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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 1.7.2020

Minkä kalan evästä 
sinä kehityit?

Ihminen on nisäkäs, joka on rotan tavoin levittäytynyt lähes jokaiseen 
maailmankolkkaan. Olemme yksi laji telluksella matelijoiden, lintujen, 
selkärangattomien ynnä muiden nilviäisten kanssa. Eläimistä meidät 
erottaa mm. kyky puhua ja ajatella, kyky viestiä, kyky uskoa ja kyky 
kuvitella. Koituvatko nämä ominaisuudet ihmiskunnan kohtaloksi?

Nykykäytännön mukaan kun sana nisäkäs lienee jo vihapuhetta, koska 
nimi viittaa imetykseen ja naarassukupuoleen. Suomessa on nimittäin 
sellainen suuntaus vallalla, jonka nimissä halutaan kieltää tietyt sanat 
ja sanayhdistelmät. Tuntuu, että välillä jopa äitiyteen liittyvät maail-
man luonnollisimmat asiat tulkitaan naisvihamielisinä ja mikä pahin-
ta, naisten itsensä toimesta.

Eduskunnan täysistunnossa kansanedustaja Kaisa Juuso (PS.) kertoi 
pohtineensa vakavissaan, että voiko hän vanhusten hoitajamitoitusta 
koskevassa puheenvuorossaan käyttää ilmaisua ”musta aukko”, vai 
tulisiko puhua värittömästä aukosta. Tilannehan on absurdi, kun kan-
sanedustaja joutuu tällaista pohtimaan.

Kielletään värit, kuten musta ja valkoinen. Ja väriyhdistelmät. Kuten 
punainen ja keltainen. Kielletään raamatulliset ilmaisut, kuten helvet-
ti ja taivas. Kielletään sukupuolet, kuten mies ja nainen - Ehkä pitäisi 
kieltää koko Suomen kielen käyttö. Valtakunnansyyttäjän kiinnostus 
tuskin ulottuu arabiankieliseen vihapuheeseen, koska se lienee pelk-
kää kivapuhetta ilman loukkaamis-, solvaamis- ja kiihottamistarkoi-
tusta.

Samoin tulee kieltää etninen profilointi, kuten lapualaisten ja nur-
molaisten alku- ja syntyperästä johtuva syyllistäminen sadan vuoden 
takaisista tapahtumista. Jos lapualaisia saa edelleen syyllistää sini-
mustasta, niin miksi ei sitten joulupukkia kommunismin ihannointiin 
vahvasti viittaavasta punaisesta nutusta? Saman verran on nimittäin 
yhteistä fasismilla ja Lapualla kuin kommunismilla ja Korvatunturilla.

Miten suomalaisuus määritellään? Minulla ei tähän ole tyhjentävää 
vastausta, mutta mielestäni suomalaisessa virtaa suomalais-ugrilai-
nen veri, hän puhuu äidinkielenään jompaa kumpaa kotimaista, hän 
tunnistaa suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvan kristillisyyden ja 
hän kunnioittaa lakejamme ja tapojamme. Minua häiritsee ja loukkaa 
nykyisin hyväksyttävä tulkinta, jonka mukaan suomalainen on kuka 
tahansa yksittäistapaus, joka kivittää ja ampuu raketteja kohti viran-
toimituksessa olevia poliiseja. Media haluaa leimata pahantekijät suo-
malaisiksi nuoriksi sillä perusteella, että he nyt sattuvat täällä jostain 
syystä olemaan.

Nautitaan intiaanikesästä ja eskimojäätelöstä, kuten tähänkin asti.

Piia Kattelus

Intiaanikesän
eskimojäätelö

Lapselta voi kesällä kysyä, minkä kalan evästä sinä kehityit? Kysyessään 
kysymyksen voi nähdä, kuinka lapset alkavat hymyilemään tai jopa epäi-
lemään, että onko tuo ”ukko” aivan sekaisin.

Lapsikin ymmärtää, ettei maapallolla uiskentele mutaation välitilas-
sa olevia ”merenneitoja”. Toisin taitaa olla vasemmiston johtamassa 
opetus- ja kulttuuriministeriössä, joka on täynnä kokoomustaustaisia 
virkamiehiä. Sieltä suolletaan kaikenlaista hölynpölyä sukupuolineut-
raalisuudesta eikä äitiä saisi kutsua kohta äidiksi, vaan synnyttäjäksi. Lii-
kennemerkitkin piti muuttaa jo tämän vouhutuksen takia.

Markuksen evankeliumissa (10: 14-15) Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla 
minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valta-
kunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa 
niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

Pienten lasten silmät ja mieli on avoin. Sen sijaan peruskoulun yläluokilla 
opetetaan tänä päivänä, että mies voi synnyttää. Siis peruskoulussa. Sa-
malla tavoin koulussa opetetaan, että ihminen on kehittynyt kalasta. Kun 
joku tieteen nimissä esittää mitä tahansa hölynpölyä, kukaan ei puutu sen 
todenperäisyyteen. Ja vihervasemmistolaiset maakunta- ja valtakunnan 
mediat suoltavat näitä ulos vailla mitään lähdekritiikkiä.

 

 
Kausityövoiman saatavuus kiihdytti MTK:ssa mieliä huhti-toukokuussa. 
Pienen yllytyksen avustamana MTK lopulta hankki lentoja ja sai toista tu-
hatta kausityöntekijää Suomeen.

Nyt kun mansikkakausi on kiivaimmillaan, lienee selvää, että marjoista 
maksetaan oikeudenmukainen hinta. Viljelijä tarvitsee palkkansa.

Samaan aikaan on huolestuttavaa, että valtakunnan mediassa kerrotaan 
tilojen puutteellisista oloista kausityöntekijöiden majoituksessa tai työn-
johdossa. Tiukilla oleva maatalousala ei saa joutua yleistyksen piiriin, jos 
osalla tiloista olosuhteita on laiminlyöty. Toisaalta MTK saisi pitää huolen 
siitä, että vastuullisuus on myös olosuhteissa, kun kerta ulkomailta oli tar-
ve väkeä tänne roudata. Kolonialismi ei sovi Suomen maatalouteen, mie-
luummin tuetaan suomalaiseen työvoimaan perustuvia perheviljelmiä.

 

 
Kesä ei tänä vuonna ole täynnä tapahtumia, mutta lopulta myös urheilu-
kesä pääsee käyntiin.

Pesäpallolla on nyt luotuna loistava ja yleisöäkin kiinnostava paikallispe-
lien formaatti. Seinäjoki, Koskenkorva ja Vimpeli ovat miesten superissa 
samassa lohkossa ja niitä pelejä kannattaa katsoa. Tietysti Sotkamon Jy-
myn saapuminen Etelä-Pohjanmaalle torstaina 16.7. on aina sykähdyttä-
vää. Pohjoisen joukkueet käyvät Seinäjoella, mutta viime vuoden mestari 
Joensuuta ei runkosarjassa kuitenkaan Seinäjoella nähdä uuden lohkojär-
jestelmän takia.

Yleisön kannattaa ottaa korona-asiat tosissaan, sillä korona on maail-
malla levinnyt juuri yleisötapahtumissa. Eli käsihygieniaa ja välimatkoja 
on hyvä kunnioittaa peleissä. Tahko Pihkalan eduksi on jälleen hyvä ke-
hua, että tässä pesäpallossa ei vastustaja koko aika huohota niskassakaan 
saati potkimassa nilkkoihin.

Etelä-Pohjanmaalta löytyy kesään paljon hyviä asiointikohteita ja tapah-
tumia. Tässä lehdessä on esillä hyviä vaihtoehtoja, minne kannattaa ke-
sällä suunnata. Hyvää ja siunattua kesää.

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

Presidentti Sauli Niinistö totesi Seinäjokiselle virtuaalivierailulla                  Venäjä-pakotteiden pysyvän

”Kunnat osoittivat kykynsä vastata       Koronan haasteeseen”

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Seinäjokinen-lehti haastatteli ta-
savallan presidentti Sauli Niinistöä 
tämän virtuaalivierailulla Seinäjo-
ella kesäkuun puolivälissä.
 Seinäjokinen-lehden hallituk-
sen puheenjohtaja Piia Kattelus 
palautti presidentti Sauli Niinistöl-
le mieliin edellisen maakuntamat-
kan Seinäjoelle:
 ”Vierailitte taannoin Kitinojal-
la, joka valittiin Suomen vuoden 
kyläksi vuonna 2012. Sittemmin 
Kitinojan koulu on lakkautettu.”
 Kattelus esitti presidentti Nii-
nistölle kysymyksen, että koronan 
myötä keskitetty yhteiskunta on 
osoittanut heikkoutensa, koska 
hajautetuille pienemmille yksi-
köille olisi nyt tarve. Pitäisikö tästä 
jäädä jotain pysyvää Suomeen ja 
mitä tästä voitaisiin oppia?
 -Korona-tilanne on väliai-
kainen. Kuntataso on osoittanut 
kykynsä sopeutua varsin nopeasti 
täysin uuteen tilanteeseen, vastasi 

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
Kuva (Tasavallan presidentin kanslia)

Niinistö.
 Koulujen lakkauttamiseen Nii-
nistö ei pystynyt ottamaan kantaa, 
kun ei tunne alueen tilannetta tar-
kemmin.

 -Valtioon nähden kunnat 
osoittivat tarpeellisuutensa ja ky-
kynsä vastata melkoiseen haastee-
seen, jatkoi Niinistö.

Turvallisuusyhteistyö Ruotsin ja 
Norjan kanssa syvenee
Päätoimittaja Sami Kilpeläinen kysyi 
tasavallan presidentti Sauli Niinis-
töltä Suomen lähialueyhteistyöstä 
koronakriisin opetuksena ja pitäisikö 
sitä syventää tulevaisuudessa?
 -Meillä on hyvin tiivistä yh-
teistyötä Pohjoismaiden kanssa. 
Uutena tai syvenevänä on turval-
lisuusyhteistyö Ruotsin ja Norjan 
kanssa, koska meillä on yhteistä 
rajaa. Se on hyvin luonteva yhteys. 
Hyvin luonteva, toimiva ja kiinteä 
yhteys, korosti Niinistö yhteistyön 
kehittämisen tarvetta.
 Niinistö myös arvioi muilla 
Pohjoismailla olevan samaa kehit-
tämishalua yhteistyössä.
 -Mitä tulee Venäjään, niin naa-
purimaana pidämme yllä luontevia 
suhteita ja aika hyvä tilanne siinä 
suhteessa onkin, arvioi Niinistö.

Venäjä-pakotteet pysyvät

Kysymykseen kotieläinsektorin 
menetyksistä ja Venäjän presi-
dentti Vladimir Putinin ehdotuk-
sesta lieventää pakotepolitiikkaa, 
Niinistö vastasi epäilevästi:
 -Pakotepolitiikan syy on sel-
västi, kiistattomasti ollut Krimin 
ja Ukrainan tilanne. Kyllä ”niissä” 
pitää ratkaisuja löytyä ennen kuin 
lähdettäisiin pakotteista luopu-
maan, totesi presidentti Sauli Nii-
nistö.
 Suomen elintarvikesektoria 
koskevien vastapakotteiden Nii-
nistö arvioi jatkuvan.
 -Luulen, että nuo pakotteet 
suunnilleen sellaisinaan pysyvät, 
sanoi presidentti Niinistö.
 Presidentti Niinistö ei osannut 
arvioida presidentti Putinin eh-
dotusta pakotteista luopumisesta 
ennen kuin näkee, mitä ne käytän-

nössä tarkoittaisivat.

Lennu-koira viihtyy vedessä

Presidentti kertoi punkkien vai-
vanneen tänä kesänä kaikkia lem-
mikkejä.
 -Vesi on elementti, joka kieh-
too tietysti niin meitä ihmisiä kuin 
eläimiä, vastasi Niinistö kysymyk-
seen Lennu-koiran mieltymykses-
tä veteen.
 ”Muuten jaksellaan ihan hyvin.”

Katso koko haastattelu Seinäjokisen 
uutiskanavalta Youtubesta  https://www.
youtube.com/watch?v=YOCgO8iQeo8

Tapahtumanjärjestäjien tavoit-
teena tällä hetkellä on, että ta-
pahtuma järjestetään elokuussa, 
mikäli valtion virallinen ohjeis-
tus sen sallii.
 Mahdollisista artisteista ja 
ohjemistosta tullaan tiedotta-
maan heti kun on mahdollista 
ja samassa yhteydessä jatkuu 
lipunmyynti. Aikaisemmin oste-
tut liput tulevat käymään sellai-
senaan myös tällä uudella päivä-
määrällä.
 Mikäli vauhtiajojen järjestä-
minen tänä vuonna ei olisi mah-
dollista, voi tämän vuoden liput 
käyttää seuraavana vuotena.

Korona-kevään hellitettyä myös 
Alavudella Tuurissa sijaitseva Hui-
kia-seikkailupuisto avasi ovensa.
 -Olemme avoinna tiistaista 
lauantaihin kello 11-19 ja sunnun-
taisin kello 12-18, kertoo Sanna 
Heinonen Tuurin seikkailupuiston 
esimies.
 Puistoon voi tulla yksin, kak-
sin tai vaikka isommalla porukalla 
ja perheenjäsenen kanssa. Huikia 
sopii kaikenikäisille seikkailijoilla. 
 -Ajanvarausta et tarvitse 
ennakkoon. Seikkailupuisto on 
avoinna joka päivä – satoi tai pais-
toi. Lisäksi puistossa voi syödä 
omia eväitä, kertoo Heinonen.

Seikkailupuisto Huikia on 
avoinna ilman ajanvarausta

Vauhtiajot Seinäjoen 
keskustassa 6.-8.8

”Kiikun Montussa” eli virallises-
ti Lehtisalon louhoksella oli jou-
tunut tuhkaa veteen, minkä takia 
terveystarkastajat sulkivat pariksi 
päiväksi uimarannan.
 Seinäjokinen-lehti haastatteli 
SeiLabin terveystarkastajia ja he 
kertoivat, että tutkimustulokset 
osoittivat löydöksen tuhkaksi ja 
uimaranta voitiin avata uudelleen 
käyttöön.
 Uimareita on useilla Seinäjoen 
ja lähialueiden rannoilla häirin-
nyt koirien uittaminen samoissa 
vesissä kuin ihmisten uimarannat 
sijaitsevat.
 Järjestyslain mukaan koiria ei 
saada viedä ”lainkaan yleiselle ui-
marannalle”. 

Koirat ja tuhka uimareiden riesana

Seinäjoen kaupunginjohtajak-
si valittu KTM Jaakko Kiiskilä 
aloittaa tehtävässään 1.9.2020.
 Kaupunginvaltuusto valit-
si Kiiskilän kaupunginjohtajan 
virkaan seitsemän vuoden mää-
räajaksi. Viran täyttämisessä 
noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa.
 Nurmolaistaustainen Kiiskilä 
voitti äänestyksessä vastaehdok-
kaansa Olli-Poika Parviaisen ää-
nin 43-8.

Kiiskilä aloittaa 1.9.

Vastuullinen koiranomistaja ei tuo koiraansa uimarannalle

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayh-
distyksen vuosikokous kokoontui 
perjantaina 26.6.2020 Seinäjoella. 
Neljän vuosikymmenen iän viime 
vuonna saavuttaneen yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Tuomas 
Koivuniemi Kauhajoelta.
 Epilepsiayhdistyksen hallituk-
sen varapuheenjohtajana toimii 
Paula Keski-Nirva Kauhajoelta 
sekä hallituksen jäseninä Pirkko 
Sampo Kurikasta, Liisa Ala-Kan-
to Seinäjoelta, Jukka Hautamäki 

Koivuniemi jatkaa epilepsiayhdistyksen johdossa

Seinäjoelta, Pirjo Pihlajikko Sei-
näjoelta (Ylistaro) ja Jaana Koski 
Seinäjoelta (Nurmo). Varajäseniksi 
valittiin Heimo Hauhia Alavudelta, 

Sirpa Paski Seinäjoelta, Ari Yli-
Erkkilä Seinäjoelta ja Jyrki Keski-
nen Seinäjoelta. Henkilövalinnat 
tehtiin yksimielisesti.
 Etelä-Pohjanmaan Epilepsia-
yhdistys on yksi valtakunnallisen 
Epilepsialiiton jäsenyhdistyksis-
tä. Etelä-Pohjanmaan Epilepsia-
yhdistys esittää liittokokoukselle 
ehdokkaaksi liiton hallituksen jä-
seneksi kolmivuotiskaudelle 2020-
22 Tuomas Koivuniemeä.

Ilmajokisen kansanedustaja Juha Mä-
enpään (ps.) syytesuoja säilyi edus-
kunnan täysistunnossa äänin 54-121. 
Poissa oli 24 kansanedustajaa.
 Seinäjokinen kansanedusta-
ja Paula Risikko (kok.) ei ollut ää-
nestyksessä. Hän ei ollut myöskään 
edellisenä päivänä Seinäjokisen 
tietojen mukaan Seinäjoella nais-
valtuutettujen tapaamisessa. Pasi 
Kivisaari (kesk.) äänesti syytesuo-
jan puolesta. Sen sijaan puoluetoveri 
Antti Kurvinen äänesti syytesuojan 
kaatamisen puolesta.
 -Kun politiikkaan on lähtenyt 
mukaan, niin politiikassa pitää kes-
tää kaikenlaista, vastasi Mäenpää 
Seinäjokiselle miltä viimeinen vuosi 
on tuntunut.
 Mäenpää ihmettelee, miten val-
takunnansyyttäjä lähtee asiaa veivaa-
maan vielä eduskunnan päätöksen 
jälkeen, vaikka asialle on laitettu piste.
 Eduskunnassa olisi vaadittu vii-
den kuudesosan enemmistö syyte-
suojan murtamiseen.

 -Lain mukaan päätös syytesuo-
jasta on tehty eduskunnassa. Mik-
si asiaa vielä valtakunnansyyttäjä 
pyörittelee?, harmittelee Mäenpää.
 ”Kaikilla Suomen kansalaisilla 
on perustuslaillinen oikeus lausua 
valtiopäivillä syytesuojan nimissä 
ja jokaisella suomalaisella on oikeus 
asettua ehdolle kansanedustajaksi.”
 Merkille pantavaa on valta-
kunnansyyttäjä Raija Toiviaisen 
politiikan teko valtakunnansyyt-
täjän paikalla. Seinäjokinen-lehti 
on selvittänyt, että Toiviaisen puo-
liso on toiminut kokoomuksen 
valtuutettuna Vihdissä. Kansan-
edustaja Juhana Vartiainen (kok.) 
kirjoitti pikaviestipalvelu Twitteris-
sä 12.10.2014, että ”Mutta meillähän 
on työttömiä!”<=>Tila tarvitsee 
lisää peltoalaa. ”Mutta nykypellos-
sakin on rikkaruohoja!”
 Toiviaisen syyttäjänvirasto ei 
ole pannut tikkua ristiin kansan-
edustaja Vartiaisen puheiden syyt-
tämiseksi tai edes tutkimiseksi.

Mäenpään syytesuoja säilyi
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www.koskenkorvanurheilijat.fi

KOSKENKORVAN URHEILIJAT VIMPELIN VETO

KOSKENKORVAN URHEILIJAT SEINÄJOEN JYMYJUSSIT

LA 11.7.
17.00

LA 4.7.
17.00

hae vaikka rantsulle mukaan
kesäsafkaa!

barots.fi

tehtaantie 6, seinäjoki  puh 041-3194149
avoinna ma-to 10-21, pe-la 10-22, su 12-21

5,90 €

 
6,50 €

 

finger food mix 
Paneroidut juustotikut 3 kpl + juustosipulirengas 2 kpl + sipulirengas 2 kpl
Paneroidut juustotikut 2 kpl+juustosipulirengas 2 kpl + sipulirengas 2 kpl +
chicken fingers 2kpl + dippi  

...............

......................................................................................................................................................................................

Ilmajoen kunnanvaltuusto päätti 
äänin 25-10 hyväksyä kunnanhal-
lituksen esityksen, jonka mukaan 
Koskenkorvan alueelle aloitetaan 
”uuden koulun suunnittelu siten, 
että ensin kuullaan koululaisten 
vanhempia ja toteutetaan lapsivai-
kutusten arviointi.” 
 Kaupunginhallituksessa Harri 
Koskelan tekemä esitys voitti kau-
punginhallituksen pohjaesityksen 
6-5. Esitystä kannatti mm. Reetta 
Kananoja (kesk.). 
 Kaupunginvaltuustossa Ahti 
Ranto (kesk.) esitti kaupunginhalli-
tuksen alkuperäistä esitystä, joka olisi 
lakkauttanut Ilomäen, Nopankylän, 
Västilän ja Koskenkorvan koulut. Tämä 
esitys hävisi kolmannella kierroksella 
Esa Niemistön (sin.) esitykselle.
 Viimeisessä neljännessä äänes-

Koronakriisi lykkäsi noin kahdella 
kuukaudella sarjakauden alkua ja nyt 
Superpesis pelataan lohkoissa.
 Koskenkorvan Urheilijat aloit-
taa pesiskauden vauhdikkaasti, kun 
ensimmäisen viikon aikana joukkue 
kohtaa ensin sunnuntaina kotiken-
tällä Vimpelin Vedon ja vielä viikon 
päästä Seinäjoen Jymyjussit.
 Seinäjoen Jymyjussien ensim-
mäinen kotipeli on Koskenkorvaa 
vastaan tiistaina 7.7., joten joukkueet 
tulevat tutuiksi heti kauden aluksi.
 Nämä kolme joukkuetta muo-
dostavat Superpesiksen länsilohkon 
eli lohkon B.

Runkosarjassa kaikki 
eivät kohtaa

Sekä miesten että naisten super-
pesisjoukkueet on jaettu maantie-
teellisesti neljään lohkoon runko-
sarjassa. Lohkon sisällä pelataan 
nelinkertainen sarja ja kahden muun 
lohkon joukkueet kohdataan kah-
desti.
 Itä- ja länsilohkojen sekä etelä- 
ja pohjoislohkojen joukkueet eivät 
pelaa vastakkain runkosarjassa. Ot-
teluista muodostuu yksi runkosar-
ja, jonka kahdeksan parasta pääsee 
puolivälieriin.
 Koskenkorvan Urheilijoiden pe-
säpallojaoksen puheenjohtaja Jukka 
Latvalalla on yli 20 vuoden huikea 
kokemus pelaajana superpesiksestä 
ja pelaajauran jälkeen hän on toimi-
nut vuodesta 2016 pelinjohtajana.
 -Sarjajärjestelmästä on luotu 
nyt hieman kevennetty versio, kun 
pandemia on siirtänyt sarjakauden 
alkua heinäkuuhun saakka. Run-
kosarja pelataan läpi kahden kuu-
kauden aikana ja nyt luotu sarjajär-
jestelmä vähentää matkustamista 
joukkueilta, Latvala kertoo.
 Paikallispelejä on lisätty viime 
vuodesta. 

Kyläkoulut pelastuivat Ilmajoella

tyksessä Koskelan hallituksessa te-
kemä esitys voitti Niemistön esityk-
sen. 
 Suunnittelumääräraha vara-
taan vuoden 2021 budjettiin ottaen 
huomioon vanhempien kuulemi-
set, lapsivaikutusten arviointi ja 
vuonna 2020 julkaistavat oppilas-
määräennusteet.
 -Olen aina puolustanut ky-
läkouluja. Jos 6-vuotiaan pitäisi 
lähteä aamulla puoli seitsemältä 
ja pääsisi vasta viideltä kotiin, niin 
pidän sitä kyllä aika pahana. En 
haluaisi sitä omallekaan lapsel-
le saati 3. luokkaiselle, muistutti 
Harri Koskela valtuuston koko-
uksessa koulujen lakkauttamista 
kannattaneille valtuutetuille.
 Koskela korosti puheenvuo-
rossaan, ettei asu itse lakkautetta-
vien koulujen alueella.

Arviointikertomus hyväksyttiin

Ilmajoen kunnan tilikauden ali-
jäämä kasvoi viime vuonna -3 872 
286 euroon. Lisäksi kunnalla on 
vastuita JIK-kuntayhtymän ali-
jäämään ja myös Ilmajoen vuoden 
2018 tulos oli alijäämäinen.
 Tarkastuslautakunnan pu-
heenjohtaja Hannu Akkanen (ps.) 
toi lautakunnan esittelemässä ar-
viointikertomuksessa esille myös 
huolen nuorisosta:
 -Tarkastuslautakunta kiinnit-
tää huolta lasten ja nuorten kasva-
vaan huumausaineiden käyttöön 
Ilmajoella, totesi Akkanen ennal-
taehkäisevän työn kehittämistar-
peen kiireellisyydestä.

Kossu haastaa Vimpelin

-Niissä on omanlaisensa jännite ot-
telutapahtumassa. Luotu sarjajär-
jestelmä on tervetullut tälle kaudelle.

Koskenkorva tähtää 
pudotuspeleihin
Koskenkorvan Urheilijat vältti vii-
me vuonna sarjakarsinnan 11. sijalla 
ja tänä vuonna sarjasta ei yksikään 
joukkue tipu.
 Joukkue tavoittelee runkosar-
jassa kahdeksan joukkoon tällä kau-
della. 
 - Tavoitteet on parantaa sijoi-
tusta vuosi vuodelta. Viime kausi 
oli kaikenkaikkiaan haasteellinen. 
Joukkuetta on uudistettu täysin uu-
della pelinjohtajakaksikolla. Vai-
nionpää Mikko ottaa ”kappelli-
mestarin” paikan ja aisaparina on 
Sinkkosen Olli-Pekka, avaa Latvala 
joukkueen taustoja.
 Pelaajarinkiin on Hyvinkääl-
tä tullut Aku Kettunen, Alajärveltä 
Jouni Mäki ja Seinäjoelta Miika Ant-
tila. 
 -Kettuselta odotetaan vahvaa 
ulkopelipanosta ja sisäpeliin moni-
puolisuutta. Anttila ja Mäki vahvis-
tavat kotiutusosastoa.
 Koskenkorvan Urheilijoissa on 
tänä vuonna myyty aktiivisesti seu-
ran ainaisjäsenyyksiä.

 -Ainaisjäsenyysmyyti on näyt-
tänyt että Kossuhenki elää kovasti 
maakunnassa. Lisäeurot ovat tulleet 
tarpeeseen näin korona aikana, Lat-
vala kiittelee.

Latvalan 1000:s 
tehopiste hukassa

Seinäjokinen-lehden on pakko kysyä 
haastattelun päätteeksi Latvalal-
ta henkilökohtainen kysymys, sillä 
Suomen pesäplloliiton tehotilaston 
mukaan on hän pelannut miesten 
Superpesiksen runkosarjassa 518 ot-
telua, joissa hän on lyönyt 727 juok-
sua ja tuonut 262 juoksua sekä kerä-
nyt 1929 kärkilyöntiä.
 Seinäjokinen sai yllättävän vas-
tauksen kysymykseen, ”olisiko mi-
tenkään mahdollista, että tänä kesä-
nä tulisi tuo puuttuva lyöty tai tuotu 
juoksu 1000 pisteeseen tehotilastos-
sa?”
 -Itse asiassa tuo tuhannes teho-
piste tuli 2017 viimeisessä runkosar-
jaottelussa. Juoksu merkittiin Kouk-
karin Juusolle erehdyksessä. Luvuksi 
tulee jäämään 999. Oma pelaajaura on 
ohi ja uudet miehet tekee nyt tehopis-
teitä, päättää Latvala.
 Runkosarjan kolme parasta saa-
vat valita puolivälierävastustajansa 
5.-8. sijoittuneista joukkueista.

Valtioneuvoston sisällä toimii, am-
mattilobbareiden sateenkaariyhteis-
työverkosto. Se on perustettu edus-
kunnalle kertomatta tammikuussa 
2020.
 Siinä on kansanedustaja Antero 
Laukkasen (kd.) mukaan kuudesta 
ministeriöstä korkeita virkamiehiä ja 
edustajia sateenkaari- ja aktivistijär-
jestöistä.
 -Nämä järjestöt ovat oman asi-
ansa edunajajia, lobbareita. STM:n 
mukaan verkoston keskeisiä toimin-
toja on lainsäädäntöön vaikuttami-
nen. 
 Miksi tämä lobbariryhmä ei kiin-
nosta mediaa? Outoa, eikö vain, ky-
syi Laukkanen ministeri Anna-Maja 
Henrikssonille osoittamassa kirjalli-
sessa kysymyksessä.
 Viime kaudella media halusi 
tietää kaikkien eduskunnassa kan-
sanedustajia tavanneiden vieraiden 
nimet, jotta he voivat arvioida, kuka 
vaikuttaa kehenkin ja miten kansan-
edustajia lobataan. Mutta tämä Val-
tioneuvoston sisällä toimiva lobbau-
sorganisaatio ei mediaa kiinnosta.
 Oikeusministeri Henrikson 
vastasi Laukkasen kirjalliseen ky-
symykseen 10.6.2020 verraten tätä 
sateenkaari-lobbausryhmää valtio-
neuvoston asettamiin neuvottelu-
kuntiin.

Laukkanen ihmettelee 
sateenkaariverkostoa

 Vertaus oli Laukkasen mukaan 
erittäin epäonnistunut. Valtioneu-
voston asettamiin neuvottelukuntiin 
tulee osallistujien nimeämispyyn-
tö myös eduskuntaryhmille. Tästä 
verkostosta ei ole tietoa tullut, eikä 
pyyntöä osallistua siihen, eikä sen 
toiminnasta ja päätöksistä ole tietoa 
ministeriöiden sivuilla.
 -Avoimuus ja läpinäkyvyys lois-
tavat poissa olollaan. Ei ole ihme, että 
sateenkaari-aate vyöryy lainsäädän-
töön.
 Media kutsuu itseään vallan vah-
tikoiraksi, nyt on koira hiljaa, kun-
han ei vaan olisi jo sateenkaaripanta 
kaulassa, kysyy Laukkanen medialle 
esittämässä kirjelmässään.
 Epäselvää on miten tämä toi-
minta rahoitetaan ja käyttävätkö vir-
kamiehet tähän virallista työaikaa ja 
julkisia varoja.
 Seinäjokinen-lehdelle on esitet-
ty kysymyksiä, kuinka on mahdol-
lista, että sisäministeri Maria Ohi-
salo haluaa nimetä ohi normaalien 
nimeämiskriteerien vähemmistöjen 
ja maahanmuuttajien edustajia po-
liisiin. Normaalitilanteissa tällainen 
valikoiva valitseminen on rikos, mut-
ta ilmeisesti ei poliisissa?
 Julkisuuslain perusteella val-
tioneuvoston toiminnan on oltava 
avointa ja läpinäkyvää.

Harri Koskela (ps.) Reetta Kananoja (kesk.) Hannu Akkanen (ps.)

Ylistarolaisen Halkosaaren ja Ilma-
joen Munakan välinen kylien välinen 
pyöräilyottelu on innostanut alueen 
asukkaat huimiin pyöräilymääriin. 
 Halkosaarelaiset ovat pyöräil-
leet 1.5.-15.6. välisenä aikana yli 
kolme kertaa enemmän kuin viime 
vuonna eli yhteensä 1141 kertaa. Vii-
me vuonna kertoja oli vastaavana 
aikana kertynyt 335. Kasvua viime 
vuodesta on 806 kertaa.
 Munakassa on pyöräilty peräti 
1855 kertaa samaan aikaan. Viime 
vuodesta kerrat ovat lähes kaksin-
kertaistuneet, kun kertoja oli viime 
vuonna 1124 samaan aikaan. Kasvua 
on 731 kertaa.
 28-vuotiaan pyöräilykisan voit-
taa kylä, jolla on enemmän suori-
tuskertoja kesän aikana verrattuna 
viimevuotiseen kylän omaan tulok-
seen 1.5.-31.8.

Tuleeko Munakan vastaisku Halkosaarelle

”Tällaista nousua ei ole ollut”

Munakan Urheilijoiden kuntojaos-
toa vetävä Esa Niemistö on silmin 

nähden innostunut valtavasta pyö-
räilyinnotuksesta:
 -Koko 28 vuotta olen ollut mu-
kana järjestämässä ottelua, eikä 

koskaan ole ollut tällaista vuotta, 
ihastelee Niemistö.
 Arvioitaessa tämän kevään pyö-
räilyintoon vaikuttaneita tekijöitä, 
nimeää Niemistö koronan vaikutuk-
sen olevan ykkösasian.
 -Kyllä totta puhuen aktiivinen 
lehdistö ja sitä kautta kiirinyt sana 
on innostanut pyöräilemään, myön-
tää Niemistö mm. Seinäjokinen-
lehden aktiivisen uutisoinnin vaiku-
tusta tulosten kasvuun.
 Myös Ilmajoen lehdistö on ollut 
aktiivinen.
 Niemistö arvioi sosiaalisella 
medialla olevan jonkin verran vai-
kutusta, mutta muistuttaa varsinkin 
Munakassakin olevan hurjan kas-
vun, vaikka aktiivit ovat ”myös iäk-
käämpiä väkeä eikä ’some’ ole ollut 
’se juttu’”.
 -Ehkä jossain määrin ainakin 
Halkosaaressa nuoria on lähtenyt toki 
enemmän liikkeelle, pohtii Niemistö.

Halkosaarella etumatka

Tasaisella tahdilla Halkosaari saisi 

elokuun loppuun mennessä kasaan 
3051 pyöräilykertaa ja Munakka 
4960 kertaa. 
 Ennustetuilla määrillä Halko-
saaren kasvu olisi 1744 ja Munakan 
1392. Tilanne on erittäin tiukka ja esi-
merkiksi kolmen pyöräilykerran las-
ku päivittäin Halkosaaressa ja kahden 
kerran nousu Munakassa kääntäisi 
ennusteen Munakan hyväksi.

Miten kisassa käy Esa Niemistö?

-Hyvin tasaväkistä on. Harvoin on 
näin tasaväkisesti pyöräilty ja nyt ei 
ole siksi näppituntumaa.
 Tällaista nousua ei ole ollut 
koskaan aiemmin edelliseen vuo-
teen. Aikanaan toki Niemistön mu-
kaan ”mummot kehuivat  pyöräilyn 
olevan niin mukavaa kesällä, kun ei 
tarvitse verenpainelääkkeitä, että 
piti asettaa viiden merkintäkerran 
päivärajoite.”
 -Pyöräily on päätavoite. Pääasia 
on, että pyöräillään, se sopii kaiken-
ikäisille ja sitä kautta syntyy mahta-
va yhteistulos.

Munakan Urheilijoiden 
Esa Niemistö on vetä-
nyt ottelua 28-vuotta 
eikä ole koskaan ai-
kaisemmin nähnyt vas-
taavaa innostusta
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Meijerialan ammatillisessa koulu-
tuksessa on parhaillaan opiskeli-
jahaku käynnissä syksyllä alkaviin 
opintoihin. Koulutukseen voivat 
hakea peruskoulun käyneet, aloi-
tuspaikkoja on myös ylioppilaille 
ja aikaisemman tutkinnon suorit-
taneille. Koulutus soveltuu hyvin 
esimerkiksi hakijalle, jolle amma-
tin vaihto on ajankohtaista.
 Opintoihin sisältyy eri meije-
rituotteiden valmistusta, kehittä-
mistä ja laadunvarmistusta. Opis-
keluun kuuluu olennaisesti koulun 
opetusmeijerissä ja alan tuotanto-
laitoksissa työskentely.
 Koulutus kestää noin kaksi-
kolme vuotta pohjakoulutuksesta 

Kansanedustaja Hannu Hoskonen 
(kesk.) teki kirjallisen kysymyksen 
koskien turpeen korvaamista arvok-
kaalla kuitupuulla. Hoskonen kysyy, 
että mihin välittömiin toimiin hal-
litus ryhtyy, että metsäteollisuuden 
raaka-ainehuolto pystytään var-
mistamaan kaikissa olosuhteissa ja 
että energiantuotannossa huolto- 
ja toimitusvarmuus varmistetaan. 
Ja miten varmistetaan turpeesta 
valmistettavien uusien tuotteiden 
valmistus Suomessa, mikä tarjoaa 
jo nyt erinomaiset mahdollisuudet 
satojen miljoonien eurojen vientitu-
loihin nopeasti kasvavilla maailman 
markkinoilla. 
 -Hallitusohjelmassa todetaan 

yksiselitteisen selvästi, että energi-
antuotannossa on pidettävä huolta 
siitä, että korkeamman jalostusar-
von ainespuuta ei ohjaudu polttoon. 
Tämä vaara on nyt todellinen, kun 
turpeen käyttöä kohtaan on aloitet-
tu massiivinen ajojahti, jossa tosi-
asiat on kokonaan unohdettu, tote-
aa Hoskonen.
 Turpeen energiakäyttö on vä-
hentynyt viimeisen kahden vuoden 
aikana 35 prosentin verran. Turpeen 
vähentyminen on korvattu pääasi-
assa metsistä hakatulla kuitupuulla. 
Luotettavan arvion mukaan viime 
talvena kuitupuuta paloi lämpö-
voimaloiden kattiloissa miljoonia 
motteja. Tuleva talvikausi tulee var-

Meijerialan koulutuksessa 
opiskelijahaku käynnissä

ja aikaisemmasta kokemuksesta 
riippuen. Työpaikalla järjestettävä 
koulutus suunnitellaan yhteistyös-
sä alan yritysten, oppilaitoksen ja 
opiskelijan kanssa. Asuntolassa 
asuminen ja ruokailu kouluviikolla 
opiskelijoille maksutonta.
 Hämeen ammatti-instituutti 
on ainoa oppilaitos Suomessa, 
josta valmistuu ammatillisen pe-
rustutkinnon suorittaneita meije-
ristejä. Tutkinto antaa pätevyyden 
työskennellä myös muissa elintar-
vikealan yrityksissä. Opinnot alka-
vat 24.8. Lisätiedot: www.hami.fi/
meijeriala

Yrittäjä Marko Vainionpää luotsaa 
Alavudella toimivaa Pohjanmaan 
Biolämpö Oy:tä, joka myy turvet-
ta, puupolttoaineita ja lämpöä. Hän 
toimii myös turve- ja metsäalaa 
edustavan Koneyrittäjät ry:n hal-
lituksessa.
 Seinäjokinen-lehti haastatteli 
Marko Vainionpäätä heti Sitran ra-
portin julkistamisen jälkeen.
 -Aika erikoinen koko Sitran 
touhu, koska meillä on Lintilän 
Mikan toimesta työ- ja elinkein-
oministeriössä perustettu Turpeen 
tulevaisuus-työryhmä, missä näitä 
asoita virallisesti linjataan, ihmet-
teli Vainionpää Sitran raporttia 
heti tuoreeltaan.
 Sitran näkemys turpeen käy-
tön lopettamisesta on Vainionpään 
mukaan yksiselitteisen järjetön.
 -Tässä ei ole mitään järkeä 
nopeuttaa turpeen käytöstä luopu-
mista, koska on sovittu, että Suomi 
on vasta vuonna 2035 hiilineutraa-
li. Tämä jo aikaisemmin päätetty 
aikataulu on realistinen ja se on 
saavutettavissa esim. lopettamal-
la toistaiseksi uusien turvelupien 
myöntäminen polttoturpeen nos-
tamiseen, toteaa Vainionpää.
 Vainionpää jatkaa, että kun 
yhdessä sovitaan, että esim. luvitus 
pannaan jäähylle, niin elinkeinon 
näkökulmasta katsottuna tilanne 
on hallittu ja ennakoitavissa.
 -Viidessätoista vuodessa yrit-
täjät vanhenevat, lämpölaitosten 
polttokattilat on ajettu loppuun 
ja yrittäjien kalustoinvestoinnit 
on kuoletettu. Turvesoille myön-
nettävä metsitystuki ja koneiden 
romutuspalkkio auttaisivat alan 
hallitussa alasajossa, jolleivat 
polttoturpeen käyttöä koskevat 
linjaukset sitten muutu, sanoo Vai-
nionpää.
 Yrittäjien on mahdollista saada 
EU:lta tukea alan vaihtoon ja lii-
kevaihdon asteittaiseen alenemi-
seen niin, että samalla voi kehittää 
muuta liiketoimintaa. Tätä tukea 
Vainionpää kehuu estoitta.

Marko Vainionpää: 

Asiakas maksaa viherryksen lompakostaan

”Pelkkää politiikkaa”

Marko Vainionpään mukaan kulut-
tajat tulevat maksamaan viherryk-
sen omasta lompakostaan.
 -Jos esim. Seinäjoki luopuu 
polttoturpeen käytöstä ja siirtyy 
kalliimpaan polttoaineeseen, nä-
kyy se välittömästi korotuksina 
kaukolämmön hinnassa. Tätä ei 
julkisuudessa ole painotettu tar-
peeksi, kertoo Vainionpää.
 Taloudellisesta polttoturpees-
ta luopuminen eriarvoistaa ih-
misiä ja alueita, koska kohonnut 
polttoaineen kustannus on muusta 
elämisestä pois. Suomessa on Vai-
nionpään mukaan vain muutamia 
alueita, joilla polttoturve voitaisiin 
korvata kuluttajan kannalta talou-
dellisemmin.

”Ei se ole turpeen vika, 
jos meillä on huonot päättäjät”

Vainonpää toteaa, että ei ole oikeu-
denmukaista, jos turpeen käytöstä 
rangaistaan ”pirunmoisilla veroil-
la”. Hänen kantansa on, että veroja 
tulisi pikemminkin alentaa, jotta 
turvetta ei jää käsiin .
 -Meillä oli hyvä MEP, teknii-
kan tohtori Eija-Riitta Korhola, 
joka hoiti asiat kuntoon EU:n ja 

ICPP:n suuntaan niin, että turve 
luokiteltiin uusiutuvaksi energiak-
si ja biopolttoaineeksi, kertaa Vai-
nionpää historiaa.
 Kansallisesti tämä EU-tason 
linjaus turpeen uusiutuvuudes-
ta vesitettiin, ja turvetta ei luoki-
tella Suomessa biopolttoaineek-
si. Tämä on Marko Vainionpään 

Ylistarossa toimiva Pirula on vii-
nejä, siidereitä ja muita marja-
pohjaisia juomia valmistava yri-
tys. Yhtiötä pyörittävät veljekset 
Tomppa ja Pete Rintala. Tomppa 
kertoo olevansa autopeltiseppä ja 
Pete on It-alan ammattilainen, 
joka on hankkinut myös ravinto-
la-alan koulutuksen. Tila ostettiin 
opastuksen siirrolla, joten veljek-
siä ohjattiin kädestä pitäen viinin 
valmistuksen saloihin.

Mutta mistä nimi 
Pirula juontaa?

-Pirulan nimi on osa Ylistaron his-
toriaa. Kirkkoa vastapäätä Kyrön-
joen toisella puolella oli vuonna 
1879 perustettu Tuokkola Bryggeri, 
myöhemmin Ylistaron Oluttehdas, 
kertoo Tomppa Rintala.
 Tompan mukaan tarina kertoo, 
että raittiusväki nimesi tehtaan 
pirulaksi ja aloitti suuren kam-
panjoinnin sitä vastaan. Tehtaan 
enteiltiin ”olevan kova kilpailija 
kirkon kanssa”. Oli miten oli, teh-
das menestyi ilmeisen hyvin, ni-
mittäin alkuvuosina sen tuotanto 
myytiin useaan otteeseen loppuun.
 -Huvittavaa on, että pirulaa 
vastaan toiminut raittiusseura osti 
tehtaan ja piti sitä toiminnassa 
viimeiset kolme vuotta, naurataa 
Tomppa.

”Ylistarolainen whisky 
on suunnittelussa”

Viinitila valmistaa mietoja alkoho-
lijuomia kotimaisista marjoista ja 
omenista. Suunnitelmissa on laa-
jentaa tuotekehitystä myös väke-
viin, kuten marjapohjaiseen whis-
kyyn ja brandyyn.
 Pirula avaa myös mehunpu-
ristamon syksyllä ja Pete Rintalan 
mukaan he ostavat jatkossa yhä 
enemmän marjoja ja omenoita saa-
dakseen tarvittavan määrän raaka-
ainetta.
 -Nyt rupeamme itse purista-
maan, koska puristamot ovat hin-

KORJAAMO AVATTU
p. 020 730 5851, autohuolto@vpalomaa.com
Meiltä vaihtoautot, autojen huollot, renkaat ja rengastyöt!
Myös auton ruostekorjaukset onnistuvat, sekä 
pienemmät hitsaukset! 

PALOMAAN AUTO & RENGAS

Aukioloajat: Ma-pe 8 -16.30, iltaisin ja viikonloppuisin sop.mukaan!

Viinitila Pirulan nimi 
juontaa Ylistaron historiasta

noitelleet itsensä turhan korkeaksi. 
Olemme ostaneet oman puristi-
men, jolla voimme puristaa 10 000 
litraa mehua päivässä, kertoo Pete 
Rintala.
 Pirula tulee ostamaan valko- 
ja mustaherukkaa, mustikkaa ja 
omenoita. Omenat pitää olla puus-
ta poimittuja, ei maassa pyörineitä.
 -Myynti kasvaa koko ajan, 
kasvua on ollut 150-300 prosent-
tia. Asiakaskuntamme jakautuu 
lähes tasan yritysten ja yksityis-
ten kanssa. Tarjoamme yrityksil-
le mahdollisuuden ostaa Pirulan 

tuotteita omalla etiketillä esim. 
liike-ja joululahjaksi, kertoo Pete 
Rintala.
 Omassa laboratoriossa tes-
tataan ja valvotaan mm.viinin 
alkoholi-, happo-, ja sokeripitoi-
siuutta kaikissa valmistus- ja tyn-
nyröintivaiheissa.
 -Olemme tämän alueen suu-
rin mehujen ja marjojen ostaja. 
Ostamme kaikki marjat marja-
osuuskunnalta ja tiloilta. Pirulan 
tuotteita saa ostaa tilamyymälän 
lisäksi lähialueen kaupoista, ker-
tovat Rintalan veljekset.

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

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

- 5,5 tn kumitelakone 

Pete ja Tomppa Rintalan Pirula avaa mehupuristamon syksyllä, missä voidaan 
puristaa jopa 10 000 litraa mehua päivässä. Yritys tulee ostamaan musta- ja 
valkoherukkaa sekä omenoita suurella volyymilla.

Marko Vainionpää Pohjanmaan Biolämpö Oy:stä uskoo, että vaikka turpeen 
käyttö verotettaisiin hengiltä, ympäristössä ei muutos näy. ”Asiakas maksaa lom-
pakosta sen viherryksen.” Kuva: Sirpa Heiskanen/Koneyrittäjät

mielestä käsittämätöntä, koska 
turvevaramme lisääntyvät jat-
kuvasti. Vuotuista kasvua ei vaan 
saa ylittää. Nyt Suomessa makse-
taan turhaan päästöoikeuksista eli 
maksamme kovan hinnan järjettö-
mästä päätöksestä eduskunnassa.
 Marko Vainionpää kehuu val-
takunnantasolla keskustaa turpeen 
puolustamisesta. Seinäjokinen-
lehti uutisoi 10.6, että sen sijaan 
Seinäjoen Energian keskusta-
kokoomusvoittoinen hallitus on 
päättänyt polttoturpeesta luopi-
misesta. Vainionpäätä mukaellen, 
”Ei se ole turpeen vika, jos meillä 
on huonot päättäjät.”

Kokoomuksella rajuja turpeen 
vastaisia mielipiteitä

-Kokoomuksen Petteri Orvon mu-
kaan meidän pitäisi siirtyä sel-
laiseen tekniikkaan, mikä ei toi-
mi valtakunnallisesti. Tämä on 
kestämätön ajatus, koska meillä 
on alueita, joilla ei ole turpeella 
korvattavaa polttoainetta, ker-
too Vainionpää. Hänen mukaansa 
kokoomuksella on rajuja turpeen 

vastaisia mielipiteitä. Pitäisi puhua 
myös turpeen työllistävistä vaiku-
tuksista, samoin huoltovarmuu-
desta.
 Vainionpää ihmettelee kaksi-
jakoista ajattelutapaa, jossa toisille 
hiilidioksidi on myrkkyä, toisten 
mielestä hiilidioksidi on ihan jees.
 -Ilmasto on muuttunut aina ja 
me ihmiset olemme täällä pelkkiä 
matkustajia. Luonto kulkee omaa 
rataa. Turpeen käytön lopettami-
nen ei muuta mitään, vaan turha 
kulutus pitäisi saada kuriin, pohtii 
Vainionpää.
 Metsäteollisuus on investoinut 
viimeaikoina voimakkaasti, koska 
Suomessa on voitu luottaa siihen, 
että kuitupuuta riittää. Nyt jos kui-
tupuuta ohjataan polttoon, ei halli-
tusohjelma toteudu.
 -Poltetaan puuta taivaan tuu-
liin, ei siinä ole mitään järkeä. Puun 
hinta nousee samoin kuin kauko-
lämmön kustannukset, painottaa 
Vainionpää lopuksi.

Katso turvejuttu Seinäjokisen YouTu-
be -kanavalta.

muudella olemaan kuitupuun poltta-
misen uusi ennätysvuosi. Nimittäin 
suuret CHP-voimalat ovat tehneet ja 
tekevät koko ajan massiivista puu-
kauppaa ostaakseen kuitupuuta polt-
toaineeksi. Kauppaa käydään laaja-
mittaisesti koko metsäisen Suomen 
alueella joko suoraan lämpöyhtiöiden 
tekemänä tai toimeksiantona monen 
eri yhteisön toteuttamana. 
 Hallitusohjelman kirjaus kuitu-
puun polton kiellosta on Hoskosen 
mukaan unohdettu ajat sitten ja tällä 
hetkellä suurten voimaloiden teke-
mät puukaupat ohjaavat ennätys-
määrät kuitupuuta polttoon. Mark-
kinatalouden lakien mukaan puun 
hinta määräytyy markkinoilla.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin



POLTTOMOOTTORI-
PAINEPESURI

    Ducar DGPW3000V 
206bar AR

· Erittäin laadukas.
· Maksimipaine 206bab
· Maksimivesimäärä tunnissa 570l
· 196cc 6,5hv nelitahtimoottori
· 5 erilaista pesusuutinta
· letkun pituus 9,5m

TYÖKALUVAUNU
· 220-osainen työkaluilla

JAUHESAMMUTIN 6 KG 
55A 233 B/C

KORKEAPAINEMAALIRUISKU
Aeropro RP8623N 

· Jännite 230 V / 50 Hz
· Moottorin teho: 500 W
· Paineletku 7,6 m /83MPa
· Ulostulos 1/4-18NPSM
· Ruiskutuspistooli
· Taipuisa imuletku
· Paino 7,5

HYLSYSARJA
Bahco SLX17 3/4"

HILJAINEN KOMPRESSORI 
6/105/0,75KW/230V 

DB(A) 59

POLTTO- JA VOITELUAINEET MAATALOUTEEN JA URAKOINTIIN

EPK MARKKINOINTI OY  
TEOLLISUUSTIE 13, 60100 SEINÄJOKI  -  p. 040 736 0066  -  epk@epkmarkkinointi.fi

Avoinna Ma - Pe klo 8.00 – 17.00

Alahärmästä Yliviitalan kylästä 
maatilalta kotoisin olevat Joni ja 
Jami Viitala pyörittävät kuljetus-
alan yritystä Ylistarossa. He ovat 
laajentamassa liiketoimintaansa 
viemäripalveluun Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan alueella.
 -Meillä on tarkoitus satsata 
isosti ja hankkia toinenkin imu-
painehuuhteluauto ja samalla 
vastata kasvavan asiakaskunnan 
tarpeisiin, kertoo veljeksistä van-
hempi Joni Viitala. 
 Pitkän ajan kokemuksen jäl-
keen perustettiin oma kuljetusliike 
vuonna 2017. Silloin ajettiin nel-

Veljesten aluevaltaus viemärialalle 

jällä autolla merikontteja. Seuraa-
vana vuonna hankittiin kippaava 
bulk-säiliöauto rae-ja jauhemaisia 
ainesosia varten ja samalla lisättiin 
henkilökuntaa.
 Vuonna 2019 yrityksessä kar-
toitettiin tilannetta ja asiakaskun-
taa viemärinhuolto- ja lokapalve-
luita silmälläpitäen. 
 -Alkuvuonna ostimme auton 
ja yllättävän paljon ollut kysyntää 
ja töitä, kertovat Jami ja Joni.
 Kalustoa on etsitty lisää ja löy-
detty toinenkin auto, joten loka-
puoli tulee kasvamaan. Autossa on 
12 kuution kokoinen lokapuoli ja 

kolme kuutiota puhdistusvedelle.
 Joni Viitalan mukaan yrityksen 
käyntikorttina toimivat motivoi-
tuneet ja luotettavat työntekijät, 
jotka hoitavat hommat sovitusti. 
Kuljetus J. Viitala Oy työllistää tällä 
hetkellä 5 työntekijää yrittäjävel-
jesten lisäksi. Tarkoitus on palkata 
henkilöstöä lisää kaluston määrän 
kasvaessa.
 Viitalat kehuvat Ylistaron si-
jaintia, siitä on lyhyt ja nätty lähteä 
Seinäjoen tai Vaasan suuntaan.
 -Vahvuuksiamme ovat jous-
tavuus ja kustannustehokkuus. 
Olemme lähtövalmiudessa 24/7. 
Emme ole kankea ja byrokraatti-
nen, vaan pystymme vastaamaan 
nopeasti asiakastarpeisiin, lupaa 
Joni Viitala.

LAAJA ASIAKASKUNTA

Asiakaskuntaa ovat yritykset, ta-
loyhtiöt, yksityiset sekä kiinteis-
töhuoltoyhtiöt.
 -Salaojia on kuvattu ja pesty 
omakotitaloissa keväisin, talvella 
on viemäreiden sulatuksia,  teol-
lisuuden suuntaan meillä on vain 
taivas rajana, koska teemme kai-
kenlaisia altaiden pesuja ja tyhjä-
yksiä, kertoo Jami Viitala.
 Repertuaariin kuuluvat myös 

omakotitalojen viemärikuvaukset, 
rasvan kovettamien viemäreiden 
pesu, uima-altaiden pesu sekä esi-
merkiksi autopesuloiden hiekan-, 
rasvan- ja öljyn erotuskaivojen 
puhdistus.

Joni ja Jami Viitalalla on kokemusta kuljetusalalta ja tämä vahvisti ajatus-
ta viemärihuoltoalan liiketoiminnasta. He ovat laajentamassa viemäripal-
velua Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

 -Imupaineautosta tulee vet-
tä 200 litraa minuutissa kovalla 
paineella, joten puhdasta tulee 
varmasti, painottaa Joni Viitala lo-
puksi.

Seinäjokinen-lehden uutiskanavalla YouTubessa ”Liikenneaseman sijainti Nurmossa kuumentaa tunteita 26.6.2020” ja paljon muuta. 
Katso ilmaiseksi!


