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Velan varaan 
ei voi elää Runoilija saa insipiraation vieraslaji-sanasta heinäkuisena lauantai-

päivänä. Hän tekee siitä runon, koska taiteen nimissä niin voi tehdä 
ilman pelkoa kiihottamisväitteistä ynnä muista ikävistä seuraamuk-
sista. Ilmajoen seurakunnassa ollaan hereillä. Vieraslaji-runo bonga-
taan heti tuoreeltaan. Varmaan sattumaa tai telepatiaa. Ei ole muste 
vielä ennättänyt kuivua runosta, kun Ilmajoen seurakunnasta anne-
taan toimeksianto kanttorille, että valmistaa vieraslajin laulettavaksi 
seuraavan aamun messuun. Kanttori tekee työtä käskettyä. Yön pi-
meinä tunteina syntyy tuotos, juuri sopivasti ennen aamun kirkon-
menoja.

Kirkkokuoro saapuu sunnuntaiaamuna Ilmajoen kirkkoon vähän en-
nen messun alkamista. Heille jää reilu puoli tuntia aikaa harjoitella 
sävelmää. Jollain soi kellot päässä, mutta on monta laulua opetelta-
vana eikä asiaa ehdi pohtia. Kirkkoherra on vuosilomalla ja vastuu on 
toisella, liturgina toimivalla naispapilla. Hän on suunnitellut messun 
kulun ja tekee vieraslaji-aiheisen Facebook-päivityksen, koska Ilma-
joen seurakunta haluaa jakaa vieraslaji-runon mahdollisimman mo-
nelle kuolevaiselle syntiselle. Jotta varmistetaan maksimaalisen laaja 
yleisö vieraslaji-musisoinnin ääreen, lähetetään Jumalanpalvelus 
Youtube-sovelluksen kautta koko luomakunnalle. 

Tässä ei kuulemma ollut mitään poliittista kannanottoa tai tarkoitus-
hakuista henkilöön menevää mustamaalausta. Ei pilkkaa eikä ivaa. Ei. 
Tämä on pelkkää kirkollista lähimmäisenrakkautta. Tuomiokapituli 
tutkikoon ja hutkikoon, jos näkee aihetta selvitysten jälkeen.

Ylistarossa tehdään merkityksellistä työtä sen eteen, että eläimillä 
olisi arvokas vanhuus. Eläinten vanhainkodista onkin tullut alueen 
matkailuvaltti, joka vetää kymmeniätuhansia kävijöitä kesäkaudella. 
Wanhan Markin Heikki Laaksonen kertoi hauskan sattumuksen, ni-

mittäin tarinan ”pässittömästä sikiämisestä”:

”Tuli lammas Isonkyrön puolelta. Rouva sa-
noi, ettei se ole ikinä nähnyt pässiä. Väitti siis 
kiven kovaan, ettei lammas ollut ikinä päs-
siä nähnytkään. Muutaman päivän päästä se 

pyöräytti karitsan tuohon pihamaalle, 
ihan tähän pihapiiriiin. Ihmisiä oli ih-

mettelemässä sitä tapahtumaa. Liisa 
tuli sitten kätilöksi. Näin tapahtui 

pässitön sikiäminen.”

Sattuuhan sitä. Parem-
missakin piireissä. Kuka 
uskoo, ettei lammas ollut 

pässiä nähnytkään tai et-
tei runoilija ollut tietoinen 

ilmajokelaiseen kansanedus-
tajaan kohdistuneesta vieras-

laji-sanaan liittyneestä vainoa-
misesta?

Piia Kattelus

Pässitön sikiäminen 
ja runo vieraslajista

Seinäjoen kaupunki velkaantuu hurjaa vauhtia. Eikä Seinäjoki ole 
yksin. Niin velkaantuu Suomen valtio ja nyt jo EU on tekemässä it-
sestään velkaunionia.

Seinäjoella tuottoja oli viime vuonna 430 miljoonaa euroa ja velkaa 
jo 390 miljoonaa ja koko konsernissa 787 miljoonaa euroa. Suo-
men valtiolla velkaa on 107 miljardia euroa ja vuosittainen budjetti 
on 57 miljardia euroa. Nyt EU:n vuosibudjetti on 155 miljardia eu-
roa ja yhtäkkiä velkaa otetaan 750 miljardia, josta vain 360 miljar-
dia tulee lainoina takaisin.

Yhteiskunta, jossa kaikilla on hurjasti velkaa on huolestuttava 
kehityssuunta. Länsimaiden talouskasvu on perustunut suureen 
velanottoon jo viime vuosina. Jos keskuspankkien ja julkisten vi-
ranomaisten suurella velkamäärällä ajaudutaan rahan painami-
seen ja inflaatioon tai saati hyperinflaatioon, häviäjinä ovat jälleen 
tavalliset tunnolliset ihmiset. Ne, jotka ovat hoitaneet talouttaan 
viisaudella ja varoen.

Näin ei voi jatkua. Kuntia myöten on löydyttävä malttia velkaan-
tumisen sijaan. Lähi ajat näyttävät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan 
ja herääkö tavallinen kansa vaatimaan muutosta holtittomaan 
päätöksentekoon eri asteissa. Toisaalla paikallisten pankkien pi-
tää muistaa järjen käyttö, että tavalliset pienet ihmiset ja yritykset 
saavat tarvittaessa rahaa. Etelä-Pohjanmaakin pyörii erityisesti 
tavallisten ihmisten aktiivisuudesta.

Raamatun 3. Mooseksen kirjassa sanotaan, että ”kuutena vuotena 
voit kylvää peltosi, leikata viinitarhasi köynnöksiä ja korjata sa-
toa, mutta seitsemäs vuosi on maan lepovuosi, Herralle pyhitetty 
sapatti...Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maanne 
kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi 
on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen 
haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo.”

Riemuvuoden lasketaan olleen viimeksi vuosien 2017-2018 aika-
na. 100 vuotta aiemmin Suomi sai itsenäisyyden ja Israelin valtion 
alkusysäys lähti Ison-Britannian aloitteesta. Vaikka nyt ei vietetä 
riemuvuotta eikä sapattivuottakaan, niin kansaltamme vaaditaan 
viisautta ja nöyryyttä.

Luonto tarjoaa tänä vuonna runsaasti mahdollisuuksia kerätä 
marjoja niin lakkoja kuin mustikoita. Ei siis tarvita välttämättä li-
sätyövoimaa muista maista, kun jokainen kantaa kortensa kekoon 
ja käy marjassa. Nyt niitä saa helpolla. Luoja kyllä näyttää pitävän 
huolen omistaan, kun vain muistamme Herran opetuksen: ”Nou-
dattakaa minun käskyjäni ja pitäkää minun lakini, niin saatte asua 
turvallisesti maassanne. Maa antaa teille hedelmänsä, niin että 
saatte syödä kylliksenne ja elää rauhassa.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta
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Seinäjoki velkaantuu hurjaa vauh-
tia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kesäkuussa tilinpäätöksen, joka 
osoitti 22 miljoonaa euroa alijää-
mää.
 Investoinneista ja arvonalen-
nuksista aiheutuvat poistot olivat 
yli 22 miljoonaa euroa. Kaupungin 
päätöksentekijöiden investointi-
into on ihmetyttänyt jo vuosia 
talousasiantuntijoiden piirissä. 
Investoinnit heikentävät tulevien 
vuosien tulosta.
 Kaupungin alkuperäisen ta-
lousarvion mukainen investointi-
taso oli 33 miljoonaa euroa vuoden 
2019 talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä, mutta vuoden aikana 
valtuustossa repsahti 10 miljoonaa 
euroa lisää investointeja.
 Kaupungin vuoden 2019 in-
vestoinnit ylittävät 44 miljoonaa 
euroa ja se on tuplasti poistojen 
verran. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ennen pitkää poistot lähestyvät 44 
miljoonaa euroa ja silloin tilinpää-
tös heikkenee edelleen toiset 22 
miljoonaa euroa lisää.

Sunnuntaina 12.7 Ilmajoen seu-
rakunnan jumalanpalveluksessa 
oli kirkkokuoro velvoitettu lau-
lamaan ”Ei ole vieraslajia” -lau-
lun. Laulun ajankohta ja nimi ovat 
useiden mielestä tulkittu hyök-
käykseksi ilmajokelaista kansan-
edustaja Juha Mäenpäätä vas-
taan, joka sai vain vähän aiemmin 
eduskunnassa syytesuojan käy-
tettyään termiä ”vieraslaji” edus-
kunnan keskustelussa.
 Teksti on julkaistu jumalan-
palveluksen jälkeen myös Ilma-
joen seurakunnan Facebook-si-
vulla. Laulu on lähetetty suorana 
YouTubessa, missä tallenne on 
kuunneltavissa.
 Asiasta on tehty kantelu La-
puan hiippakuntaan, jossa kysy-
tään mihin toimiin hiippakun-
ta ryhtyy Ilmajoen seurakuntaa 
kohtaan.
 Seinäjokinen-lehti sai tiedon, 
että kirkkokuoro sai laulettavak-

Seinäjoella velkaa jo    400 miljoonaa euroa

Tieliittymiä ja rakentamista
Ideaparkin tieliittymäjärjestelyt 
kaatuivat suurelta osin Seinäjo-
en veronmaksajien maksettavak-
si. Seinäjokinen-lehden tietojen 
mukaan kaupunki on käyttänyt 
reilusti yli 6 miljoonaa euroa tie-
järjestelyihin Ideaparkin kohdalla. 
Lopullinen hintalappu ei ole edes 
vielä selvillä.
 Silloissa ja tielinjauksissa in-
vestoinnit poistetaan 20 vuodessa. 
Siten yli 300 000 euron vuosittaiset 

poistokustannukset olisivat yksin 
riittäneet pyörittämään samaiset 
20 vuotta esimerkiksi yhtä lakkau-
tettua kyläkoulua. Kyläkoulujahan 
Seinäjoella osataan lakkauttaa, 
mutta ei laittaa holtitonta inves-
tointitahtia kuriin.
 Kaupunki on myös aktiivisesti 
ottanut vastuulleen kiinteistöjen 
kustannuksia. Yhtenä esimerkki-
nä on kiinteistön vuokrakulujen 
otto kaupungin vastuulle Seinäjoen 
Teollisuuskeskuksessa.

 Sen lisäksi päiväkoti Jump ja 
muut yksityiset päiväkodit saavat 
noin kolmanneksen ylihintaa päi-
vähoidon palvelusetelien kautta. 
Puhutaan siinäkin yli 300 000 eu-
rosta joka vuosi.
 Seinäjoella velkaa jo on. Sitä 
halutaan lisätä valtuuston äänes-
tyspäätöksen jälkeen kiinteistö-
massan kautta lisää vielä aseman 
seudun kehittämisessä. Valtuute-
tuille seliteltiin valtuuston koko-
uksessa, että kiinnostuneita yri-
tyksiä alueelle on tulossa.
 Valtuutettujen kannattaa olla 
silmät auki, että onko nämä yrityk-
set Seinäjoen tytäryhtiöitä. Niil-
lähän sitä velkamassaa on jo yllin 
kyllin.

Velkaa tytäryhtiöissä

Seinäjoen kaupungin tytäryhtiöistä 
Into Seinäjoki Oy:n tulos nostetaan 
aina plussalle ”kaupungin avus-
tuksella”. Siksi onkin hyvä katsoa 
eri tytäryhtiöiden velkamäärää ja 
sen kehitystä.
 Lähes 100 %:sti Into Seinäjoki 

Asukasta kohti laskettu Seinäjoen kaupungin lainamäärän kehitys.

Oy:n omistaman Seinäjoen kau-
pungin vastuut Inton vieraasta 
pääomasta ovat 37 miljoonaa eu-
roa.
 Seinäjoen Energia Oy on on-
nistunut pitämään sähkön hinnan 
maltillisena. Mutta kuinka kau-
an? Energian toimitusjohtoja Vesa 
Hätilä kertoi Seinäjokiselle, että 
yhtiötä odottaa 50-60 miljoonan 
euron investoinnit mm. turpeesta 
luopumisesta. Velkamäärä nousi 
jo viime vuonna 42 miljoonaan eu-
roon edellisen vuoden 30 miljoo-
nasta.
 Seinäjoen kaupungin tytäryh-
tiöistä velkaantumisvaarassa ole-
van Energian ohella lähinnä vain 
SeiLab Oy toimii velattomana ja 
takoo huipputulosta.

Konsernissa 800 
miljoonaa velkaa

Seinäjoen kaupungin suorat ve-
lat olivat vuoden 2019 lopulla 390 
miljoonaa euroa, mutta kun huo-
mioidaan tytäryhtiöiden ja muun 
konsernin kautta tulevat vastuut, 
nousee summa 787 miljoonaan eu-
roon.
 Maakuntavaltuustojen synty-
minen ja mahdolliset sote-lait siir-
täisivät helposti yli puolet Seinä-

joen talousarviosta maakunnalle. 
Kantokyky kasvaneelle velkamää-
rälle olisi sitten kassan riittävyyden 
kannalta todella haastavaa. Samal-
la toki siirtyisi vastuu 55 miljoonan 
euron sairaanhoitopiirin velkavas-
tuusta, mutta yli 700 miljoonan 
vastuut jäisivät edelleen.
 Erikoista on, että kaupungin 
työntekijöitä houkutellaan sääs-
tötalkoisiin mm. vaatimalla työ-
sopimuksien palkan korotusten 
lykkäyksillä. Samaan aikaan kau-
punki polttaa rahaa investointeihin 
ja muutamien yrittäjien bisneksen 
tukemiseen.
 Kun kaupunki säästää työnte-
kijöistä ja palveluista, niin miten 
on perustuslain mukaan mahdol-
lista, että ylihintaisella palvelu-
setelillä tuetaan muutamia päivä-
hoitoyrityksiä ja asetetaan lapset 
eriarvoiseen asemaan?
 Jos jokainen valtuutettu jou-
tuisi vastuuseen kaupungin lai-
navastuista olisi se 15,6 miljoonaa 
euroa valtuutettua kohden. Yrityk-
sissä yrittäjät vastaavat veloistaan 
itse. Seinäjoen kaupungin päättäjiä 
voisi herättää, kun jokainen val-
tuutettu saisi vastuulleen hoitaa 
kaupungin talous ylös suosta tuon 
15,6 miljoonan euron riimulla jal-
kaan sidotun rautapallon kanssa.

Vieraslaji-virrestä kantelu
seen sanat vain 45 minuuttia en-
nen jumalanpalveluksen alkua. 
Lisäksi lehti sai tietoonsa, että 
laulu oli laulettu kirkkoherran ol-
lessa vuosilomalla. Youtube-nau-
hoitteesta voi nähdä kuinka kuo-
ron jäsenet katselevat kyselevästi 
toisiaan ja sekoilevat sanoissa.
 Kantelussa kysytäänkin, onko 
Ilmajoen seurakunnan ilmeisen 
selvä poliittinen kannanotto sove-
liasta tilanteessa, jossa Ilmajoen 
seurakunnalla ei ole mitään roolia? 
Eikö Ilmajoen seurakunnan tulisi 
pidättäytyä tälläisistä puolueelli-
sista julkisista kannanotoista? 
 Liturgina jumalanpalveluk-
sessa toimi Maria Siekkinen, jon-
ka vastuuta toiminnasta Ilmajoen 
kirkkovaltuutetut Seinäjokinen-
lehden tietojen mukaan peräävät.
 Kuorolle sanoitettu laulu oli 
sovitettu mm. Elias Lönnrotin 
sanoittamaan virteen 572: Taas 
kukkasilla kukkulat.

Jo 17. kerran järjestettävät Seinäjoen 
Vauhtiajot järjestetään 6.-8. elokuuta 
tarkoin turvallisuustoimin ja raja-
tuilla kapasiteeteilla.
 Seinäjoen keskustassa järjes-
tettävä festivaali on ainoa tänä ke-
sänä järjestettävä valtakunnallinen 
festivaali Seinäjoella, ja tapahtuman 
promoottori Kalle Keskinen on hel-
pottunut siitä, että perinteikkäät 
Vauhtiajot nähdään tänäkin vuonna.
  ”Seinäjoen Vauhtiajot on itselle-
ni kuin oma poika, ja tästä tapahtu-
masta alkoi koko urani viihdeteolli-
suudessa. On siis erityinen ilo päästä 
sanomaan, että Seinäjoen Vauhtiajot 
voidaan järjestää, tämä kesä kun on 
ollut ymmärrettävästi kaikille tapah-
tumajärjestäjille haastellinen”, tote-
aa Keskinen. 
 Pandemiarajoitusten vuoksi alu-
eelle otetaan alle puolet tapahtuman 
kapasiteetista, joten päiväkohtainen 
kävijämäärä on 5000 henkeä.
 -Meillä on vahva usko siihen, 
että tapahtuma tullaan myymään en-

Seinäjoen Vauhtiajot ovat       kesän 
ainoat festarit kaupungissa

Suomessa ei juuri koronatartuntoja 
olekaan onneksi nähty viime aikoi-
na”, Keskinen kertoo.

Ei rataohjelmaa

Seinäjoen Vauhtiajojen perinteinen 
rataohjelma palaa osaksi tapahtumaa 
jälleen ensi vuonna.
 Aiemmin ostetut festivaaliliput 
käyvät uuteen ajankohtaan sellaise-
naan.
 Tämän vuoden lipunmyynti alkoi 
koronapandemian takia vasta heinä-
kuun puolivälissä.
 Uskon että kesän ainoa tapahtu-
ma vetää porukkaa kaupunkiin. Tällä 
hetkellä on lipuista myyty yli 70% 
joten tapahtuma tulee loppuunmyy-
dyksi, arvioi Keskinen.
 ”Suosittelen, että ihmiset hake-
vat liput ennakkoon, vielä kuin niitä 
on saatavilla, koska voi olla että lip-
puja ei jää ovelle myytäväksi. Näh-
dään Vauhtiajoissa.”

nakkoon jo loppuun tällä kapasitee-
tille”, Keskinen jatkaa.
 

Huippuartisteja lavalla

Kolmen päivän aikana täysi-ikäisille 

rajatussa tapahtumassa esiintyvät 
Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa, Elas-
tinen, Popeda, Vesala, Ellinoora, 
Suurlähettiläät, Arttu Wiskari, Ida 
Paul & Kalle Lindroth, Teflon Brot-
hers, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon 
karavaani, Neljä Ruusua, Happoradio 
sekä Michael Monroe, Sami Yaffa & 
Costello.
  Jokainen saa saapuessaan ha-
lutessaan hengityssuojan, ja tapah-
tuma-alueen uudet kartat ja suun-
nitelmat on tehty THL:n sekä STM:n 
ohjeistusten mukaan ja ovat olleet 
myös AVI:ssa kommentoitavana.
 ”Meillä on ympäri festivaalialu-
etta useita käsienpesupisteitä sekä 
sen lisäksi erikseen ympäri aluet-
ta riittävästi käsidesipisteitä, joita 
on myös hyvin ruokamyyntipistei-
den sekä sisäänkäyntien yhteydessä. 
Tapahtuma-aluetta siivotaan jatku-
vasti. Erityisesti anniskelualueiden 
tiskien ja pöytien pintoja ruiskude-
sinfioidaan usein. Meille on tietenkin 
asiakkaan terveys tärkeintä, vaikka 

Lauri Tähkä. Kuva: Esa-Matti Åkerberg
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Leikkaa tämä ilmoitus mukaan ja tule tutustumaan!
Kuponki voimassa 31.8. saakka

PULSSI, SEINÄJOEN
VIILEIN SALI
Hieronta • Fysioterapia • Osteopatia
Personal Trainer • Shockwave • LPG
ja paljon muuta!

fysio2000.fi

SALIKORTTI +
RYHMÄLIIKUNTA

Ensimmäinen
kuukausi

Seuraavat
kuukaudet

VUODEN
LOPPUUNAsiakaspalvelu avoinna Pulssilla ma-ke 17-19

TÄYDEN PALVELUN 
AUTOKORJAAMO

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT

040 739 9331 - mo-service.fi
Ylistaro, Kaskiontie 2 (ent. kyrönvirran autoliike)

Jarmo Valli kertoo ravintolamyyn-
nin palanneen lähes ennalleen ja 
noutoruokien suosio on kasvanut.
 ”Noutoruoka eli take-away 
-annokset ovat lisääntyneet pysy-
västi”, arvioi Jarmo Valli Ylistaron 
Huoltopaussin yrittäjä koronan jäl-
keistä ’uutta normaalia’. 
 Vallin mukaan moni huomasi 
noutoruoan käteväksi ja siitä on tul-
lut pysyvä tapa hakea ruokaa kotiin.
 -Kiusaukset ovat suosiossa ja 
ne toimivat hyvin noutoruoka-an-
noksissa, kertoo Valli ruokalistojen 
painotuksia.
 HelmiSimpukka-ravintolan 
asiakasmäärät laskivat noin viiden-
nekseen ensimmäisinä koronapan-
demian viikkoina. 
 -Parin viikon jälkeen noustiin 
50-60 prosenttiin ravintola-an-
noksien määrässä verrattuna viime 
vuoteen. Nyt ollaan jo tasolla 80 
prosenttia, arvioi Valli.
 Myös aktiivinen markkinoin-
ti ja päivittäisten ruoka-annosten 
markkinointi myös sosiaalisessa 
mediassa lisäsivät tietoisuutta ja 
kiinnostusta vaihtoehdoista.
 -Maalaispitäjiasä ihmisten on 

Seinäjoella avattiin uudentyyp-
pinen fast casual food -ravintola 
maaliskuun 19. päivä, kun ravin-
tola Barot’s Seinäjoki aloitti aivan 
valtatie 18 vieressä Kapernaumin 
alueella.
 -Toimme Seinäjoelle uuden-
laisen ravintolan, jossa tarjoamme 
ravintolatason ruokia pikaruoka-
maisesti, kertoo franschising-
yrittäjänä toimiva Heidi Nisula.
 Nisulan ohella myös hänen 
puolisonsa Juha Nisula on omis-
tajana Seinäjoen Barot’s ravinto-
laa pyörittävässä Choice Burger 
Oy:ssä.
 Barot’s on haastanut perin-

Heidi Nisula kertoo Barotsin työllistävän 11 henkeä ja etupäässä nuoria.

Barot’s haastaa pikaruokaketjut

teiset pikaruokaravintolat esi-
merkiksi hampurilaisten pihvi-
en koossa. Ne ovat nimittäin 150 
gramman kokoisia. Tarjolla on 
myös eri aterioita lapsille ja kas-
visruokavaihtoehdot.
 -Ateriamme ovat perinteisiin 
pikaruokaravintoloihin nähden 
varsin hyvän kokoiset, kertoo 
Heidi Nisula.

”Vähän jännitti”

Korona-pandemia johti keväällä 
ravintoloiden sulkemiseen, joten 
aloitus oli Heidi Nisulan mukaan 
vähintäänkin jännittävä:

 -Uskoin tähän konseptiin 
täysillä ja siksi uskaltauduin läh-
temään yrittäjäksi päivätöistä. 
Rehellisyyden nimissä kyllä ko-
ronapandemia tietysti pisti miet-
timään, että mihinkähän peeveliin 
tässä nyt tuli lähdettyä.
 Tilanne koronarajoitusten 
jälkeen näyttää Nusulan mukaan 
ihan hyvältä.
 -Nyt pikku hiljaa alkaa näke-
mään, että kuinka homma oikeas-
ti toimii. Mukaan otettavien ruo-
kien määrä on selvästi laskenut 
ja asiakkaat jäävät ruokailemaan 
ravintolaan, mikä on mielestäni 
mukavaa.

Mukana Vauhtiajoissa

Haastavan korona-kevään aikana 
Seinäjoen Barot’sin etuna oli, että 
sillä on hyvä liikepaikka Puuilon 
vieressä ja autokaista.
 Ravintolassa työskentelee 
kaikkiaan 11 henkilöä, joista suu-
rin osa nuoria.
 -Näistä nuorista 3 on meidän 
omia lapsia, joten voidaan puhua 
perheen yhteisestä ravintolasta. 
Nuorissa on Suomen tulevaisuus 
ja me pyrimme omalta osaltamme 
mahdollistamaan heidän kasvun-
sa työelämään, iloitsee Nisula.  
 Barot’silla on myös myynti-
vaunu ja se tullaan näkemään nyt 
Vauhtiajoilla, joten Barots jalkau-
tuu asiakkaiden luo.

Take-away lisääntynyt pysyvästi

pakko liikkua, eikä se ostoskäyttä-
misessä näkynyt. Ohikulkuliiken-
teessä korona näkyi kriisin alussa, 
Valli toteaa.

Kotimaan matkailu kasvanut

Valli kiinnittää huomiota, että ko-
timaan matkailu tulee nostamaan 
päätään: -Siitä on merkkejä.
 Vallin asiakkaissa on ollut ke-
sällä entistä enemmän lapsiperhei-
tä ja asuntovaunuja, jotka kiertävät 
alueella mm. Keskisen kyläkaupan 
ilmaisessa tivolissa, Powerparkissa 
tai Ideaparkissa. -On huomattu, että 
kotimaassa on paljon paikkoja missä 
matkailla. Esimerkiksi uimapaikat 
kiinnostavat ihmisiä, sanoo Valli.
 Huoltopaussi Oy:n ravintola-
henkilöstöön korona-ajalla ei ollut 
vaikutusta ja yhden henkilön lo-
mautus on jo takanapäin. Huolto-
paussi työllistää 10 henkilöä ja yri-
tyksellä on monta kivijalkaa.
 -Vaikka Seinäjoella on vähem-
män tapahtumia eikä juuri ole ulko-
maalaisia liikenteessä, on väkeä ol-
lut liikkeellä enemmän, iloitsee Valli.

Fysioterapia- ja liikuntapalvelu-
ja tarjoava FYSIO 2000 laajentaa 
toimintaansa Seinäjoella. Toimi-
tusjohtaja Timo Tuuri aloitti liike-
toiminnan fysioterapian parissa jo 
vuonna 2000 toiminimellä ja kaup-
parekisteriin yritys rekisteröitiin 
osakeyhtiöksi vuonna 2017. Laaje-
neminen alkoi vuonna 2013, jonka 
jälkeen on uusia toimipisteitä tullut 
lähes vuosittain. 

FYSIO 2000 rakentaa uuteen Pulssiin Seinäjoen 
suurimmat ryhmäliikunta- ja kuntosalitilat

 -Tänä vuonna ei ollut tarkoitus 
laajentua, mutta sitten tarjoutui 
mahdollisuus ostaa Pulssin kiin-
teistö, kertoo Tuuri.
 Toimitusjohtaja Tuuri näki 
kiinteistössä valtavan mahdolli-
suuden ja nyt kaikki tilat remon-
toidaan ”viimeisen päälle”.
 Pulssin kiinteistöön tulee mm. 
täysin uusitut saunat ja pukuhuo-
neet. Uutuutena on UNISEX-sauna 

”suuren maailman tyyliin” ja nai-
sille oma infrapunasauna.
 Perinteikäs Pulssi on yksi Sei-
näjoen vanhimmista toiminnassa 
olleista ryhmäliikuntasaleista ja 
nyt myös FYSIO 2000 tarjoaa mo-
nipuoliset ryhmäliikuntapalvelut. 
 -Avajaiset uudistetuille tiloilla 
pidetään elo-syyskuun vaihteessa, 
kertoo Timo Tuuri.

FAKTA

FYSIO 2000
- Toimitusjohtaja Timo Tuuri
- Vuonna 2019 liikevaihto oli 
  1,45 miljoonaa euroa
- 28 työntekijää yhteensä
- Toimialana fysioterapia, tyhy- 
   ja liikuntapalvelut
- Toimipisteitä on Ilmajoella, 
  Seinäjoella, Kurikassa, Lapualla, 
  Tampereella, Helsingissä, 
  Vantaalla ja Vaasassa

TIMO TUURI
- 44-vuotias ilmajokelainen yrittäjä
- Maatilan poika, nyt puolisolla 
  hevostila
- Koulutukseltaan fysioterapeutti 
  ja ekonomi
- Lopetti painiuran V.2000 
  loukkaantumisten vuoksi
- Juoksee maratoneja, ennätys 2.58
- Vetää leukoja SM-tasolla, 
  syksyllä osallistuu leuanvedon 
  MM-kisoihin

1500 neliön kuntosalitilojen sei-
nää koristaa Seinäjoen suurin 
mainoslakana.

Perinteikäs Pulssi on yksi Seinäjoen vanhimmista toiminnassa olleistaa ryhmäliikuntasaleista ja nyt myös FY-
SIO 2000 tarjoaa monipuoliset ryhmäliikuntapalvelut
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Pääministeri Sanna Marinin neu-
vottelema EU:n elpymisrahasto 
maksaa Suomelle 6,6 miljardia 
euroa ja Suomi saa rahastosta vain 
3,2 miljardia euroa. Samaan aikaan 
Italia rehvastelee saavansa yhteen-
sä 750 miljardin paketin avustuk-
sista 28 prosenttia itselleen.
 3,4 miljardia euroa on niin iso 
raha, että sillä maksaisi kokonaan 
esimerkiksi Suomen maatalouden 
kansalliset tuet 11 vuoden ajan. Ma-
rinin puoluetoveri Antti Rinteen 
lupaaman ja vihervasemmisto-
hallituksen sittemmin vesittämän 
vappusatasen eli eläkkeiden 100 
euron korotuksen (pienimmissä 
eläkkeissä) rahoittaisi tällä sum-
malla 6-7 vuoden ajan.
 Rahaa siis on, mutta se on...
mafialla? Useat mediat arvioivat, 
että Italiassa mafia pystyy hyöty-
mään näistä mittavista tuista. Toi-
nen suuri hyötyjä on Espanja.
 Ja mikä merkillisintä, Suomi 
ei Italian tai Espanjan kanssa juuri 

EU-maksut Suomelle raskaita

kauppaa tee, joten se vappusatanen 
olisi pyörittänyt Suomen taloutta 
aivan eri tavalla kuin Etelä-Eu-
rooppaan jaettavat elpymistuet.
 Suomen hehkuttamat seuraa-
van rahoituskauden 400 miljoonan 
maaseutuohjelman ja 100 miljoo-
nan euron Itä-Suomen kirjekuori 

ovat tarpeellisia rahoja, mutta sii-
tä huolimatta vuosina 2021-2027 
Suomi on EU:n budjetin netto-
maksaja saaden vain 11,1 miljardia 
euroa ja maksaen nettona 5,6 mil-
jardia enemmän eli 16,6 miljardia 
euroa. Tämä siis vielä elpymispa-
ketin lisäksi. Siis 9 miljardin mak-

sut muille maille!
 Suomen hallituspuoluei-
den nuoret puheenjohtajat olivat 
EU-jäsenyysneuvottelujen aikaan 
tuskin edes koulussa, joten heiltä 
vaikuttaa puuttuvan oleellinen ko-
kemus ja tieto Suomen liittymisso-
pimuksen valuvioista.
 EU-budjetista noin 40 pro-
senttia on mennyt maatalous- ja 
maaseututukiin erilaisina kestä-
vän kasvun tukina. Jokainen EU-
maa saa 100 prosenttisesti edelleen 
EU:n maksaman tukensa perustuen 
keskisatoihin. Vain tukikatot ja Itä-
Euroopan saamat lisät ovat hive-
nen tasoittaneet tätä.
 Pohjois-Suomessa C2-tuki-
alueella historiallinen keskisato oli 
vain 2,3 tonnia hehtaarilta sekä C1-
alueella 2,8 tonnia hehtaarilta. EU 
lapioi hehtaaria kohti keskisatojen 
perusteella yli kolminkertaisia ra-
hamääriä Etelä- ja Keski-Euroop-
paan. Muutoksia ei juuri vuosien 
varrella ole tehty. Tämän eron osit-

taiseen tasoittamiseen tarkoite-
tusta luonnonhaittakorvauksesta 
Suomi maksoi jo alussa 50 % itse, 
jatkossa melkein 80 prosenttia.
 Olen pian kaksi vuosikym-
mentä toiminut EU:n eri maiden 
edustajien kanssa eri työ- ja luot-
tamustehtävissä. Suomen kannat-
taisi nyt ottaa mallia omaan rahaan 
luottavista Tanskasta ja Ruotsista. 
Ruotsi neuvotteli 7 miljardin euron 
ja Tanska 2,5 miljardin euron jä-
senmaksualennukset.
 Pohjoismainen yhteistyö ja 
jopa Ison-Britannian tie omille ja-
loilleen olisi ’ristilippua’ kantaville 
maille kenties jopa siunaukseksi.

Sami Kilpeläinen

agronomi MMM, VTM
EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön 
maitoryhmän jäsen sekä varapuheen-
johtaja 2003-2013

Plökkiläntie 37, 61400 YLISTARO

PUNAINEN
PUNAHERUKKAVIINI

VALKOINEN
VALKOHERUKKAVIINI

OMENA
OMENAVIINI

PIRITYINEN
VIHER- JA VALKOHERUKKAVIINI

LUOTSI
OMENASIIDERI

HELMI
VALKOHERUKKASIIDERIPirula

www.pirula.fi Arkisin 15-19 
Viikonloppuisin 11-16AVOINNA

Ylistarossa toimivalla Pirulalla on 
pula valkoherukoista. Yritys val-
mistaa viinejä, siidereitä ja muita 
marjapohjaisia juomia kotimaisis-
ta aineksista.
 -Meillä on kova pula tällä 

Eurooppa-neuvosto eli 27 Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden 
valtion- ja hallitusten päämiehet 
päättivät 17.-21.7.2020 vuosien 
2021–2027 monivuotisesta rahoi-
tuskehyksestä ja koronakriisin el-
pymispaketista.
 Covid-19-kriisiin vastaami-
seen elpymispaketilla eli Next Ge-
neration EU -välineellä tuetaan 
750 miljardilla eurolla eniten koro-
nakriisistä kärsineitä maita. Se on 
13-kertaa suurempi kuin Suomen 
valtion budjetti vuonna 2020.
 Paketista EU-johtajat päätti-
vät maksaa 390 miljoonaa euroa 
suorina avustuksina ja lainoina 
360 miljoonaa euroa. EU:n elpy-
mispaketin rahoitus on ristiriitai-
nen EU:n periaatteiden kannalta, 
sillä päämiehet antoivat oikeuden 
EU:lle ottaa lainaa 750 miljardia 
euroa markkinoilta vuoden 2026 
loppuun saakka paketin rahoitta-

Päätoimittaja

Suomi hyväksyi pääministeri 
Sanna Marinin johdolla EU:n 
750 miljardin euron korona-
tukipaketin, joka vie meitä yhä 
syvemmälle kohti liittovaltiota. 
Yhteinen velka tekee EU:sta tu-
lonsiirtounionin, joka on vas-
toin unionin perussopimusten 
aikaisempaa tulkintaa.

Tämä oli Suomen hallitukselta 
täydellinen takinkääntö, sillä 
vielä keväällä eurooppaminis-
teri Tytti Tuppurainen vakuut-
teli, että sellaista tilannetta ei 
synny, että ottaisimme toisten 
olemassaolevia velkoja yhteis-
vastuullisesti maksettavaksi. Se 
ei vain käy, Tytti vakuutti.

Suomen maataloussekto-
ri ei tule hyötymään elvytys-
paketista mitään, vaan tuella 
kompensoidaan aiempia tuki-

kalle. Huonosti. Kuuliko Sanna 
Marinin hallitus asiassa asian-
tuntijoita tai kansaa? Ei. Tähän 
astihan hallitus on vakuutellut, 
kuinka asiantuntijoita ja veron-
maksajia kuullaan merkittävissä 
asioissa huolella. Nyt se vaan 
unohtui.

Helsingissä ollaan järjestä-
mässä rauhanomainen marssi 

ja mielenosoitus eduskunnan 
istuntokauden alkaessa. Mie-
lenosoituksessa vaaditaan hal-
lituksen eroa ja Suomen eroa 
EU:sta. Tilaisuuden vastuuhen-
kilö kertoi, että syy tapahtumal-
le juuri nyt on se, että käsillä on 
viimeinen hetki ottaa pesäero 
unioniin ennen kuin menemme 
velkavankeuteen. ”Suomalainen 
sisu ja Isänmaallisuus nostavat 
päätään, nyt tai ei koskaan”, oli 
viesti.

Hänen mukaansa Suomen kan-
saa ei kuunnella ja yhteisvas-
tuullinen velka johtaa kohti liit-
tovaltiota. Tämä koskettaa koko 
Suomen kansaa, yhteydenottoja 
mielenosoitukseen liittyen tulee 
päivittäin ympäri Suomen, aina 
Hangosta Utsjoelle. 

Mielenosoitukseen odotetaan jo 
nyt tuhansia ihmisiä, sillä aina-

Kansaa ei kuultu

leikkauksia. Suomi maksaa ra-
hoituskauden aikana lisää EU-
nettomaksuja vähintään 700 
miljoonaa ja saa takaisin vain 
500 miljoonaa maaseudun ke-
hittämiseen.

Mitä tästä massiivisesta vel-
kavankeudesta seuraa, mitkä 
ovat vaikutukset ja miten laina 
rahoitetaan, uudella lainallako? 
Miten kävikään sille sadun por-
saalle, joka rakensi talonsa hie-

kin kiinnostus on ollut jo alku-
metreillä suurta. Tapahtuma 
kutsuu ihmisiä yli puoluerajo-
jen ottamaan kantaa Suomen 
tulevaisuuteen. Ei sallittuja 
ovat päihteet, rasismi ja erilai-
set tunnukset ja merkit. Tilai-
suuteen on tulossa nimekkäitä 
puhujia, joiden nimet julkiste-
taan myöhemmin.

Sanna Marinin neuvottelu-
tulos on kuin bensan heittä-
mistä liekkeihin. Suomessa on 
avuntarvitsijoita omastakin 
takaa, eikä kansan syvät rivit 
ymmärrä sitä, että joudumme 
maksamaan miljardeja Etelä-
Euroopan maille ja takaamaan 
lainoja.

Piia Kattelus

EU-päätökset suosiollisia Etelä- ja Itä-Euroopalle

miseksi. Lainojen takaisinmaksu 
päättyy vuoden 2058 lopussa.
 Italia saisi paketista enimmil-

lään ennakkoarvioiden mukaan lä-
hes 180 miljardia euroa, Espanja yli 
140 miljardia euroa ja Puola noin 65 

Valkoherukoista kova kysyntä
hetkellä etenkin valkoherukoista. 
Ostamme toki myös mustikkaa ja 
puolukkaa, meille kannattaa tar-
jota erilaisia marjoja, kertoo Pete 
Rintala Pirulasta.
 Tilalta saa hakea tarvittaessa 

poimintaa varten sangot ja marjat 
maksetaan paikan päällä heti kä-
teisellä.
 -Toivotaan, että saamme väen 
liikkeelle marjoja poimimaan, to-
teaa Pete lisäksi.

Kyselyt numeroon 045 1355 936.

miljardia. Itä-Euroopan maat saa-
vat arviolta yhteensä 25 prosenttia 
kaikista rahoista, kun niiden osuus 
EU:n bruttokansantuotteesta on 
vain noin 11 %.
 Suomi maksaa paketista 6,6 
miljardia euroa ja saa takaisin 3,2 
miljardia euroa. Viro saa paketista 
noin 2,5 miljardia euroa ja nettona 
miljardi euroa.

Rahoituskehys hyväksyttiin

EU:n uusi monivuotinen rahoi-
tuskehys on vuosille 2021-2027 
yhteensä 1074 miljardia euroa. 
Vuonna 2021 EU:n budjetti on siten 
154 miljardia euroa. Suomi maksaa 
EU:lle 16,7 miljardia euroa ja saa 
erilaisina tukina 11,1 miljardia eu-
roa. Vuodessa Suomen EU:n jäsen-
maksut ovat 2,4 miljardia euroa.
 EU:n budjetin seitsemästä ot-
sakkeesta Suomi saa eniten tulo-

ja ”luonnonvarat ja ympäristö” 
-ohjelmista. Niistä maksetaan 
kokonaan EU:n rahoittamina 
markkina- ja suorat tuet sekä 
EU:n osittain rahoittamat maa-
seudun kehittämistuet. Näitä tu-
kia Suomi saa noin 900 miljoonaa 
euroa vuodessa.
 Suomen Itä- ja Pohjois-
Suomeen neuvotteleman 100 
miljoonan euron ohella Kypros 
ja Malta sai yhtä suuret lisärahat 
”koheesio”-toimiin.
 Suomi sai kirjaukset seitse-
mälle vuodelle 400 miljoonan 
euron maaseututuista eli vajaa 60 
miljoonaa euroa vuodessa. Ruotsi 
neuvotteli itselleen 1 069 miljoo-
nan maksualennukset vuosittain 
eli yhteensä yli 7 miljardin euron 
huojennukset. Se on 14-kertainen 
hyöty Suomeen verrattuna.

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Welger 
pyöröpaalaaja. 
Pyydä tarjous!

Lieriöniittokone JF, 
Hp. 570 €

Kesälauantait 
suljettu!

Welger lautas-
niittokone sm 4

Welger lautas-
niittokone sm 4

Lautasniittokone.
Varaosakone welger, 
Hp.490 € sis.alv.

Sampo 360 
leikkuupuimuri, 
Pyydä tarjous!

Lautasniittokone welger, 
Hp.650 € sis.alv.

JF CM 167 NewHolland TC56

Leikkuupuimuri New 
Holland TC 56. 
Vuosimalli -93, 15 jalan 
pöytä, 2300 h. 
Hp. 28500 € sis. alv

Sampo 360 
leikkuupuimuri

Vankkurimallinen kaivuri-
lavetti, 3-akselinen. 
Hp. 4000 € sis. alv

Koneenkuljetuslavetti, 
edestä ajettava, 
kantavuus 10 t, 
työkalulaatikot, 
Hp.4950 € sis.alv.

Hp. 3500 € sis. alv

Koneenkuljetuslavetti,
LED-valot, renkaat 
400/60x15.5 16 pr 
edestä ajettava, 
kantavuus 6 t, 
hiekkapuhallettu ennen 
maalausta, maalattu 
poluuretaanimaalilla 
Hp.3200 € sis. alv

Kaivurilavetti

Kippikärry Velsa 85. 
Hp. 3750 € sis. alv

Velsa 85

Kuivalannan-
levityskärry Terra

Miro trailer

Miro trailer
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Seinäjoen seurakunta muisti hiippakuntavaltuutettu Piia Kattelusta kuk-
kasin ennen johtoryhmän kokousta. Kuvassa vasemmalta kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Pirjo Aittoniemi, hallintojohtaja Paula Perälampi, 
kirkkoherra Jukka Salo, Piia Kattelus keskellä ja hänen vieressään joh-
toryhmän jäsenistä kirkolliskokousedustaja ja kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Jouko Ylinen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Esa 
Perttu.

Puolueet ovat käynnistäneet kun-
tavaaliehdokashankinnan ensi 
kevään kuntavaaleja varten. Nä-
kyvimmin Etelä-Pohjanmaan pii-
rin alueella on kampanjoinut Pe-
russuomalaisten puolue, joka on 
korona-rajoitusten purkauduttua  
pystyttänyt telttojaan ahkerasti eri 
pitäjiin. Myös Keskusta jalkaut-
ti puheenjohtajansa kiertämään 
kuntia viime viikolla.
 Seinäjoen Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Marko Kähö-
sen mukaan puolueella on jo nyt 
enemmän kuntavaaliehdokkaita 
kuin viime kuntavaaleissa:
 -Kiinnostus on suurta. Ehdo-
kashankinta on edennyt hyvin ja 
se antaa paremman lähtökohdan 
vaaleihin nähden kuin aikaisem-
min, kertoo Kähönen.
 Ilmajoen osalta toiminta on 
ollut aktiivista. Kunnan oma kan-
sanedustaja Juha Mäenpää on 

Perussuomalaisia kansanedustajia Ilmajoella ja Seinäjoella

kiertänyt tiiviisti tapahtumissa. 
Ilmajoen Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtaja Harri Koskela 
ennakoi loistavaa vaalitulosta ja 
kertoo, että myös Ilmajoella on 

Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  •  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen •  parannat asiakasymmärrystäsi  •   tietoa yri-

tyksen asemasta tietyllä markkina-alueella  •  avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  •  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

Räätälöimme yritystäsi koskevat erityiskysymykset. Kysy lisätietoa myös mahdollisiin koronakriisiin liittyvistä selvityksistämme.

Pyöräottelussa ylistarolaisen Hal-
kosaaren ja ilmajokisen Munakan 
kylän välillä on 21.7. pyöräilty ta-
san kaksi kolmasosaa.
 Halkosaari on tehnyt jo tässä 
vaiheessa +791 merkintää enem-
män kuin viime vuonna yhteensä 
eli 2098. Munakalla on merkintöjä 
ottelun tässä vaiheessa 3323 eli vai 
-248 suorituskertaa vähemmän 
kuin viime vuonna.

Kestääkö Halkosaari Munakan kirin

 Kisan voittaa touko-elokuun 
aikana pyöräilykertoja viime vuo-
teen lisännyt kylä. Halkosaaren 
ennuste on +1830 kertaa enem-
män kuin viime vuonna ja Mu-
nakan ennuste on +1413 suoritus-
kertaa.
 Viime viikkoina Munakka on 
aktivoitunut, mutta Halkosaari-
kin on pitänyt suorituskerrat vii-
me vuoden yläpuolella.

Ylistaron Pelmaan tielittymän va-
lituksen käsittely jatkuu Vaasan 
hallinto-oikeudessa. Hallinto-
oikeustuomari Peik Strömsholm 
kertoi Seinäjokinen-lehdelle, että 
ELY-keskus antaa vastineensa 
kanteeseen vasta elokuussa.
 Yhteensä 595 ylistarolaisen al-
lekirjoittamaan valitukseen tehtiin 
uusi täytäntöönpanon keskeytys-
vaatimus Piia Katteluksen toimes-
ta heinäkuussa.
 Tiepäätöksen perusteluissa to-
detaan, että ”ohuesta tien päällys-
rakenteesta johtuen uusien teiden 
korkeustaso pysyy lähellä pellon-
pinnan tasoa.” Valittajien mukaan 
näin ei ole.
 Hallinto-oikeus ei ole jalkau-
tunut paikan päälle, vaan se on vain 
kuullut kirjallisesti ELY-keskusta. 
Täytäntöönpanoa ei oikeus kes-
keyttänyt, vaan jatkaa valituksen 
käsittelyä elokuussa.

Pelmaalle ei 
täytäntöönpanon 
keskeytystä

ehdokkaita tai ehdokkuutta har-
kitsevia huomattavasti enemmän 
kuin viime vaaleissa. 
 -On ilahduttavaa huomata, 
että ainakin toistaiseksi myös nai-

set ja nuoret ovat kiinnostuneita 
paikallispolitiikasta. Toivomme 
toki, että innostus ja kiinnostus 
ehdokkaaksi lähtemiseen konkre-
tisoituu syksyn mittaan ja saam-
me paljon hienoja ehdokkaita lis-
tallemme, kommentoi Koskela.
 Hänen mukaansa on lisäk-
si aistittavissa, että valtapuolue 
keskustaan ollaan ruohonjuuri-
tasolla erittäin pettyneitä ja tämä 
tulee varmasti näkymään ensi ke-
vään vaaleissa.
 Perussuomalaisten kansan-
edustajia ja puolueen muita aktii-
veja on tavattavissa tulevina vii-
konloppuina seuraavasti:
 Lauantaina 1.8 Ilmajoella Juha 
Mäenpää ja Mauri Peltokangas 
sekä perjantaina 7.8 Seinäjoella 
Jenna Simula ja Ari Koponen.

Kuva: Perussuomalaiset

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

SUOMEN
M.A.R.K.K.I.N.A.
TUTKIMUS

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  suomenmarkkinatutkimus@gmail.com
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- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

www.koskenkorvanurheilijat.fi

KOSKENKORVAN URHEILIJAT

KOSKENKORVAN URHEILIJAT

VIMPELIN VETO

KEMPELEEN KIRI

PE 7.8.
18.00

LA 1.8.
17.00

OSTETAAN
Koti-irtaimistoja ja isoja tyhjennyksiä. 

Myös asuntojen siivoukset myyntikuntoon. 
HUUTOKAUPAT  

KOLMASKERTA.FI
0400 564725 Timo Nyrhinen 

040 520 9165

Potkupyörät

Pinnasänky /
juniorisänky

Britax 
-hoitolaukkuja
tarvikkeineen

alkaen VIEMÄRISANEERAUS
• sukitukset ja kuntokartoitukset

    p. 050 - 3712 777

PUTKISTOJEN SUURTEHOIMUROINTI
• avaukset ja sulatukset
• kuvaukset ja savukokeet

• sora  •  hiekka  •  kutteri
• puhallusvilla ym.

SUURTEHOPUHALLUS • sora  •  lecasora

LAPUA  •  040-5945 972  •  www.lokapalvelu.fi

Koskenkorvan Urheilijoiden otteet 
miesten superpesiksessä ovat paran-
tuneet. Kossu taisteli pisteen perjan-
taina kotikentällään sarjakakkoselta 
Kouvolan Pallon-Lyöjiltä. KPL vei pelin 
1-2 vasta kotiutuslyöntikisan jälkeen.
 Kouvolan kolmosvahtina pela-

Koskenkorvan ote paranee

Wanha Markki, 
20-vuotta eläinten vanhainkotina 

Ylistaron Kylänpäässä sijaitsee alu-
eemme suosituin kesäkäyntikohde 
ja tonttutaiteilija Heikki Laaksosen 
elämän suurin taideteos, eläinten 
vanhainkoti Wanha Markki. 
 Siellä käy vuosittain kymme-
niätuhansia ihmisiä ja kävijämää-
rät ovat olleet huimassa kasvussa. 
Heikki Laaksonen on pyörittänyt sitä 
yhdessä puolisonsa Liisa-Cristiina 
Laaksosen kanssa jo 20-vuotta. 
 Mistä idea sai alkunsa? Heikki 
kertoo, kuinka hän aikoinaan pelasti 
vaimonsa Etelä-Espanjasta  Etelä-
Pohjanmaalle. Liisa-Cristiina oli ol-
lut jo vuosia siellä ja päättänyt, että 
hän ei enää palaa Suomeen. 
 -Liisalla oli sellainen unelma, 
että eläkkeelle jäätyään hän perustaa 
Espanjaan aasien vanhainkodin. Kun 
sitten sopiva vanha pihapiiri löytyi 
Ylistarosta, alkoi vanhainkoti sitten 
perustua tänne, kertoilee Heikki.
 Eläinten saannissa ei ole ongel-
mia. Heikki toteaakin, että ”ikävä 
kyllä”. 
 -Meille soitetaan päivittäin ja 
tarjotaan mitä erilaisempia eläimiä. 
Kissoja ja koiria eniten, mutta niitä 
emme pääsääntöisesti ota. Meil-
lä kun niitä on jo omastakin takaa. 
Mutta yllättävää kyllä, kymmeniä ja 
kymmeniä hevosia tarjotaan syksyi-

sin, ihmettelee Heikki.
 Eläimille ei ole ikärajaa ja Heikki 
Laaksonen puhuukin vaivaistalosta; 
he huolehtivat sellaisista eläimistä, 
jotka eivät enää pärjää kovassa kil-
pailuyhteiskunnassa. Sopimus takaa 
sen, että eläin saa viettää loppuelä-
mänsä Wanhalla Markilla. 
 -Olemme oppineet sen, että 
eläimestä tehdään luovutuspaperi 
ja se on täällä joko eläimen elämän 
loppuun saakka tai minun elämän 
loppuun saakka. Eläin jää tänne, eikä 
sitä sitten voi hakea vuoden lopussa 
meiltä pois, kertoo Heikki Laaksonen.

Sadan eläimen koti 
työllistää 15 henkeä

Wanhalla Markilla on satakunta 
eläintä. Kaiken kaikkiaan eläimiä on 
150 kun otetaan sijaiskodit mukaan. 
Heinää kuluu päivässä parikym-
mentä paalia Heikin arvion mukaan. 
Omaa peltoa ei ole, koska siihen ei 
riitä resurssit. Heinä ostetaan luotto-
toimittajilta ja välillä heinää saadaan 
myös lahjoituksena. 
 - Jos Wanhalle Markille ei mahdu 
tai eläin ei sopeudu tänne, on meillä 
sijaiskoteja tässä lähettyvillä ja vähän 
kauempanakin. Kyllä nämä paikat on 
yleensä täynnä, toteaa Heikki.

 Eläimiä on lähes A:sta Ö:hön. Aa-
seja, ankkoja, alpakoita, bronssikalk-
kunoita, lampaita, poneja ja vuohia, 
kaikenlaisia eläimiä löytyy.
 -Meillä oli Roosa-poni, joka oli 
tehnyt töitä Venäjällä sirkuksessa, 
mutta Roosan aika tuli täyteen puo-
lisen vuotta sitten noin kolmenkym-
menen ikävuoden jälkeen, muistelee 
Heikki.
 Alueella on myös eläinten lisäksi 
mm.kahvila ja muuta myyntiä.
 -Suosituin ja merkittävin kohde 
taloudellisessa mielessä on naisten 
muoti. Meillä on valtava valikoima 
naisten muotia. Poimimme ne Liisan 
kanssa käsin Espanjasta, Italiasta 
ja Pariisista. Enää ei tarvitse mennä 
paikan päälle, vaan voi luottaa, että 
luotettavat toimittajat lähettävät ne 
meille. Meiltä saa suomalaiseen tyy-
liin sopivaa, mutta vähän erilaista 
vaatetta, avaa Heikki vaatemyyntiä.
 Eläimiä ei voi verrata rahaan, 
eläimet ovat suosituin asia, mutta 
taloudellisesti naisten muoti on tär-
kein.
 -Olemme tässä 20-vuotta toi-
mineet ilman tukea Seinäjoen kau-
pungilta, eri suunnista kyllä veloi-
tetaan. Ehkä oma vika, kun ei ole 
pyydetty, pohjalaisen kun on vaikea 
pyytää, naurahtaa Heikki.

Nurmojoen heikko virtaama puhuttaa paikalli-
sia. Paikalliset kantavat huolta veden määrästä 
ja pitävät osasyynä voimalaitoksen toimintaa ja 
turhan heikkoa virtaama tunnelin yläpuolella 
olevassa uomassa.

● ● ● ● ● ● ●

Pellervon taloustutkimus PTT:ssä on käynyt 
jälleen ovi. Toimitusjohtaja Iiro Jussila on jättä-
nyt tehtävät ja ilmoittanut alkavansa yrittäjäksi 
keskellä koronakriisiä keväällä. Seinäjokinen-
lehti uutisoi talvella, että MTK:n johtamissa 
organisaatioissa on ovi käynyt tiheään. Spe-
kulaatioissa uudeksi toimitusjohtajaksi on ollut 
vahvasti esillä MTK:n puheenjohtajan opiske-
lukaveri ja lähipiiriin kuuluva Panu Kallio. Myös 
Perttu Pyykkösen nimi on noussut esille.

● ● ● ● ● ● ●

Seinäjoen ammattikorkeakoulun neuvottelut 
Tampereen korkeakoulusäätiön kanssa kariu-
tuivat kesällä, kun säätiö ilmoitti ettei jatka yh-
distymisneuvotteluja. Erikoiseksi asian tekee, 
että Seamkin puolelta korostettiin neuvotteluis-
sa koko ajan Seinäjoen kaupungin olleen aktii-
visen neuvottelijan. Neuvottelujen kariuduttua 
Seinäjoen kaupunki ei ole kommentoinut asiaa 
kuitenkaan mitenkäön, vaan kommentoimassa 
on ollut ammattikorkeakoulu. Veronmaksajat 
kysyvätkin, että oliko koko projekti enemmän 
Tapio Varmolan ja Kari Hokkasen pyrkimyksiä 
kuin kaupungin aktiivisuutta.

● ● ● ● ● ● ●

Seinäjoen kaupunki vuokraa toimitiloja ham-
mashuoltoon Kuislan Groupin omistamista 
Keskuspuiston kiinteistöistä. Valtuutetut ovat 
esittäneet ihmettelyä miksei palveluja tarjota 
Peräseinäjoella, Ylistarossa tai Nurmossa tyh-

Lyhyet&Erikoiset
jillään olevissa kiinteistöissä vaan tilat vuokra-
taan kaupunginhallituksen jäseneltä. Kyseessä 
on tilantarve hammashoidon kiireettömään 
hoitoon.

● ● ● ● ● ● ●

Ylistarossa ohikulkijat ihmettelevät mitä pellol-
le rakennetaan. Kun matkailijoille on kerrottu, 
että siihen rakennetaan Suomen turhinta tien 
oikaisua on ohikulkijat ihmetelleet: tässähän 
on jo hyvä tie.

● ● ● ● ● ● ●

Satotilanne on Seinäjokinen-lehden asiantun-
tija-agronomin mukaan vaihteleva alueella. 
Kylvöt, jotka ennätettiin tekemään aiemmin 
toukokuussa onnistuivat kasvattamaan parem-
man juuriston ja tuottavat kohtuullisen sadon 
tänäkin vuonna. Sen sijaan touko-kesäkuun 
vaihteessa tehdyt kylvöt ovat kärsineet kesä-
kuun kuivuudesta. Tähkät ja kasvustot ovat 
jääneet heikoiksi ja osin pieniksi. Nurmisato 
on kohtuullinen, sillä ensimmäisen säilörehu oli 
laadullisesti ja määrällisesti hyvä ja sateet tuli-
vat noin viikko korjuun jälkeen. Se on auttanut 
kasvustojen kehityksessä.

● ● ● ● ● ● ●

Kuninkuusraveihin Seinäjoella on Suomen 
Hippoksen valtuuskunta tehnyt päätöksen 
sallia yleisön pääsyn 31.7. – 2.8.2020. Juha 
Rehulan johtama Hippos kuitenkin rajasi ylei-
sömäärän vain 1000 katsojaan per päivä. Sei-
näjoki sai järjestettäväksi vuoden 2021 lisäksi 
tämänkin vuoden kuninkuusravit, koska maa- 
ja metsätalousministeriön myöntämät palkinto-
rahat on budjetoitu Seinäjoelle eikä niitä olisi 
voitu siirtää.

si pesispörssin ykkösnimi ja Oulun 
Lipossa vietetyn ykköspesiskauden 
jälkeen paluun superiin tehnyt Toni 
Kohonen. Kohonen jäi ottelussa te-
hopisteittä.
 Sunnuntaina Koskenkorva otti 
mittaa Seinäjoen JymyJusseista. Sei-

Keväällä 2020 Kelassa käynnistet-
tiin kokeilu, jossa arvioitiin puhe-
robotin kykyä tunnistaa suomen 
kieltä ja palvella asiakkaita Kelan 
puhelinpalvelussa.
 Puherobotilla tarkoitetaan 
puheohjattavaa tekoälyä, joka 
keskustelee ihmisen kanssa hyö-
dyntäen puheesta tekstiksi -tek-
nologiaa. Kokeilussa robottia kou-
lutettiin vastaamaan opintotuen 
tulorajojen valvontaan liittyviin 
kysymyksiin Kelan puhelinpalve-
lussa.
 Testaajiksi valittiin kuusi 
opiskelijaa eri aloilta ja testi koos-
tui neljästä tilanteesta, joissa tes-
taajien piti asioida puherobotin 
kanssa. Aiheena oli palkkatulot, 
tulorajan ylitys, omaisuus ja val-
mistuminen.
 Testaajat olivat tyytyväisiä 
saamaansa palveluun. He kokivat 
voivansa käyttää palvelua tulevai-
suudessa. Osa testaajista raportoi, 
että puherobotti toimii yksinker-
taisissa asioissa, mutta että mo-
nimutkaisempien kysymyksien 
kanssa he kääntyisivät virkailijan 

Murteita ymmärtävä puherobotti Kelan testissä
puoleen. Lisäksi puherobotin huu-
mori tehosi testaajiin.
 – Yksi testitilanne koski val-
mistumista. Puherobotti oli ope-
tettu onnittelemaan valmistu-
misen johdosta. Tätä pidettiin 
hauskana, inhimillisenä eleenä, 
projektipäällikkö Riikka Lind-
roos-Järvitalo sanoo.

Puhedataa kerättiin 
ympäri Suomea

Suomenkielisten puherobottien 
käyttämä teknologia on vielä aika 
uutta ja vähän testattua. Yksi ko-
keilun tavoitteista olikin selvittää 
kuinka hyvin robotti ymmärtää 
murteella puhuttua suomen kieltä. 
Kokeilussa huomattiin,  että robot-
ti ymmärsi suomenkielistä puhetta 
melko hyvin: käännösvirheitä tai 
kokonaisten sanojen puuttumisia 
oli alle 7 %:ssa sanoista.
 Noin kolmannes virheistä koski 
murresanoja ja viidennes numeroil-
mauksia. Erityisesti Itä-Suomen ja 
Lapin murteet aiheuttivat robotille 
ongelmia. Kokeilua varten kerät-

tiin aineistoa eri määrä eri puolilta 
Suomea ja siten eri murteiden näy-
temäärä vaihteli. Saatavilla olevan 
datan määrä vaikutti puherobotin 
oppimiseen.
 Pieni virheprosentti merkitsee 
sitä, että puherobottien hyödyn-
tämää teknologiaa on mahdollista 
hyödyntää tulevaisuudessa entistä 
laajemmin. Seuraava kehitysaskel 
on parantaa palvelun saavutetta-
vuutta eri käyttäjäryhmille ja ym-
märrettävyyttä entisestään.
 – Uskon, että jo vuoden pääs-
tä puherobotti ymmärtää suomen 
kielen murteita huomattavasti pa-
remmin.

Kelaan tulee vuosittain 
miljoonia puheluita.

– Kelan puhelinpalvelussa voi toi-
vottavasti keskustella puherobotin 
kanssa jo parin vuoden sisällä.
 Kela toteutti kokeilun yhteis-
työssä konsultointiyhtiö Accentu-
ren kanssa.

näjoki haki vieraspisteet lukemin 1-2 
supervuoroparin jälkeen.
 Koskenkorvalla pelataan jälleen 
lauantaina, kun vieraaksi saapuu 
Vimpelin Veto. Tosipelit jatkuvat heti 
sunnuntaina vierasottelulla sarjakär-
ki Sotkamon Jymyä vastaan Hiukassa.

Wanha Markki on avoinna 16.8. saakka. Kaksi komiaa, Heikki ja Kalkkuna, toivottavat kävijät tervetulleiksi




