joonaa euroa. Tulevat tuotanto-
kustannukset tulevat riippumaan 
valittavasta tekniikasta ja käy-
tettävien polttoaineiden hinnasta 
sekä mahdollisista veroista. 

Puu ei riitä korvaamaan turvetta

Seinäjoen Voiman kotimaisten 
polttoaineiden päällikkö Timo 
Oravan mukaan pelkästään poltto-
turpeen merkitys Vaasan ja Seinä-
joen aluetalouteen on 20 miljoonaa 
euroa vuosittain. Vuosikymmenen 
aikana tämä tarkoittaa 200 miljoo-

Seinäjoen Energian päätös vie 200        miljoonaa alueen turveyrittäjiltä

nan euron tulonmenetyksiä alueen 
turveyrittäjille ja koko aluetalou-
delle. 
 Turvesuot ovat usein käytös-
sä jopa 20-30 vuotta ja nykyisen 
sähköä ja lämpöä (CHP) tuottavan 
laitoksen käyttöikää olisi hyvinkin 
jäljellä 10 vuotta. 
 -Turpeen polttokäyttöön 
kohdistuu tällä hetkellä periaat-
teellista politisointia, vaikka se 
on huoltovarmuuden ja energia-
omavaraisuuden näkökulmasta 
ylivoimainen energiantuotantoon, 
muistuttaa Orava.
 Alueen turpeen käytön iso vo-
lyymi syntyy juuri CHP tuotannosta 
ja tulevan sähköntuotannon uudet 
tekniikat vaikuttavat voimakkaasti 
myös turpeen tulevaisuuteen.     
 -Etelä-Pohjanmaalla kaiken 
polttoturpeen merkitys alueen ta-
louteen on  noin 30 miljoonan eu-

ron luokkaa vuodessa. Kasvu- ja 
kuiviketurve mukaan lukien puhu-
taan vuositasolla noin 50 miljoo-
nan euron aluetalousvaikutuksista 
painottaa Timo Orava. 
 Turvetuotanto sinällään jat-
kuu nykyisillä alueilla ja muiden 
turvetuotteiden kysyntä on lisään-
tynyt, esimerkiksi alueen lukuisat 
maatilat on riippuvaisia kuivike-
turpeen saannista myös jatkossa. 
Kuiviketurvetta viedään myös run-
saasti maakunnan ulkopuolelle 
 Tällä hetkellä SEVO esimer-
kiksi käyttää puupohjaista raaka-
ainetta, kuten haketta ja sahojen 
sivuvirtoja yhteensä noin 0,5 mil-
joonaa kuutiota vuodessa. 
 -Metsähakkeen käytön lisää-
miseen nykyisestä ei ole juuri pe-
rusteita koska isommille määrille 
ei olisi mahdollisesti käyttöä jat-
kossa, jos CHP tuotannon kulu-

Seinäjoen ydinkeskustassa aivan 
rautatieasemaa vastapäätä on ke-
säkuun alusta palvellut asiakkaita 
uudistunut Megakeskus. 
 Viereisessä ja purettavaksi tu-
levassa Lehtisen kauppakeskukses-
sa aiemmin palvelleista yrityksistä 
SOL Pesulapalvelut on yksi uuteen 
kauppakeskukseen muuttaneista 
yrityksistä. Keskuksessa on nyt yh-
teensä yhdeksän yritystä ja lisäksi 
Nosto-automaatti aivan uuden to-
rin kupeessa.
 -Tervetuloa tutustumaan uu-
teen pesulaamme, toivottaa SOL 
Pesulapalveluista palvelupäällikkö 
Jarkko Hjerp.

Paikallista palvelua

SOL Pesulapalvelut Oy on Suoma-
lainen perheyritys, jolle tärkeää on 
paikallisuus.
 -Pesulaa pyörittää paikallinen 
tekstiilihuollon ammattilainen, joka 
pesee kaikki tekstiilit ja vaatteet pai-
kan päällä  samassa liiketilassa, mihin 
asiakas ne tuokin, eli Megakeskuk-
sessa. Matot menevät mattopesu-
laamme, kertoo Hjerp palveluista.
 Paikallinen myymälänhoitaja 
on Seinäjoella Jarna Suomalainen, 
joten paikallisuus on henkilökun-
nan kautta taattu.
 -Myymälänhoitaja helpottaa 
paikallisten ihmisten arkea tekstii-
lihuollon asioissa ja pesee ne paikan 
päällä, joten eikö tämä ole kovin 
paikallista toimintaa parhaimmil-
laan, taustoittaa Hjerp.  
 Hallinnollinen puoli on SOL:lla 
pääkaupunkiseudulla.

Törnävän koulun kohtalo odottaa 
ratkaisua. Oppilaat ovat käyneet 
koulua väliaikaisissa parakeis-
sa mittavien sisäilmaongelmien 
vuoksi. Vanhempainyhdistys tukee 
viranhaltijoiden esittelemää mal-
lia, jossa koulutyö jatkuisi nykyi-
sen koulun alueella uusia vastaa-
vissa tiloissa.
 Tilojen vastuutahoksi tulisi 
ulkopuolinen rakennusyhtiö, jol-
ta kaupunki vuokraisi koulutyötä 
varten ajanmukaiset tilat. Samalla 
voitaisiin myös säilyttää nykyinen 
terve vanha puukoulu koulutilana. 
Tämä ei lisäisi kaupungin velanot-
totarvetta, toki kuluja tulisi käyt-
tötalouden puolelle.
 Vanhempainyhdistys vas-

tukset leikkaantuu ketjut jäisi vaille 
töitä, kertoo Timo Orava.
 Ydin on Oravan mukaan siinä, 
että ei ole mitään järkeä kasvattaa 
määrää, sillä nykyinen bioener-
gian määrä riittää kaukolämmön 
tuottamiseen. Nykyisin bioenergi-
an osuus koko SEVON tuotannosta 
vaihtelee 30-35 % riippuen säh-
köntuotannon määrästä, turve on 
tässä kohtaa joustanut ja joustaa 
jatkossakin. 

Huoltovarmuus turpeen etu 

Turpeen etuna Orava näkee säi-
lyvyyden, huoltovarmuuden sekä 

joustavuuden; turve ei ole riippu-
vainen kelirikoista tai sahateolli-
suuden suhdannevaihteluista. 
 -Siksikin tulee ratkaisut myös 
kehäkolmosen sisällä tehdä maltil-
la ja riittävällä 10-20 vuoden siirty-
mäajalla, sanoo Orava.
 Turpeen kaukolämmöntuo-
tantoon suunnitellut veronkoro-
tukset vaarantavat osaltaan jopa 
yksityisten yritysten ja urakoitsi-
joiden selviämisen, jos paniikin-
omaisesti lähdetään puun perään ja 
ilmeistä on, että energiantuotanto 
kilpailisi taloudelle tärkeän met-
säteollisuuden kuitupuun kanssa. 
Puulle on muuta käyttöä mm. sel-

lu-ja paperiteollisuudessa. 
 -Turvealan haasteena on löy-
tää korvaavaa uutta toimintaa, ja 
se ei ole mahdollista, jos toiminta 
ja tulot loppuisivat kuin seinään, 
toteaa Orava. 
 Turpeen käyttöön ja kysyntään 
vaikuttaa oleellisesti sähkömark-
kinoiden tuleva kehittyminen, 
tuulivoiman ja ydinvoiman lisään-
tyminen sekä mahdolliset aurinko-
energianhankkeet. Oravan mukaan 
nämä tulevat vaikuttamaan tur-
peen polttokäyttöön alentavasti, 
ilman mitään poliittista tai aatteel-
lista ohjaustakin.

Törnävän koulun vanhempain-
yhdistys tukee leasing-mallia

tustaa koulunkäynnin siirtämistä 
Pruukin koulun yhteyteen, jolloin 
koulutyö nykyisellä hyvillä lii-
kuntamahdollisuuksilla olevalla 
tontilla päättyisi. Kaupunki ottaisi 
tällöin merkittävän taloudellisen 
riskin Pruukin koulun laajennusin-
vestoinnissa ja samalla vaarana 
olisi, että järjestelyillä aiheutuisi 
toiminnallista haittaa alueen lii-
ketoiminnalle. Lisäksi vanhempia 
huolettaa liikenneturvallisuus, 
koska Pruukin koulu on Simunan ja 
Soukkajoen asutukseen suhteutet-
tuna väärällä puolella tietä. Kevyen 
liikenteen yhteyksien ja alikulun 
rakentaminen olisi todennäköises-
ti kohdennettava Pruukin koulua 
vastapäätä olevalle leirintäalueen 

Uudistettu Megakeskus avasi ovet
– SOL Pesulapalvelut tyytyväinen uudistuneisiin tiloihin.

Sukista morsiuspukuihin

SOL Pesulapalvelut on avainlippu-
yritys.
 -Pesulaan voi tuoda miltei mitä 
vaan: sukista morsiuspukuihin, t-
paidoista takkeihin ja kalsareista 
iltapukuihin ja kaikkeen löytyy apu. 
Vaatteiden lisäksi pesemme kaik-
kia kodin tekstiilejä kuten mattoja, 
verhoja, pöytäliinoja, liinavaattei-
ta, peitteitä, peittoja, tyynyjä jne…, 
Hjerp listaa.
 ”Lisäksi huollamme paljon ns. 
”vahinkopyykkiä”, eli jos asiak-
kaalle sattuu jokin ikävä savu- tai 
vesivahinko, pesulaan voi tuoda 
kaikki tuotteet huoltoon.”

Ympäristöystävällisyys tärkeää

SOL:n palvelut on tarkoitettu sekä 
yksityisille että yrityksille. Yksityi-
siä asiakkaita on tällä hetkellä Hjer-
pen mukaan kuitenkin enemmistö.
 Hjerpen mukaan yksi tekijä on 
erityisen tärkeä yritykselle sekä asi-

akkaalle ja se on nopeus:
 -Tuotteet pestään paikan pääl-
lä ja nopeasti. Lisäksi kemiallisessa 
pesussa huollettu tuote kuten puku, 
jakkupuku, iltapuku, housut, takki 
tai muu juhlavaate valmistuu alle 3 
tunnissa ja tarjoamme nopean avun, 
mikäli paniikki iskee esim. juuri en-
nen tärkeitä juhlia, kertoo Hjerp tä-
män päivän pesulapalveluiden no-
peudesta.

Ympäristöystävällisyys 
on korostunut myös 
pesulapalveluissa.
-Kiinnitämme hurjasti huolta mo-
nin tavoin ympäristöystävällisyy-
teen ja nykyään pesulassa pesemi-
nen itsessään on jo ympäristöteko, 
kertoo Hjerp.
 Meille harvemmin pesulassa 
vaatteita pesettäville Hjerpellä on 
tärkeä vinkki:
 -Vaatteet pysyvät huomatta-
vasti pidempään hyvinä, kun ne 
huolletaan oikeaoppisesti pesulassa.

Puh. 06-4740307, 0503540607 / Sisko, 0505694901/Seija

Ylistaron Kosmetologinen 
Hoitola ja Kemikalio

Biodroga päivävoiteita 
kuorinta + naamiot -25%
Suosittu kesävoide 
15 suojakerroin 48€
Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot

Ripset + kulmat kestovärjäys

Palvelupäällikkö Jarkko Hjerp ja myymälänhoitaja Jarna Suomalainen esittelevät 
uudistunutta SOL pesulaa Megakeskuksessa.

tontille, ja tämä haittaisi SJK-juni-
oreiden toimintaa.
 Vanhempainyhdistys pai-
nottaa, että olisi perusteltua jat-
kaa koulutyötä hyväksi havaitulla 
nykyisellä tontilla tavalla, joka 
ei lisää kaupungin lisävelanot-
toa, eikä siirrä uudisrakentami-
sesta johtuvia investointiriskejä 
kaupungille. Malli, jossa ulkoinen 
palveluntarjoaja kilpailutettaisiin 
rakentamaan alueelle koulutyön 
jatkumiseksi modernit kouluti-
lat ja kaupunki tulisi koulutiloihin 
vuokralle pitkällä vuokrasopimuk-
sella, on vanhempainyhdistyksen 
näkökulmasta kaikkein toimivin 
vaihtoehto.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Marko Nummijärvi harmittelee lyhytnäköistä turvepolitiikkaa. Turve on paras kui-
vike kotieläimille, kertoo Marko Seinäjokisen Uutiskanavalla youtubessa.
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MEIJERISTI –  ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa 
ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. 

Opinnot painottuvat maitotuotteiden valmistukseen ja laadun-
varmistamiseen. Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön 
harjoituksia.

Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteis-
työssä alan yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Jak-
soilta voidaan maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Asuntolapaikka ja lounas kouluviikolla opiskelijalle maksutto-
mat.  Meijeristi tekee usein kolmivuorotyötä.

Laadukkaiden elintarvikkeiden valmistukseen tarvitaan 
ammattitaitoisia tekijöitä. Opiskele syötävän hyvä am-
matti. Hae koulutukseen nyt – aloita opinnot elokuussa. 
Aloituspaikkoja myös ammatin vaihtajille

#syötävänhyvä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
valmistelussa on tullut uusi kään-
ne, kun valmistelun pääsuun-
naksi on henkilöstölle pidetyssä 
tiedotustilaisuudessa kerrottu osa-
ke-enemmistön antaminen Tam-
pereen korkeakoulusäätiöllä.
 Enemmistö annettaisiin tam-
perelaisille ilmaisella osakeannilla. 
Myös Sedu, Ilmajoki, Kurikka ja Äh-
täri ovat Seinäjoen ohella Seamk:n 
omistajia. Seinäjoki on enemmis-
töomistaja.
 Sedun hallituksen puheenjoh-
taja, Seamk:n hallituksen jäsen ja 
itsekin opetusalan ammattilaisena 

”Tampere3 tekisi Seamk:sta pirkkalaisten 
takametsän, jonka voisi hakata aukoksi”

Pöytätennis ja sulkapallo ovat 
keränneet isot harrastaja-
määrät eri maissa. Ruotsin ja 
Tanskan pöytätennis- ja sul-
kapallosaavutukset ovat tu-
losta omista harjoitushalleis-
ta. Halleja on pienemmilläkin 
paikkakunnila. Seinäjoella on 
harrastajia molemmissa la-
jeissa. Nyt eteläpohjalaisia 
mailapelien pariin houkutte-
lee myös hittilaji padel.
 Padel on matalan kynnyk-
sen laji, jossa saa hien päälle 
ilman aiempaa mailapelitaus-
taa. Huipputasolla se on ko-
vaa urheilua kuten netin Pa-
del World Tour –klipeistä voi 
nähdä.
 -Lajin tulevaisuus näyttää 
varsin lupaavalta ja uskomme, 
että saamme lähivuosina pal-
jon uusia harrastajia innostu-
maan lajista. Toiveena on, että 
saisimme uusia lahjakkuuksia 
toimintaan mukaan ja näis-

Perussuomalaiset järjestävät tule-
vana lauantaina eli 13. toukokuuta 
klo 12 - 15 Vaasan (Vähänkyrön) 
Tervajoella Kuntavaalitalkoot -ni-
misen tapahtuman.
 Kuten tapahtuman nimikin jo 
paljastaa, lähtevät perussuoma-
laiset liikkeelle ensi kevään kunta-
vaalit mielessään.
- Koronapandemia laittoi lähes 
neljäksi kuukaudeksi tällaiset suo-
situt toritapahtumamme jäihin 
aivan ymmärrettävistä syistä. Nyt 
kun valtiovalta näyttää taas järjes-
telyille vihreää valoa, niin olemme 
ensimmäisten joukossa taas val-
miit tapaamaan äänestäjiämme. 
Tässä kohtaa haluan painottaa 
sitä, että tulemme järjestelyissä 
noudattamaan jämäkästi kaikkia 
viranomaismääräyksiä, että ta-
pahtumaan kaikilla olisi turvallis-
ta tulla, sanoo Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin tiedottaja 
ja Vaasan Perussuomalaisten pu-

lauantaina 13.6. klo 12-15
Loukontie 1, Köpingin grillin vieressä

Kiinnostaako politiikanteko Suomen suurimmassa puolueessa? 
Jos vastasit kyllä, olet tervetullut kasvavaan tiimiimme.

Etelä-Pohjanmaan piiri ry
PERUSSUOMALAISET

TERVAJOELLA

Kuntavaalikutsuntojen järjestelyistä vastaavat Vaasan,
Laihian, Isonkyrön ja Mustasaaren perussuomalaiset.

Juha Mäenpää

Jukka Mäkynen

Paikalla myös
kansanedustajat:

Tarjolla makkaraa, virvokkeita, 
luettavaa ym. ja tietysti hyvää seuraa!
TERVETULOA! Ota naapurisikin mukaan!

Maksaja: Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

Seinäjoen kaupunki hylkäsi vuonna 
2019 hulevesimaksun käyttöön-
oton, mutta kaupunkiympäristö-
lautakunta kopioi esityksen tälle 
vuodelle.
 Hulevesimaksun käyttöönotto 
ratkeaa keskustan valtuustoryhmäs-
sä. Keskustalla on Seinäjoen valtuus-
tossa 18 valtuutettua. Ainakin pe-
russuomalaiset ja osa kokoomuksen 
valtuutetuista vastustaa Seinäjokisen 
saamien tietojen mukaan hulevesi-
maksun käyttöönottoa.
 Valtuustossa on yhteensä 51 
henkeä, joten keskustan ryhmän 
kanta ratkaisee hulevesimaksun 
kohtalon.
 Hulevesimaksulla eli pääosin 
asemakaava-alueilla olevien kiin-
teistöjen sadevesien johtamisesta 
hulevesiviemäristöön on kaupun-
kiympäristölautakunta esittämässä 
lähes 900 000 euron maksuja kau-
punkilaisille.
 Seinäjokinen-lehti (27.11.) 
selvitti, että esimerkiksi yksityi-
nen päiväkoti Jump sai kaupungin 
myöntäminä palveluseteliostoina 
lähes miljoona euroa. Palvelusete-
lin arvo on yli 1100 euroa lasta koh-
den, joten se on arviolta kolman-
neksen kalliimpaa kaupungille kuin 
muu tarjottava päivähoito. Jumpin 
omistajina ovat mm. valtuutetut 
Jani Karvonen ja Maarit Mikka-
nen.

Ilmajoen lukion rehtorina toimiva 
Jouko Peltonen on erittäin kriit-
tinen suunnittelusta, jossa Vaasa 
vaihtoehto on suljettu kokonaan 
pois:
 ”Tampere3 tekisi Seamk:sta 
pirkkalaisten takametsän, jonka 
voisi hakata aukoksi.”
 Peltonen arvioi Etelä-Pohjan-
maan oman maakunnan vahvis-
tamisen johtaneen tilanteeseen, 
jossa on käännetty selkä Vaasalle. 
Tätä kehitystä Peltonen ei pidä hy-
vänä.

Henkilöstö ihmettelee
Seinäjokinen-lehti on saanut tie-
toonsa pikaviestipalvelu What-
sappissa käytyjä keskusteluja, 
joiden mukaan Seamk:n henki-
löstössä vastustetaan laajasti yh-
teistyötä Tampereen suuntaan 
ilman kunnon analyyseja.
 Keskustelussa on ihmetelty 
Seinäjoen toimintaa Tampereen 
korkeakoulusäätiön kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa. ”Tampe-
reella ollaan tekemässä perus-
teellista SWOT-analyysia, mutta 
Seinäjoki menee sokkona ilman 
syvempää analyysia Tampereen 
suuntaan.”
 Lisäksi henkilöstö arvostelee 
kovin sanoin keskustelua, jossa 
väitetään henkilöstön turvaavan 
vain omia työpaikkojaan. Henki-
lökunta ihmettelee oikeutetus-
ti, että ”onko alueen yritysten ja 
muiden lahjoittajien rahat noin 
vain annettavissa tamperelaisten 
hyväksi”.
 Seamk:n henkilöstössä on 
myös ihmetelty, että ”Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun on tarkoi-
tettu palvelevan koko maakuntaa, 
mutta nyt päätöksiä näytetään 
tekevän ilman sen suurempaa 
keskustelua maakunnan tarpeista 
ja koulutusyksiköiden sijoittami-
sesta tasapuolisesti eri puolille 
maakuntaa”.
 Ihmetystä on herättänyt se, 
että hajautuksen puolesta puhuva 
keskusta myös johtaa hallitus-
ta Seamkissa ja on keskittämistä 
opetusta ja hallintoa Tampereelle. 
Seamk:n hallituksen puheenjoh-
taja on Kari Hokkanen (kesk.).

Katso lisää Seamk:n kiemuroista 
Seinäjokisen uutiskanavalta you-
tubesta: 
https://youtu.be/7_u6ypAOdFo

Piia Kattelus ja Jouko Peltonen keskustelevat Seinäjokisen Uutiskanavalla 
Seamk:n kohtalosta.

Keskusta ratkaisee 
hulevesimaksun

Uudet hallit tuovat mahdollisuuksia

tä jalostuisi padel-ammatti-
laisia, kommentoi vastikään 
perustetun lajin erikoisseura 
Padel Lakeuden puheenjohtaja 
Mika Virmalainen.
 Seinäjoen Kapernaumiin 
on noussut kaksi mailapeli-
hallia, joista Padel Or Die! kes-
kittyy pelkästään padeliin, ja 
Teho Sport Areenalla pääsee 
pelaamaan myös sulkapalloa 
ja pöytätennistä.
 -Halusimme Seinäjoelle 
paikan, jossa kaikki pääsevät 

nauttimaan liikunnan ilos-
ta tasa-arvoisesti. Meille on 
tulossa huippuvalmentajien 
pitämiä kursseja. Pääkoh-
deryhmämme ovat ne, jotka 
eivät ole vielä päässeet tutus-
tumaan mailapeleihin. Mai-
lapelit ovat hyvää kuntoilua. 
Niitä pelatessa pallon saa py-
symään elossa, vaikka ei olisi 
aiemmin pelannut, kommen-
toi Teho Sport Areenan yrittä-
jä Peter Zschauer.

Pitkä koronaepidemiasta johtuva tauko poliittisten tilaisuuksien järjestämisessä 
alkaa olla ohi. Perussuomalaiset järjestävät Tervajoella ensi lauantaina Kunta-
vaalitalkoot-nimisen tapahtuman. Perussuomalaiset aktiivit Risto Helin, Ilmo 
Eerola ja Juha Rantala kävivät paikan päällä tutustumassa tapahtumapaikkaan. 
- Otamme tarkasti huomioon tapahtumajärjestelyissä kaikki viranomaismääräyk-
set, lupaa Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin tiedottaja ja Vaasan Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja Juha Rantala. - Kuva: Samuel Martin

Perussuomalaisilla kunta-
vaalitalkoot Tervajoella

heenjohtaja Juha Rantala.
 Jo ennen koronakeissiä alku-
vuodesta keräsivät perussuoma-
laisten toritapahtumat ennätys-
määrän väkeä puolueen teltoille.
- Jatkamme nyt siitä mihin tal-
vella jäimme. Se, miksi aloitamme 
nämä tapahtumat juuri Tervajo-
elta, johtuu aivan kentän palaut-
teesta. Ja koska Köpingin perin-
teiset kesämarkkinat on siirretty 
ensi vuoteen, niin toimikoon tämä 
tapahtuma myös pienimuotoisena 
korvikkeena, tuumaa Rantala.
 Vaikka tapahtumajärjestelyistä 
vastaavat Vaasan, Laihian, Isonky-
rön ja Mustasaaren perussuoma-
laiset, on tilaisuus tarkoitettu aivan 
kaikille.
 Paikalle ovat lupautuneet myös 
perussuomalaisten kansanedusta-
jat Juha Mäenpää ja Jukka Mäky-
nen.

Koronaviruksen johdosta juhla-
vaatteiden kauppa on lähes py-
sähtynyt. Ylioppilasjuhlat siirtyvät 
elokuulle, joten alkukesän sesonki 
jäi välistä, koska juhlia juhlittiin 
etänä perheen parissa.
 Ylistaron Halpa-Aitan kaup-
pias Jaana Hautamäen mukaan 
kauppa on kuitenkin piristynyt. 
Verkkokaupan myynti lisääntyi 
kevään aikana jopa 80 prosenttia, 
kiitos jatkuvan markkinoinnin ja 
uutuuksien esille tuomisen.
 -Ihmiset ovat lähteneet liikkeel-
le. Meillä on toimiva verkkokauppa 
ja somessa paljon seuraajia, joten 
kauppa on käynyt kohtuullisesti ko-
ronasta huolimatta, kertoo Jaana.
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Korona vei 
juhlavaatemarkkinat

Oma pellavamallisto

Hautamäen omalla pellavaisella 
Fiini Fröökynä-tuotemerkillä on 
kysyntää. 
 -Olemme panostaneet paljon 
rohkeaan ja persoonalliseen mainon-
taan ja aiomme jatkaa samaa tahtia, 
vakuuttaa kauppias Hautamäki.
 Juhlavaatteiden sijaan me-
nekkiä on ollut monikäyttöisillä 
vaatteilla, kuten collegetunikoilla 
ja trikoomekoilla, joilla saa eri nä-
köisen tennareiden tai korkoken-
kien kanssa yhdistettynä. Kevään 
ja kesän yllättäjä on tyllihame, joka 
on Hautamäen mukaan löytänyt 
paikkansa myös etätyöntekijöiden 
vaatekaapista.

Halpa-Aitan kauppias Jaana Hautamäki sovittaa YO-lakkia ylioppilas Max Ru-
sulan päähän. Ylistaron Lions Club lahjoitti lakit Ylistaron lukiosta kirjoittaneille.

Jälleen on vauhtia ja seikkailua ja-
noaville luvassa helpotusta.
 Seinäjoella vapaa-ajan koneiden 
varaosa- ja huoltopalvelua pyörittä-
vä Moottorilla Service Oy laajentaa 
vuokraustoimintaa ja aloittaa moot-
toripyörien vuokrauksen kesäkuun 
aikana.
 -Kalusto tulee olemaan moni-
puolinen ja laadukas, moottoripyö-

Vuokralle tulevat moottoripyörät 
ovat Yamahan ja Kawasakin uusin-
ta mallistoa.

Moottoripyörävuokrausta Seinäjoella

rämaailman viimeisintä tekniikkaa, 
kertoo yrityksen toimitusjohtaja 
Rami Ala-Nisula. 
 Hän myös korostaa, että vuokra-
valikoima tulee sisältämään eri tyyli-
siä moottoripyöriä. Pyörät valikoitui 
Yamahan ja Kawasakin mallistosta.
 Moottoripyörät ovat uusia ja 
Ala-Nisula sai hankittua yrityksel-
le ne sujuvasti samassa pihapiirissä 
toimivalta Jokiniemi Motorsilta.
 Meille tulevat pyörät saapuvat 
lähiaikoina ja niiden vuokraus aloi-
tetaan heti. 
 -Ensimmäinen on lähtövalmiina 
tällä viikolla, toteaa Ala-Nisula.
 Mikäli kiinnostuit, valikoima 
hinnastoineen on yrityksen netti-
sivuilla www.moottorilla.fi. Sieltä 
löytyy myös yhteystiedot lisätietoja 
sekä varauksia varten.

Yrittäjä Peter Zschauer (vas.) testasi hallin padel-kenttää.

Halkosaaren kyläyhdistyksen ja il-
majokelaisen Munakan Urheilijoiden 
välinen pyöräilyottelu toukokuun 
alusta syyskuun loppuun on pysynyt 
tiukkana.
 Kisassa mitataan suoritusker-
tojen muutosta kylän viime vuoden 
suoritukseen. Toukokuussa munak-

Tiukkaa pyöräottelussa

kalaiset pyöräilivät 1199 kertaa ja 
halkosaarelaiset 732 kertaa. Viime 
vuonna Munakka pyöräili 3568 ker-
taa ja Halkosaari 1307 kertaa.
 Nykytahdilla Halkosaaren mää-
rä nousisi 2928:een (+1621 kertaa) 
ja munakkalaisten 4796:een (+1228 
kertaa). Kisa jatkuu siten tiukkana.

tehtaantie 6, 60100 seinäjoki, puh. 041-319 4149
ma-to 10-21, pe-la 10-22, su 12-21

nyt saat syärä tuvas tai  terassilla, 
jos haluat mukaha?

 niin nappaa heleposti
 autoluukulta
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Piian
Seinäjoen Paini-Miehiä edustava Joni 
Komppa on harrastanut painia 5-vuo-
tiaasta asti. Nyt kevään tuore ylioppilas 
saa iloita valkolakin lisäksi valinnastaan 
Santahaminan urheilujoukkoihin, missä 
painin ammattimainen treenaaminen on-
nistuu täyspäiväisesti. 

Joni Komppa kävi lukion ensimmäisen 
luokan Ylistarossa, mutta muutti sitten 
Ilmajoelle, koska painitreenejä oli kahdet 
päivässä. Hän kirjotti ylioppilaaksi Ilma-
joen lukiosta ja kehuu koulua ja lukion 
rehtoria siitä, kuinka joustavasti hänen 
kisa-ja harjoituspoissaoloihin koulussa 
suhtauduttiin. 

Tällä hetkellä Komppa asuun Seinäjoella, 
mutta treenaa edelleen Ilmajoella Marko 
Yli-Hannukselan, Seppo Yli- Hannuk-
selan ja Jarkko Ala-Huikun valmennuk-
sessa.

tentissä

Seija Kangasluoma ja Sisko Veh-
kaoja ovat olleet 46-vuotta kaune-
usalan yrittäjinä yhdessä. Ylistaron 
Kosmetologisen Hoitolan ja Ke-
mikalion toimitilat ovat sijainneet 
35-vuotta Ylistarossa Prykyntiellä, 
sitä ennen paikka ehti vaihtua use-
asti.  
 Seijan ja Siskon asiakaskunta 
on laaja, vakiintunut ja uskolli-
nen. Asiakkaita käy runsaasti myös 
Ylistaron ulkopuolelta ja asiak-
kaat ovat ikääntyneet ja kasvaneet 
heidän kanssa. Osa asiakkaista on 
käynyt ihan alusta saakka ja yrit-
täjät ovatkin kiitollisia asiakkaiden 
uskollisuudesta, joka on kestänyt 
vuosikymmenten ajan.
 -Olemme kiitollisia asiak-
kaille, että ovat olleet uskollisia 
meille kaikki nämä vuosikymme-
net. Olemme aina tehneet työmme 
asiakkaita kuunnellen, ja jokaisel-
le oman tarpeen mukaan, kertovat 
yrittäjät.
 -Emme ole lintsailleet työs-
sä, teemme hoidot huolella ja ajan 
kanssa, kertoo Sisko Vehkaoja hy-
myillen.
 Yrittäjät muistelevat menneil-
tä vuosilta sitä, kun he kulkivat 
muutaman vuoden Ylihärmässä 
tekemässä hoitoja kemikaliokau-
passa. 
 -Olemme myös aktiivisesti 
järjestäneet naisten iltoja eri yh-
distysten kanssa ja pitäneet kau-
neudenhoitoon liittyviä esitelmiä, 
kertoo Seija Kangasluoma.
 -Hyvinkin paljon tässä työs-
sä nousee esiin sosiaalinen puoli, 
kohtaamme asiakkaiden kanssa 
ilot ja surut. Joskus nauretaan ve-
det silmissä ja joskus itketään ve-
det silmissä, kertovat Seija ja Sisko.

Ajatuksena on myydä yritys, 
jatkaja hakusessa

Kumpikin yrittäjistä on sairastanut 
vakavan sairauden, mutta he ovat 
sairaudesta ja hoidoista selvinneet 
ja Ylistaron Kosmetologinen hoi-
tola on näistä vastoinkäymisistä 
huolimatta pitänyt ovensa auki.

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot 
  kourakuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut

- 5,5 tn kumitelakone 

Ylistarolaislähtöinen Joni Komppa 
painoi äskettäin valkolakin pää-
hänsä Jaakko Ilkan muistomerkillä 
Ilmajoella, vaikka koulunkäyntiä 
ovat rasittaneet lukuisat painihar-
rastuksesta aiheutuneet poissaolot.
 -Iso hatunnosto rehtorille ja 
koululle siitä, että aina on Ilmajo-
en lukiosta saanut vapaata kun on 
ollut leiri ja arvokisoihin on saa-
nut hyvät valmistautumiset, kos-
ka koulusta ei ole tullut painetta ja 
on saanut hyvin hoitaa etänä, jos 
on ollut tarvetta, kertoo Komppa 
opintojen sujumisesta.
 Lokakuussa Komppa aloittaa 
Santahaminan urheilujoukoissa, ja 
hänestä on mahtavaa päästä yh-
distämään armeija ja paini samassa 
paikassa.

Henkilökohtaista palvelua 
yhdessä jo 46-vuotta

 Rauhallisemmat eläkepäivät 
toki ovat kummankin mielessä ja 
yrittäjät toivovat, että löytäisivät 
jatkajan Kosmetologiselle hoito-
lalle. 
 -Ajatuksena on myydä yri-
tys siinä vaiheessa kun lopetam-
me, jos kiinnostusta löytyy ja on 
hyvä ostaja, kertoo Sisko Vehkaoja. 
Hän jatkaa toteamalla, että heidän 
omistamassaan osakkeessa oli-
si hyvät toimitilat valmistuneelle 
kosmetologille, hierojalle taikka 
jalkahoitajalle. 
 Seija ja Sisko olisivat mielel-
lään alussa apuna ohjeistamassa 
sekä neuvomassa  ja he auttaisivat 
asiakaskunnan pitämisessä.

Veteraaneille palvelua pian 
kolmekymmentä vuotta

Naiset kertovat, että heillä on käy-
nyt paljon sotaveteraaneja jalka-
hoidossa. Toki veteraanien määrä 
on laskenut, mutta edelleen heillä 
käy asiakkaina sotaveteraaninai-
sia, joita on useita.
 -Veteraanien lisäksi meillä käy 
sotainvalideja, lottia ja rintama-
naisia. Heille kuuluvien jalkahoito-
jen rahoitus tulee Valtiokonttorilta. 
Paikallisesti hoitojen järjestämi-
nen on terveyskeskuksien vas-

tuulla. Lisäksi yhdistykset keräävät 
varoja, joten esim.veteraaneille on 
ollut mahdollistaa päästä 2-4 ker-
taa vuodessa hoitoon, Seija Kan-
gasluoma kertoo. 
 Sisko ja Seija ovat käyneet 
myös laitoksissa tekemässä hoito-
ja, toki se on nyt vähentynyt koro-
na-aikana.

”Pitääkö teidän vieläkin 
käydä kursseilla?”

Yrittäjät kertovat nauraen, kuin-
ka asiakas on joskus ihmetellyt, 
että ”Pitääkö teidän vieläkin käydä 
kursseilla?”. Sisko ja Seija ovat pi-
täneet ammattitaitoaan yllä vuosi-
kymmenten ajan käymällä aktiivi-
sesti kursseilla ja messuilla. 
 -Emme ole ihan joka kotko-
tukseen lähteneet, vaan olemme 
pitäytyneet perinteisissä hoidois-
sa; teemme jalkahoitoja ja perin-
teisiä kasvohoitoja. Kasvohoitojen 
osalta on kehitys mennyt eteen-
päin ja tarjolla on kaikkia ”tehok-
kaita juttuja”, kertoo Sisko.

Jalkahoidoille on kova tarve, 
koska ihmisillä on kaikenlaista 
jalkavaivaa. 
-Olemme huomanneet korona-
aikana, että jalkahoidoille on tarve, 
kynnet ja känsät kasvavat koronas-
ta huolimatta, kertovat yrittäjät.
 Mitään mieluisinta hoitoa yrit-
täjät eivät osaa nimetä, vaan ker-
tovat, että ammatin hyvä puoli on 
monipuolisuus. 

Seija Kangasluoma ja Sisko Vehkaoja 
ovat toimineet 46-vuotta kauneusalan 
yrittäjinä yhdessä. Takana Ylistarossa 
Prykyntiellä sijaitseva Ylistaron Kos-
metologinen Hoitola ja Kemikalio.

”Olemme siihen oppineet, että työ täytyy tehdä kunnolla”, kertovat Ylistaron Kosmetologisen Hoitolan ja Kemikalion yrittäjät 
Sisko Vehkaoja ja Seija Kangasluoma.

Kevään tuore ylioppilas tähtää 
painimaailman huipulle 

 Joni kertoo Koronan vaikutta-
neen treeneihin ja kisoihin. Laji-
harjoittelua ei ole päässyt keväällä 
tekemään, koska mm. maajoukkue-
toiminta on ollut pysähdyksissä ke-
säkuun alkuun asti. Peruskunto- ja 
voimaharjoittelua on viety eteen-
päin yksilöllisesti. Komppa odot-
taa sitä, että kun korona hellittää, 
päästään mittelöimään kansain-
välisesti. Painiturnaukset kun ovat 
siirtyneet, kuten nuorten SM-kisat.
 Korona vaikuttaa väistämättä 
myös urheilijan talouteen ja koko 
urheiluun. Sponsoreita pitää hank-
kia, ja tämä ei ole helppoa, koska 
yritykset ovat kärsineet viruksen 
aiheuttamasta äkillisestä ja enna-
koimattomasta talouden notkah-
duksesta. Painijat tarvitsevat spon-

soreita erityisesti ulkomaan leirejä 
ja kisamatkoja tukemaan.

Loukkaantumisilta on säästytty

Komppa kertoo, että yllättävän 
hyvin hän on säästynyt loukkaan-
tumisilta ja päässyt terveenä tree-
naamaan.

 -Tämä palkitaan sitten jossain 
vaiheessa. Tavoitteenani on päästä 
painin huipulle ja pysyä siellä mah-
dollisimman pitkään, kertoo Joni.
 Komppa vaihtoi sarjan 67 ki-
loisista 72 kiloisiin, koska painon-
pudotus ennen arvokisoja oli iso 
ongelma.
 -Siinä oli mehut syöty miehes-
tä pois, joten oli pakko tehdä sar-
janvaihdos, kertoo Joni. Nähtäväksi 
jää, miten sarjanvaihdos onnistuu. 
Nyt Jonin ei tarvitse pudottaa pai-
noa ennen kisoja, joten energiaa 
riittää runsaasti kehään saakka.
 Jonin mukaan Yo-juhlat pide-
tään todennäköisesti heinäkuussa, 
näin on alustavasti äidin Ulla Kom-

Joni Komppa on hallitseva nuorten Suomen mestari kreikkalais-roomalaisen painin 67 kg:n sarjassa ja miesten SM-prons-
simitalisti V.2020

KOULUJEN EVOLUUTIOAIVOPESU

Pekka Reinikainen

Raamatun mukaan alussa luotiin 
virheetön maailma noin 6 000 vuot-
ta sitten. Ateistisen alkuperätarinan 
mukaan kaikki kehittyi itsestään ny-
kyiselleen 13,8 miljardia vuotta sitten 
tapahtuneesta alkuräjähdyksestä. 
Kumpaakaan väitettä ei voi testata 
laboratoriossa. Jokainen voi kuitenkin 
todistusaineistoa arvioimalla päätellä 
kumpi tarinoista on totta. 

Elämä perustuu tietopankkeihin ja 
niitä ohjaaviin käyttöjärjestelmiin, joita 
sukupolvesta toiseen tapahtuvat kopi-
ointivirheet (eli mutaatiot) väistämättä 
rappeuttavat. Mutaatiot eivät tuota 
uusia rakenteita tai ”monimutkaisem-
pia” eliöitä vaan näkyvät esimerkiksi 
perinnöllisten sairauksien lisäänty-
misenä. Tämä on yhdenmukaista 
Raamatun ilmoituksen kanssa: kaikki 
virheettömäksi luotu alkoi rappeutua 
6 000 vuotta sitten ihmisen synnin 
takia. Kertyneet virheet vievät kaiken 

– Elämä ja evoluutio – evoluutio-osion 
analyysi, Paljon melua tyhjästä ja Ky-
symyksiä ja vastauksia luomisesta 
-kirjat (luominen.fi/kauppa). 

Tärkeintä on opetella tunnistamaan 
todellinen tiede, joka perustuu nyky-
hetkessä tehtäviin, toistettavissa ole-
viin havaintoihin. Jos tiede käsittelee 
kaukaisen menneisyyden tapahtu-
maa kuten evoluutiota kyse on speku-
latiivisesta alkuperätieteestä.

Missä ovat havainnot todellisesta 
evoluutiosta, jossa nähdään uusien 
monimutkaisten elimien synty tai ha-
vainnoidaan eläinryhmien muuttumi-
nen toisiksi? Suden kaltaisen eläimen 
lajiutuminen esimerkiksi ketuiksi, ko-
jooteiksi ja kennelin 500 koiraroduksi 

Nurmon osayleiskaavaan liittyvä 
epäkohta uhkaa aiheuttaa vali-
tuskierteen. Jo kerran hallinto-
oikeudesta vauhtia hakenut kaava 
tulee kaupunginvaltuuston käsit-
telyyn lähikuukausina. Epäkohta-
na kaavassa on pidettävä sitä, että 
keskelle maatalousaluetta, broi-
leri- ja sikatilojen välittömään 
läheisyyteen, on kaavailtu ABC-
liikenneasemaa.
 Jos ABC:lle osoitettaisiin 
tontti toiselta puolelta VT19:ta, 
tulisi kaava hyväksytyksi eikä va-
lituksille olisi aihetta näiltä osin.
 Nurmon osayleiskaavan 
hyväksymisessä ilmeni aikai-

semmin esteellisyyksiä, kun 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskau-
pan hallinnossa mukana olleet 
henkilöt osallistuivat kaavan kä-
sittelyyn Seinäjoen kaupungin-
hallituksessa. Hallinto-oikeus 
hyväksyi jääviydestä tehdyn va-
lituksen ja kaava palautui uuteen 
käsittelyyn. 
 Seinäjoella kaupunginhalli-
tuksessa ja merkittävissä luotta-
musasemissa on edelleen lukui-
sia EEPEE:n hallintoon kuuluvia, 
mm. kaava-asioista päättävää 
kaupunkiympäristölautakuntaa 
johtaa EEPEE:n hallintoneuvos-
ton jäsen Kari Homi (kesk.).

ABC:n sijainti Nurmossa 
saisi aikaan valituskierteen

ABC-liikenneaseman sijainti haittaisi kotieläintilojen toimintaa ja kasvua.

pan kanssa suunniteltu. Lokakuun 
puolivälissä alkaa Santahaminassa 
komennus ja painin arvokisat on 
siirretty loppuvuoteen.
 Mutta miten Joni päätyi painin 
pariin?

 -Isä näki ilmoituksen Ilkka-
lehdessä, missä kerrottiin että 
Ylistarossa alkaa painikoulu, se 
vei sitten mukanaan, kertoo Joni 
haastattelun lopuksi.

Katso Joni Kompan haastattelu 
tästä linkistä: 

https://www.youtube.com/
watch?v=3FBW5O7Nu84

suvullisesti lisääntyvän elämän suku-
puuttoon.

Koululainen oppii paljon oikeita hyviä 
asioita, mutta joukossa on valitetta-
vasti perusteettomia evoluutiotarinoi-
ta. On hyvä tiedostaa, että evoluutio-
opetusta ei voi koulussa välttää ja 
opettajasta riippuu, miten aktiivisesti 
tätä ateistista uskontoa tuputetaan. 
Koululaisen ei tarvitse todistaa luo-
mista tai kumota evoluutiota, mutta 
asiallisia kysymyksiä saa tehdä. 
(Raamatusta ei yleensä kannata pu-
hua mitään, koska tällöin sinut leima-
taan ”uskonnolliseksi”.)

Kannattaa opetella erottamaan jyvät 
akanoista. Erityisen hyviä apuväli-
neitä koululaisille ovat lukion BIOS 1 

ei ole evoluutiota vaan muuntelua, jol-
la ei ole mitään tekemistä alkusolusta 
ihmiseksi -evoluution kanssa. 

Millä perusteella luonnossa ilmeistä 
älykästä suunnittelua ei saa ottaa 
huomioon? Miksi maailma on olemas-
sa? Kuinka monta mutaatiota tarvittiin 
kalan evän muuttumiseksi ihmisen 
kädeksi? Miten uimarakot muuttuivat 
keuhkoiksi – tai virtahevon kaltainen 
olento valaaksi? Miksi munia muniva 
nisäkäs olisi kehittänyt kohdun sisäl-
lä tapahtuvan lisääntymistavan? On 
aika ryhtyä ajattelemaan itse! 

Jos maailmaa tutkitaan vain ateisti-
sesta näkökulmasta käsin, päädytään 
umpikujaan. Itsestään ilmestyneiden 

atomien päämäärätön törmäily vailla 
tarkoitusta olevassa maailmankaik-
keudessa ei tyydytä maailmanseli-
tyksenä ja saa aikaan enenevässä 
määrin näkyvää pahoinvointia. Tälle 
myrkylliselle valheelle löytyy lääke 
Raamatusta.

KONELIIKE
- MOOTTORIKELKAT
- MAATALOUSKONEET

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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SOL Pesula Megakeskus
Keskuskatu 3
60100 Seinäjoki
p. 040 779 7277
Avoinna arkisin 9:00 - 17:00

Tervetuloa Seinäjoen 
ympäristöystävällisimpään 
täyden palvelun pesulaan!

Kodintekstiilit
puhtaaksi
vaivatta!
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