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- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja 
Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -

Essayah ja Soini kritisoivat 
EU:ta. s. 2-3 ja 5.

Tavallista parempi ruokakauppa

I L M A J O K I

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-SU 1.-4.10. 
ellei toisin mainita.

 
 
Kanahampurilainen 150 g
Pihvihampurilainen 150 g
Jauheliha-, kinkku-, kana-, 
meetvursti- tai tonnikalapitsa 200 g
Herkkulihis 150 g
Vispipuuro 300 g
Aprikoosivispipuuro 300 g
Eväs Vispis puolukka 130 g
Eväs Vispis vadelma 130 g
(3,33-7,69/kg)

1.-

5
RS

Hansatie 3, 60800 ILMAJOKI, puh. 010 411 0450  
jaana.jokiaho@k-supermarket.fi

PALVELEMME MA-LA 7-22 ja SU 10-21.

499

  
TUORE 
KOKONAINEN 
KIRJOLOHI 
1-3 kg, kasvatettu 
Ruotsi tai Norja 
Rajoitus 2 kalaa/talous 

KG 2.-
  
Atria Kunnon arki 
POSSU-NAUTA 
JAUHELIHA 
400 g (5,00/kg)

PKT

5.-
  
Atria 
GOUTERTANKO 
1,4 kg (3,58/kg)

KPL795

  
Atria 
VILJAPORSAAN 
ULKOFILEE 
Naturell n. 1,5 kg

KG KPL

Tervetuloa K-Supermarket Ilmajoen

3 v-SYNTTÄREILLE!
1.-
  
Hinjärven 
YRTIT

KPL

  
Iwasaki/okitsu 
SATSUMA 
Espanja

1.-  
President 
LUUMU 
Puola 1lk

KG

SAARIOISTEN TUOTTEITA EUROLLA

TO-LA!

299

  
Atria 
KÄRISTE
1 kg tai 
HERKKU- 
LENKKI 
750 g (3,99/kg)

PKT

10.-

  
 
Atria 
KANAN 
FILEE- 
SUIKALEET 
250-300 g 
(6,67-8,00/kg)

ERÄ
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- Vuodesta 1988
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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 30.9.2020

Onko EU-virressä 
alkanut viimeinen 
säkeistö?

Mörköbileet vahingoksi 
lapsille ja nuorille

Suomen valta- ja maakuntamedioiden palstoilta ei Raamatun mukaista 
opetusta tai EU-kriittistä kirjoitusta juuri löydy. Kuvaavaa on, että Suo-
men liittyessä EU:hun YLE antoi sekä kyllä-puolelle että ei-puolelle sa-
man verran lähetysaikaa. Lähes kaikki ei-puolen lähetykset tulivat kui-
tenkin keskellä yötä. Sama taitaa olla nyt EU-kriittisyyden osalta. Kaikki 
EU:n elvytyspaketin kriittiset mielipiteet ovat kyllä toimituksissa. Ei 
suinkaan lehtien palstoilla, vaan toimittajien sähköposteissa salasano-
jen takana, ei-julkaistuina.

Tavallisten suomalaisten järjestämä mielenosoitus ”Suomi eroon 
EU:sta” keräsi syyskuun alussa peräti 800 ihmistä. Koronasta huolimat-
ta. Se oli hieno saavutus. Seinäjokinen-lehteä ja Järviradiota lukuun ot-
tamatta mediassa asiasta ei ennakkoon eikä jälkikäteen kerrottu. Viime 
aikoina on jopa nähty sokeita euroa ylistäviä pääkirjoituksia. Ihmiset, 
jotka eivät ole ikinä vientikauppaa tehneet, saati muutenkaan vientiyri-
tyksissä toimineet, selittävät euron ihanuuksista. Tosiasia on, että Ruot-
si bruttokansantuote on euron ulkopuolella kasvanut 10 vuodessa noin 
10 prosenttia. Suomen bruttokansantuote ei ole vieläkään edes vuoden 
2008 tasolla – osana euroa.

 
 

Seinäjokinen-lehden uuden vieraskolumni-palstan ensimmäisenä ko-
lumnistina aloittaa tässä numerossa Timo Soini. Reilun vuoden valta-
kunnan politiikan parrasvaloista vähän sivummalla olleen Soinin kynä 
on terävä: ”Missä EU, siellä ongelma”. Timo Soini, ex-ulkoministeri 
ja eurooppaministeri, ruotii sopivalla tavalla, mitä EU:ssa tapahtuu. Ja 
kuinka Suomessa asioita hoidetaan. Ja pitäisi hoitaa.

 
 

Suomen ja Euroopan talous notkahtaa tänä vuonna. Suomi saattaa sel-
vitä jopa EU:ta paremmin, koska meillä kotimainen kulutus voi laskea 
vähemmän. Suomalaiset ovat löytäneet kotimaan matkailun. Sillä on ol-
lut tärkeä merkitys kansantaloudenkin kannalta. Suomesta löytyy talvi-
matkailuun upeita kohteita Lapin ohella Koillismaan Rukalta ja vieläkin 
lähempää Kainuun Vuokatista. Kotimaan matkailun kerrannaisvaiku-
tukset näkyvät esimerkiksi suomalaisten elintarvikkeiden, pohjalaisten 
huonekalujen tai keittiötarvikkeiden kulutuksen kasvuna. Sillä on mer-
kitystä.

Taloudellisen taantuman aikana monet ihmiset ovat löytäneet Kristin-
uskon sanoman. Valitettavasti myös erilaisia henkivoimiakin tarjotaan 
ihmisille ja jopa yrityksille palveluina. Mooseksen kolmannessa kirjassa 
(19:31) varoitetaan selvästi, että ”älkää kääntykö vainajahenkien puo-
leen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne.”

Mooseksen kolmannen kirjan 19 luku antaa myös monia tärkeitä ope-
tuksia ihmisille, kuinka viljellä ja varjella: ”Kun korjaat maassasi satoa, 
älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudon-
neita tähkiä leikkuun jälkeen”, ja ”älä anna karjassasi kahden erilaisen 
eläimen pariutua keskenään. Älä kylvä samaan peltoon kahta erilaista 
siementä. Älä pue yllesi vaatekappaletta, joka on kudottu kahdesta eri-
laisesta langasta.”

Meille kristityille Raamattu antaa Uudessa Liitossa ja Johanneksen evan-
keliumissa (14:14) Jeesuksen vahvan sanoman kautta uskon vaikeinakin 
aikoina: ”Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä 
teen.”

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

Seinäjoella vietettiin valitettavan huumehöyryinen hip-hop festivaali. 
Paikalla ollut virkamies luonnehti tapahtumaa ”mörköbileiksi”. Hän ei 
pitkän uransa aikana ollut nähnyt vastaavaa ja kertoi, kuinka koko tapah-
tuma oli hänen mielestään rakennettu huumausaineiden ympärille - ar-
tistit olivat kulkeneet kannabiskukkahatuissa ja -paidoissa, eli avoimesti 
mainostaneet huumeita. Huumausainerikoksia kirjattiin tuona kahtena 
päivänä useita kymmeniä, sama määrä kuin viime vuonna, vaikka väkeä 
oli paikalla vähemmän. 

Tällaiset huumetapahtumat tulisi kieltää Seinäjoelta, etenkin kuin nuo-
rimmat huumeidenkäyttörikoksista kiinnijääneet ovat alaikäisiä lapsia. 
Nimettömänä pysyttelevän virkamiehen mukaan huumerikoksista kiin-
nijääneitä löytyy myös esiintyjäpuolelta. Poliisi takavarikoi tapahtuma-
alueelta ja sen läheisyydestä kannabista, amfetamiinia, LSD-lappuja ja 
huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä. 

Edellytysten luominen huumetapahtumalle on häpeätahra kaupungille 
ja tapahtuman järjestäjille, eikö hyvinvoinnille ja päihteettömyydelle ole 
sijaa tässä tapahtumakaupungissa?

Naapurimaasta kuuluu kummia. Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin 
silmät ovat ilmeisesti viimeinkin auenneet. Demareita edustava Löfven 
on aiemmin kiistänyt, että maahanmuuton ja rikollisuuden välillä olisi 
mitään yhteyttä. Äskettäin hän kuitenkin yllättäen muutti linjaansa ja 
sanoi tällaisen yhteyden sittenkin olevan olemassa. 

Pääministeri Löfvenin mukaan suuri maahanmuuttajien määrä yhdistet-
tynä huonosti hoidettuun integraatioon lisää riskiä vakavista turvallisuu-
suhista, kuten maahanmuuttajataustaisten jengien tekemistä rikoksista 
ja rikollisista sukuklaaneista, joita Ruotsin poliisi arvioi maassa toimivan 
noin 40; maahanmuuttajaklaanit pyörittävä esimerkiksi huumekauppaa. 
Herätäänkö Suomessa vasta siinä vaiheessa, kun on jo liian myöhäistä?

Viime kuussa Euroopan ympäristövirasto julkaisi ra-
portin, jonka mukaan Euroopassa joka kahdeksas 
kuolema on yhteydessä ympäristöongelmiin. Vä-
hiten ympäristön pilaantumiseen liittyviä kuole-

mantapauksia on Islannissa ja Norjassa, eniten 
Bosnia-Hertsegovinassa. Raportin mukaan 

yksi tehokas keino terveyden edistämisek-
si olisi viheralueiden määrän lisääminen 

kaupungeissa. 

Voi hyvää päivää sanon minä. Rivi-
en välistähän on luettavissa, että 
nimenomaan kaupunkiympä-

ristö heikentää immuunivastetta 
ja altistaa terveyttä heikentävälle 

melulle ja ilmansaasteille. Minun 
mielestäni ratkaisu on maalle muut-

to ja sen tosiasian tunnustaminen, että 
kaupunkiasuminen on hengenvaarallista 

18%:lle Euroopan Unionin kansalaisista. Kyllä 
maalla onkin mukavaa.

Piia Kattelus

Kristillisdemokraattien puheen-
johtaja, kansanedustaja Sari Essa-
yah kertoo Seinäjokinen-lehdelle, 
että KD:n puoluevaltuusto kokoon-
tuu syksyllä Seinäjoella, mikäli ko-
ronatilanne sen sallii.
 Essayah on eduskunnan kyse-
lytunnilla ja täysistuinnoissa tänä 
syksynä kritisoinut voimakkaasti 
EU:n heinäkuun huippukokousten 
päätöksiä. Heinäkuussa päätettiin 
velkavetoisesta 750 miljardin eu-
ron elpymispaketista, EU Next Ge-
nerationista.
 -Elpymispaketin myötä EU:sta 
tulee yhä enemmän velka-, tulon-
siirto- ja nyt vielä verounioni. EU 
rikkoo paketilla omia perusperi-
aatteitaan eli jokainen maa vastaa 
taloudestaan ja EU:n budjetti on 
tasapainossa eikä se rahoita toi-
mintaansa velalla, sanoo Essayah.
 Hän muistuttaa, etteivät suo-
malaiset ole antaneet liittyessään 
EU:hun mandaattia mm. verotus-
oikeuden avaamiselle.
 -Myös taloudellisessa mielessä 
paketti on huono; parissa vuodessa 
kymmenien miljardien hankkeet 
pienissä kansantalouksissa aihe-
uttavat epätarkoituksen mukaisia 
investointeja, jopa väärinkäytöksiä 
ja vääristävät maiden välistä kil-
pailukykyä, toteaa Essayah.
 Suomi nettomaksajamaana 
vahvistaa mm. naapurimaansa Vi-
ron kilpailukykyä, jolloin yhä use-
ampi yritys siirtyy täältä sinne eli 
Suomi ampuu itseään tällä jalkaan.
 -Suomi maksaa tuplasti sen, 

Sari Essayah Seinäjokisen haastattelussa:
”EU:n on palattava alkuperäisiin       periaatteisiinsa tai edessä on 
jäsenmaiden ristiriitojen kasvu          ja unionin hajoaminen”

minkä kierrättää takaisin omaan 
talouteensa, sillä erotuksella, että 
saisi yksinään rahaa halvemmalla 
kuin tämän välineen kautta.

Ristiriidat voivat kasvaa

EU:n elvytyspaketin seuraukset voi-
vat Essayahin mukaan olla kovat:
 -EU:n on palattava joko alku-
peräisiin periaatteisiinsa tai edes-
sä on maiden välisten ristiriitojen 
kasvu ja unionin hajoaminen.
 Sari Essayahin mukaan glo-
baalisti EU:ta tarvittaisiin tasapai-
nottamaan USA:n, Venäjän, Kiinan, 
Intian ja muiden nousevien talo-
uksien kilpajuoksua maailman re-
sursseista ja parantamaan Euroo-
pan mahdollisuuksia kasvuun ja 
työllisyyteen toimivien sisämark-
kinoiden kautta.
 -Myös turvallisuuspolitiikassa 
Euroopan maiden yhteistyötä tar-

vitaan jatkossakin. EU:ssa yhteis-
työtä tulee tehdä itsenäisten jä-
senvaltioiden kesken silloin kun se 
tuottaa lisäarvoa kansallisvaltioille 
eli palata selkeämmin toimivien 
sisämarkkinoiden ja turvallisuu-
den toimijaksi, liittovaltiokehitys-
tä KD ei tue, kertoo Sari Essayah.

Budjettiriihi pettymys

Opposition yhteiseen välikysy-
mykseen yhtyneen KD:n mukaan 
kaikkein tärkeintä olisivat olleet 
työllisyystoimet, ja niitä ei Essa-
yahin mukaan valitettavasti saatu 
budjettiriihestä.
 -Hallitus tekee politiikkaa, 
jossa se toisella kädellä heikentää 
kansalaisten ostovoimaa ja yritys-
ten kilpailukykyä mm. polttoainei-
den hinnankorotuksilla, sosiaali-
turvamaksujen kasvattamisella ja 
asumisen kustannusten kasvulla, 
muistuttaa Essayah.
 Toinen tärkeä asia, johon olisi 
pitänyt saada vastaus oli velkaan-
tumisen taittaminen.
 -Velkaantuminen on pa-
himman kriisin ylipääsemiseksi 
ymmärrettävää, mutta samal-
la hallituksen olisi pitänyt pys-
tyä karsimaan pysyvistä julkisen 
talouden menonlisäyksistä, jotka 
perustuvat täysin toisissa oloissa 
tehtyyn hallitusohjelmaan, perus-
telee Essayah.

Turveratkaisut valtava riski

Ilmastotavoitteen kannalta tär-
keintä olisivat Essayahin mukaan 
globaalit ratkaisut, sillä muutoin 
aiheutamme Suomessa osaopti-
mointia ja ajamme oman puhtaan 
tuotannon saastuttavampiin mai-
hin.
 -Suomi on monessa asiassa 
edelläkävijä jo nyt ja voimme antaa 
erityisesti metsäosaamisessa apua 
muillekin, muistuttaa Essayah.
 Turpeen käyttö oli vähene-
mässä etuajassa pelkällä päästö-
kauppamekanismilla. Essayahin 
mukaan turpeen käytön nopea 
alasajo tulee käytännössä johta-
maan siihen, että lämmöntuotan-
nossa käytetään jatkossa entistä 
enemmän kivihiiltä, öljyä ja venä-
läistä haketta.
 -Tämä on Suomen huoltovar-
muuden osalta valtava riski, enkä 

ymmärrä tätä edes ilmasto- ja 
ympäristönäkökulmasta. Ennen 
kotimainen vaihtoehto ohitti aina 
tuontipolttoaineet, lataa Essayah.
 Hallitukselta puuttuu Essa-
yahin mielestä kokonaiskuva, sillä 
turpeen energiakäytön nopea alas-
ajo vaikuttaa metsäteollisuuden 
raaka-ainevirtoihin. Puun poltto 
energiantuotannossa tulee lisään-
tymään, mikä on kansantalouden 
kannalta valtavaa tuhlausta.
 -Arvokkaan runkopuun polt-
taminen sotkee vähitellen met-
säteollisuuden puuhuollon ja on 
riski, että metsäteollisuuden in-
vestoinnit siirtyvät vähitellen pois 
maastamme toimintaympäristön 
muuttuessa. Lisäksi turvetuotan-
non pikainen alasajo tarkoittaa 
erittäin kovaa iskua alan yrittäjille, 
liitännäistyöpaikoille ja maaseu-
dun elinvoimalle. Turpeen ener-
giakäytöstä pitäisi luopua hallitusti 

siirtymäajan myötä, kun korvaavia 
energiamuotoja on saatavilla, arvi-
oi Essayah.

Järjestätäänkö Tokion 
olympialaiset?

Sari Essayah on kansainvälisen 
olympiakomitean jäsen. Kysymyk-
seen uskooko hän, että ensi kesänä 
kisat järjestetään Tokiossa, saa-
daan perusteellinen vastaus:
 -Tokion kisat ovat paljolti 
kiinni rokotteesta, ja sen saata-
vuudesta. Päätös on tehtävä ensi 
keväänä, joten en vielä uskalla en-
nakoida.
 Jos kisat järjestetään, on Es-
sayahilla hyvin analyyttinen arvio 
Suomen mitalimahdollisuuksista:
 -Suomi saavuttaa 1-3 mitalia 
ja lajeina purjehdus, nyrkkeily ja 
yleisurheilu, veikkaa Essayah.

Kevään 2021 kuntavaaleissa kris-
tillisdemokraatit (KD) lähtevät 
hakemaan  enemmän ehdokkaita 
kuin vuonna 2017, ja saamaan siten 
paremman tuloksen niin äänien 
kuin paikkojen suhteen.
 -Pyrimme myös siihen, että 
jokaisessa kunnassa olisi mahdol-
lisuus äänestää meitä. KD puolus-
taa perheiden asemaa, ikäihmisten 
hyvinvointia, paikallista yrittäjyyt-
tä ja koulujen arvokasvatusta mm. 
seurakuntien ja koulujen yhteis-
työn jatkumista, joulujuhlia ym. 
Eli teemme ihmisläheistä arvopo-

litiikkaa myös kuntatasolla, taus-
toittaa KD:n puheenjohtaja Sari 
Essayah.
 Korona on Essayahin mukaan 
korostanut perheiden ja lähiyh-

teisöjen merkitystä, ja parantanut 
yhteisöllisyyttä sekä monien pe-
rusasioiden kuten luonnossa liik-
kumisen ja oman ruuan tuotannon 
merkitystä.
 -Suomi nousee työllä, yrittä-
misellä ja toisista välittämisellä.
 Sari Essayahilla on vankka toi-
ve seinäjokisille:
 ”Haastan lehden lukijoita läh-
temään kuntavaaleihin ehdok-
kaaksi, ja mielellään KD:n riveis-
sä: tämä aika tarvitsee vastuullisia 
päättäjiä, joilla on inhimillinen ote 
oman kotikunnan kehittämiseen.”

Perheiden asema KD:lle tärkeää kuntavaaleissa

Sari Essayah

Seinäjokinen-lehti on saanut tie-
toon, että Ylistaron Pelmaan tie-
liittymän rakentamisessa olleet 
esikuormituspenkereen vajoa-
mat ja painumamäärät ylittäisi-
vät raja-arvot.
 Seinäjokinen-lehti pyysi 
tietoja ELY-keskukselta, mutta 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sesta ei vastattu kysymykseen.
 Työmaalla on nähty myös ti-
lanteita, joissa kaivinkoneet ovat 

Pelmaan rakentamisessa oiottu? 
– ELY-keskus vaikenee

uponneet peltoon ja niitä on jou-
duttu hinaamaan toisilla koneilla 
ylös pellosta.
 Foamit.fi -sivustolla Pelmaan 
tielittymän pääurakoitsijana toi-
mivan Juhan Paja Oy:n työpääl-
likkö Teppo Luoto kertoi, että 
maaperä ”ei meinaa kestää oikein 
mitään.”
 -Kyseessä taitaa olla peh-
mein paikka, mihin olen urani ai-
kana joutunut, totesi Luoto haas-

tattelussa.
 Luoto myös kertoi, että liitty-
mää rakennetaan myös kestävän 
infran näkökulmasta. ”Koko työ-
maa tehdään periaatteessa kier-
rättämällä”.
 Seinäjokinen-lehden tietojen 
mukaan viime aikoina alueelle on 
kuskattu teräsverkkoja.
 Tieliittymästä on tehty vali-
tus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Alavutelainen yrittäjä Teemu Asunmaa 
on SM Pohjanmaa rallin 2020 voittaja 
ja SM1-luokan tuore suomenmestari. 
Suomenmestaruus on Asunmaan toi-
nen perättäinen tässä luokassa.
 Ville Hautamäki Alajärveltä juhli 
myös Suomen mestaruutta luokassa 
SM2. Pitkän uran ensimmäinen ne-
livetomestaruus oli ansaittu tiukan 
taistelun jälkeen.
 SM4-luokassa EPUAa edustava 

Eteläpohjalaisille voittoja SM Pohjanmaa rallissa
Sami Korvola kartanlukijanaan Anssi 
Vatilo pokkasivat myös suomenmes-
taruuden Isoonkyröön.

SM Pohjanmaa Rallin ja SM1-
luokan voittaja Teemu Asunmaa 
ja kisan ulosajoon seitsemännellä 
erikoiskokeella keskeyttänyt SM1-
luokan kakkonen Emil Lindholm 
palkintojenjakotilaisuudessa Hotelli 
Sorsanpesällä.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin
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TILITOIMISTO JOKINEN OY
Runkotie 8, 60100 Seinäjoki

010 3844 907, info@lakeudentili.fi
Avoinna: ark. 9-16

TILITOIMISTO
JOKINEN OY

Kiinnostaako yrityksesi
taloushallinnon sähköistäminen?

Meiltä saat käyttöösi nykyaikaisen
Procountor-ohjelmiston!

KKysy lisää: info@lakeudentili.fi

Osaavaa kirjanpitoa,
henkilökohtaista palvelua,

myös perinteisin menetelmin

Katso lisää kotisivuiltamme palveluistamme: 
www.kyronmaanfysioterapia.com

Tarjoukset alkaen 1.10.20 jatkuen joulukuun loppuun 2020:

Tuula, Toni, Riikka ja Juha

TULE HAKEMAAN PIRISTYSTÄ,
HELPOTUSTA KIPUIHIN JA

SYYSKUNTOA MEILTÄ!!!

Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse 06 474 0188,
040 542 1215 tai sähköpostilla:
tuula@kyronmaanfysioterapia.com

■ Kuntosalijäsenyys 3kk: 85€
■ Hieronta 3x45min. yhteensä 125€
■ Lpg 3x45min. yhteensä 135€

Rohkea Challange estejuoksutapah-
tuma järjestettiin kolmatta kertaa 
12.9. Tänä vuonna järjestäjänä toimi 
FYSIO 2000. Tapahtuma oli koko-
naan ulkoilmatapahtuma ja se lii-
kutti n. 200 osallistujaa.  Osallistua 

Rohkea Challange liikutti ihmisiä 
maalla, vedessä ja ilmassa

Meno oli välillä varsin lennokasta. 
Kuva: Heidi Salo

Annmari Viljanmaa on fysio-
terapeutti ja toimii FYSIO 2000 
Sorsanpesän vastaavana. Enti-
sellä kilpahiihtäjällä on urheilu-
taustansa kautta syvä ymmärrys 
ja tietämys ihmisen fysiikkaan. 
Hän yhdistää työssään fysiote-
rapian ja henkilökohtaisen ohja-
uksen, eli puhutaan FYSIO PT:stä.
 -Stressi on kokonaisval-
taista, koska mielen päällä oleva 
ilmenee myös kehossa ja kuor-
mittaa jaksamista. Ihminen on 
kokonaisuus. On tärkeä oivaltaa, 
että mielen päällä olevaa voi pur-
kaa fyysisen tekemisen kautta, 
kertoo Annmari Viljanmaa.
 Yrittäjä ja perheenäiti Emma 
Varis on ollut FYSIO 2000 asi-
akkaana jo kolme vuotta, joista 
puolet Annmarin treenattavana.
 -Kerran viikossa tapaamme 
Annmarin kanssa FysioPT:n mer-
keissä. Yrittäjän arki on kiireistä 
ja kuormittavaa, joten käynnit 
FYSIO 2000 hyvinvointikeskuk-
sessa edistävät työssä jaksamis-

Fysioterapiasta eväitä työssä jaksamiseen

tani ja ennaltaehkäisevät stressiä 
ja stressistä aiheutuvia fyysisiä 
oireita, kertoo Emma Varis. 
 Annmarin mukaan joka ker-
ta mietitään, että mikä on päivän 
fiilis. Välillä tehdään kovempaa ja 
välillä liikkeet ovat ennemmän li-
hashuoltoa.
 -Elämässä tulee vastaan 
kaikkea ja yrittäjänä haen ennen-

Fysioterapeutti Annmari Viljanmaan ja yrittäjä Emma Variksen yhteistyö on 
antanut Emmalle ennenkaikkea voimavaroja työssä jaksamiseen. ”Jaetaan 
elämää tässä samalla”, totesivat naiset kuin yhdestä suusta.

Osallistujat pääsivät haastamaan itseään myös sopivan vilpoisessa Kyr-
kösjärven vedessä. Kuva: Sami Ritoniemi  

pystyi kilpa- tai hupisarjaan. ” Ta-
pahtuma keräsi lopulta melko hyvin 
väkeä, vaikka koronatilanne tietys-
ti on nostanut ihmisten kynnystä 
osallistua. Meidän toimenpiteemme 
koronan ehkäisemiseksi olivat mm. 
turvavälit, osallistujille pakolli-
nen hanskojen käyttö ja porrastet-
tu lähtö.” kertoo toimitusjohtaja 
Timo Tuuri.  Vaaratilanteiltakaan 
ei vältytty, sillä myös ambulanssia 
tarvittiin tapahtumassa. ”Yksi osal-
listuja loukkasi jalkaansa alkupään 
esteissä. Estejuoksu tapahtumissa 
aina sattuu ja tapahtuu, mutta tämä 
tilanne saatiin hoidettua onnistu-
neen pelastussuunnitelman avulla 
ja loukkaantuneen vammat eivät ol-
leet onneksi vakavia” Tuuri kertoo. 

kaikkea voimavaroja työssä jak-
samiseen, painottaa Emma.
 Annmari Viljanmaan mukaan 
FYSIO PT:n ”iso punainen lanka” 
on fyysisen kunnon ylläpitämi-
nen, mutta asiakkaan kanssa tätä 
on laajennettu myös ravintoon ja 
nukkumiseen.

Keksin otsikon lentävän lauseen 
MTV3:n presidentinvaalikeskuste-
lussa vuonna 2006. Siinä tilantees-
sa. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. 
Tajusin heti, että tokaisu toimii, totta-
kin kaiken kukkuraksi. Oli silloin ja 
on nyt.
 En tuolloin tiennyt, että jonakin 
päivänä olisin Suomen Eurooppa- 
ministeri. Ulkoministerin tehtävä 
kyllä muistetaan, mutta Eurooppa-
pestiä ei. Se kesti kaksi vuotta 
2015-2017. Tuona aikana olin vielä 
varapääministeri. Kolmen salkun 
loukussa. Kova oli aika, mutta henki 
säilyi.
 Ministeri- ja eduskunta-aika 
opetti monta asiaa muuan muassa 
se, että tämä on Jumalan maail-
ma, ei minun maailmani. Kaikkeen 
ei pysty vaikka haluaisi. Tahtoa on, 
mutta voima ei riitä. Miten siihen 
tyytyy ja miten sen kestää. Taistella 

täytyy, vaikkei aina voita.
 Ihmisen osa on kova. Moni ei 
kestä vastoinkäymisiä, sama pätee 
menestykseen. Kohtuus kaikkea on 
hyvä yhdistelmä. Menneisyys täytyy 
tuntea, mutta sinne ei pidä jäädä. 
Menneisyydessä ei tapahdu enää 
mitään.
 Politiikassa katkeroituu helposti. 
Iskuja tulee, media ryöpyttää, illat ja 
viikonloput menee maita ja toreja 
kiertäessä. Itseään ei pidä ottaa lii-
an vakavasti. Niin kauan kuin osaa 
ja haluaa nauraa itselleen, pärjää. 
Politiikka on kova laji. Pitää olla kii-
tollinen siitä kaikesta, minkä näki ja 
koki. Ja mitä teki. Paljon meni oikein. 
Kaikki ei.  Ankarin elämä on elämä-
tön elämä.
 

*************
Euroopan Unionin tukipaketti todis-
taa ikivihreän tokaisuni puolesta. 

Koronaelvytykseksi naamioitu etelän 
pankkien pelastussuunnitelma on 
”välttämätön ja hyödyttää Suomea”. 
Aprillipäivä on vasta huhtikuussa.
 Yksikään Euroopan Unionin 
maa ei ollut pyytänyt, saati anonut 
tukirahaa ennen kuin Emmanuel 
Macron ja Angela Merkel, Rans-
kan ja Saksan pomot, tapasivat ja 
sopivat kaksistaan, että tällainen 
kyhätään. Ranska saa lisää yhteis-
vastuuta ja haluamaansa EU:n sy-
venemistä, Saksa saa tuotteilleen 
kysyntää elvytyksellä ja siinä sivus-
sa (pääasia) näiden maiden pankit, 
jotka ovat rahoittaneet Etelän velaksi 
elämistä, pelastetaan.
 Epäsymmetrinen valuutta- alue, 
euro, tuottaa näitä kriisejä yhtä var-
masti kuin sika kuraa. Yhtä varmasti 
pohjoisen hönö (me) maksaa. Nyt on 
brittejä ikävä. Tämä ”elvytyspaketti” 
ei olisi ollut mahdollinen, jos he oli-
sivat EU:ssa mukana. Viikunanlehti 
vietin, näkyvissä on alaston totuus. 

Nyt on pää auki ja tie aurattu. Seu-
raavaan tukipakettiin.
 Silti. Eurooppa tarvitsee yhteis-
työtä. Yhteismarkkinoille on käyttöä, 
samoin nuorten Erasmus-ohjelmille 
ja monelle muulle. Turvallisuudes-
ta puhumattakaan. Ulkoministeri-
nä näin ja koin sen konkreettisesti 
monta kertaa. Saimme hyvällä yh-
teistyölle Afganistanissa siepatun 
suomalaisen avustustyöntekijän 
vapaaksi. Kun kuulin vapautetun ää-
nen puhelimessa, silmäni kostuivat. 
Yksin Suomi ei olisi onnistunut.
 

*************
Kirjoitan muistelmani, työ on käyn-
nissä. Otava kustantaa. Yritän olla 
muistelematta mieleisekseni. Ruma 
sana sanotaan niin kuin se on, mut-
ta myös kaikki hyvä ja kaunis. Enkä 
minä vielä kuollut ole. Seuraan hal-
lituksen toimintaa tukka pystyssä ja 
opposition toimintaa molemmat kul-
makarvat koholla.

 Suomen politiikassa on kraat-
terin kokoinen aukko. Tilaa on aina, 
jos ja kun olet tarpeeksi hyvä ja 
asiasi on tärkeä. Veikko Vennamo 
sanoi minulle, kun olin vielä nuori 
mies: ”Oikeassa pitää olla oikeaan 
aikaan”.  ”Järkeä sinulla on vaikka 
kuinka paljon, mutta kestätkö leikin”. 
Siinä on matkaevästä kaikille muu-
toksen tekijöille. Aika on otollinen, 
sillä;
 Missä EU, siellä ongelma. Ja 
sinä maksat.

Timo Soini

Munakan Urheilijoiden lasten 
yleisurheilukisat keräsivät syys-
kuun viimeisenä sunnuntaina yli 
50 henkeä nuorisoseuran kentälle.
 Munakka on lähellä nousta 

Vieraskolumni

MISSÄ EU, SIELLÄ ONGELMA

Munakassa urheiltiin
myös maakuntasarjaan miesten 
pesäpallossa.
 Pyöräilyottelussa Halkosaarta 
vastaan Munakassa on tehty kaut-
ta aikain korkein suoritusmää-

rä. Halkosaaren laskenta oli vielä 
kesken, mikä ennakoi ennätystu-
losta myös siellä. Tulokset julkis-
tetaan 7.10.2020.
 Munakan alueella on noin 170 
kotitaloutta. Aktiivinen kyläseura 
kerää myös paperia varainkeruuta 
varten.

   Munakan pesäpallokenttä sijaitsee 
nuorisoseuran talon takana. Yleis-
urheilukisat järjestettiin pesäpallo-
kentällä.

Pallonheitto oli yksi pienimpien lasten 
lajeista.
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Polttoturvetta ei olla pelkästään 
korottamassa sen verotusta 
vaan lopettamassa kokonaan.
 Sanna Marinin hallitus 
mukaan lukien myös Keskusta 
hyväksyi energiaturpeen alas-
ajon nostamalla tuplasti sen 
verotusta.
 Sen nyt ymmärtää että vih-
reät haluaa tuhota maaseudun 
ja sen elinkeinon, mutta näyt-
tää nyt siltä että keskustakin on 
lyömässä vihreää foliohattua 
päähänsä.
 Ovatko nämä päättäjät kos-
kaan edes nevoilla käyneet ja 
eteenkään turvetuotantoalueil-
la? Silti päätöksiä niistä tekee.
Suhteellisuudentajua ei aina-
kaan tunnu olevan.
 Turvemaata 9.08 miljoonaa 
hehtaaria, eli 1/3 osaa maamme 
maapinta-alasta.
 Turvetutannossa 0.07 mil-
joonaa hehtaaria, eli 0.6%, 

Lopetetaanko työpaikat sorateidenvarsilta?
kuitenki 4% Suomen energia-
tuotannosta. Suojeluksessa 1.2 
miljoonaa hehtaaria, eli 13.2%.
Ojittamatontakin 2.91 miljoo-
naa hehtaaria, eli 32%.
 Pohjanmaalla suuri koti-
maisen energian tuottaja, Sei-
näjoella kaukolämmöstä 75% 
turpeesta, Oulussa 60% ja 
Kokkolassa 40%. Työllisyys-
vaikutus maassamme 5-6000 
toimihenkilöä, yrittäjää ja kau-
sityöntekijää sekä lisäksi n. 
1500 muita yrittäjiä ja työnte-
kijöitä eri sivuvaikutuksineen 
kuten konekorjaamoilla.
 Se miten käy esimerkik-
si maanparannus-, eläinten 
kuivike-, kompostointi-, ja 
eri kasvualustoissa käytettä-
välle turpeelle, ei vielä mulla 
ainakaan ole tietoa nouseko 
niidenkin verotus. Mutta joka 
tapauksessa työpaikkoja me 
menetetään sekä lämmityksien 

hinnat kohoaa kun muidenki 
polttoaineiden hinnat verotuk-
sella nousee tämän viherpu-
na hallituksen johdosta, jossa 
Keskusta mukana joka on kuin 
kynnysmatto johon pyyhitään 
kengät.
 Tiedelehdessä artikkeli 
”Turvetuotanto ei kasaa järviin 
pohjalietettä” (voi googlata). 
Eli vääriin mielikuviin paljon on 
satsattu siitä kuinka kaikki jär-
vet ja joet pilaantuu turvetuo-
tannon vuoksi.
 Latviasta ja Venäjältä ol-
laankin jo tuotu voimaloihin 
haketta turpeen tilalle, onko se 
sitten ekologinen jalanjälki?

Tapani Pollari
Kaustisen Perussuomalaiset

MIELIPIDE

Valion omistajaosuuskunnat ovat 
asettaneet tuottajilleen vuosi- ja 
kuukausikiintiöt. Virallisesti va-
liolaiset osuuskunnat puhuvat 
sopimusmääristä.
 EU lopetti kiintiöjärjestel-
män 31.3.2015 eikä Suomessa sil-
loin jatkettu kiintiöintiä, vaikka 
se olisi mahdollisesti ollut mah-
dollista maidon pohjoisen litra-
tuen rajoitteiden takia. 
 Useat tuottajat ovat saaneet 
viime päivinä kirjeitä, joissa hei-
dän hakemuksensa ”kiintiön” 
korottamiseksi on hylätty. 
 Sopimusmäärä on asetettu 
vuosien 2017-2019 historiatie-
don perusteella. Tilat ovat voi-
neet saada oikaisun ”perustu-

Valio asetti tuottajille kiintiöt
en tilan meijeriin toimittamaan 
maitomäärään vuosilta 2014, 
2015 ja 2016 tai ajanjaksolta 
7/2019-6/2020”. 
 Tuottajien keskuudessa on 
aiheutunut närää, koska Maa-
lainen-lehden saamien tietojen 
mukaan useat hallinnon jäsenet 
ja tietyt maidontuottajat ovat 
saaneet ennakkotiedon kiintiö-
suunnitelmista ja voineet saada 
korotuksen määrään jättämällä 
investointihakemuksen.
 Erityisen paljon keskuste-
luissa on ollut hallituksen vara-
puheenjohtajan investointipää-
tös vajaasta 90 lehmästä lähes 
300 lehmään juuri sopimusmää-
rien julkaisun aikaan.

Aloitteessa todetaan, että ”Suo-
men mukanaolo elpymispaketis-
sa vaatiikin sitä, että kansalaiset 
saavat näissä olosuhteissa päättää, 
minkälaisessa yhteisössä Suomen 
halutaan olevan mukana. Siksi 
Suomessa tulee järjestää kansan-
äänestys, jossa kansalla on mah-
dollisuus osoittaa, tuleeko Suomen 
lähteä mukaan esitettyyn EU:n yh-
teiseen elpymispakettiin.”
 Aloite on saanut kannattajia 

Kansalaisaloite menossa eduskuntaan
yli puoluerajojen. Aloitteen en-
simmäisinä allekirjoittajina olivat 
mm. perussuomalaisten nuorten 
puheenjohtaja Mika Bergbom ja 3. 
varapuheenjohtaja Ville Muilu Il-
majoelta.
 Syyskuun alussa eduskuntata-
lon edessä järjestetty Suomi eroon 
EU:sta -tilaisuus kokosi korona-
tilanteesta huolimatta noin 800 
mielenosoittajaa. Valtakunnalliset 
eikä maakunnalliset mediat ole 

tilaisuudelle antanet julkisuutta, 
mutta mm. Seinäjokinen-lehti uu-
tisoi asiasta. 
 Suomi eroon EU:sta -tilaisuu-
den toinen tapahtuma järjestetään 
marraskuun 28. päivä Helsingissä 
eduskuntatalon edessä klo 13.30. 
Tilaisuus on avoin ja sinne kutsu-
taan myös eteläpohjalaisia laajasti.

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista on saanut viikossa 
taakseen tarvittavat 50 000 nimeä.

Suomen metsästyspolitiikka näyt-
ti etenevän jo askeleen oikeaan 
suuntaan, kun naakan metsästys 
sallittiin ja myös karhukantaa alet-
tiin idässä harventaa. Mutta sitten 
petti kunto vai loppuiko jopa järki?

Valkoposkihanhien määrä kevät- 
ja syysmuuton aikana oli suurim-
millaan ympäristöministeriön 
(YM) raportin mukaan yli 655 000 
kappaletta. Suomessa kanta on 
noussut jo muutenkin yli 30 000 
yksilöön. Päämedioissa ongelmaan 
herätään vasta sitten, kun hanhet 
ovat helsinkiläisten uimarannoilla. 
Silloin kun hanhet popsivat mil-
joonien eurojen edestä nurmea tai 
viljansiemeniä, hanhille pitäisi an-
taa ”työrauha”.

Etelä-Pohjanmaallakin on YM:n 
mukaan vuosittain muutamien 
kymmenien tuhansien eurojen 
edestä korvattavia vahinkoja. Kes-

Vuokrapeltoja hanhille ja kannabista turvemaille

tämättömin tilanne on Pohjois-
Karjalan ja Parikkalan alueen mai-
totiloilla. Sinne maksettiin melkein 
miljoona euroa satojen vaurioitu-
misesta. Sekin viivyttelyn jälkeen. 

Olen vuosien aikana käynyt usei-
den näiden tuottajien tiloilla ja kun 
tiedän heidän kovat panostukset 
ja työmoraalin elinkeinonsa eteen, 
niin tuntuu aivan järkyttävältä, että 
hanhiasiaa ei panna kerralla kun-

toon. 20-40 hanhen ampumisen 
salliminen tiloittain on hyvä alku, 
mutta jäikö yksi nolla perästä?

Susipolitiikka on ollut hakoteillä 
jo pidemmän aikaa. Kanta on ka-
rannut käsistä ja metsästäjät sekä 
ihmiset maaseudulla pelkäävät 
koiriensa ja jopa lastenvaunuis-
sa nukkuvien lasten puolesta. Nyt 
saatiin seuraava epäonnistunut 
metsästyspolitiikan näytös, kun 
vihreiden vouhotuksen takia han-
hien osalta ei heti alettu tosi toi-
miin niiden karkoittamiseksi.

Villisikoja on sentään maa- ja met-
sätalousministeri Jari Lepänkin 
aloitteesta yritetty hävittää vä-
littömästi: ammuttava aina koh-
dattaessa! Olisihan se ollut näille 
vihreille helsinkiläisille kokemus, 
jos kesällä kaupunkiin ennättäneet 

villisiat olisivatkin jääneet sinne 
pidemmäksi aikaa. Villisika on sel-
lainen peto, että sen hampaat oli-
sivat tehneet selvää pinttyneem-
mästäkin vihreästä.

Vihreän ympäristöministerin ja 
koko puolueen toiminnan järjettö-
myys kiteytyi ympäristöministerin 
avaukseen: hanhille varataan le-
vähdysalueiksi omat pellot. 

Vihreät elävät haavemaailmassa, 
jossa yhteys luontoon on kadotettu. 
On siinä vihreillä miettimistä, että 
kuinka nyt toimia, jos kannabiksen 
paras kasvualusta olikin turve?

Sami Kilpeläinen

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

Päätoimittaja

Suomen hallitus ei tiedä, mitä te-
kee. Hallituksen linjaus poltto-
turpeen käytön kieltämisestä ai-
heuttaa korvaamatonta vahinkoa 
huoltovarmuudelle. Pahinta ener-
gialinjauksessa on Suomen omi-
en energiavarojen hylkääminen ja 
puuhuollon vaarantaminen. Tur-
peen veron korotus nostaa turpeel-
la tuotetun energianhintaa niin, 
että on kannattavaa ajaa polttoon 
myös heikompilaatuista tukkipuu-
ta ja veronkorotus tekee turpeen 
käytöstä taloudellisesti kannatta-
matonta. Tämä on kansantalouden 
kannalta valtavaa tuhlausta.

Kuntalaisen näkökulmasta tämä 
tietää korotuksia lämmityslas-
kuun, koska samaan aikaan ener-
giayhtiöiden on tehtävä satojen 
miljoonien investoinnit turpeesta 
luopumisen takia, ja laskun maksaa 
veronmaksaja.

Turpeen korvaajaksi voimalaitok-

tamme toimintaympäristön muut-
tuessa. 

Järjetön ääliövihreä ilmastopo-
litiikka lisää päästöjä ja tuhoaa 
suomalaisia työpaikkoja. Samal-
la kun energiaturpeesta pyritään 
eroon, loppuu myös kuiviketur-
peen ja kasvuturpeen tuotanto, ja 
se on iso uhka suomalaiselle ruo-
antuotannolle. Maatilat, broileri-
kasvattamot, kauppapuutarhat ja 
viherrakentaminen joutuvat yli-
pääsemättömiin vaikeuksiin tur-
peenkäytön loppuessa. Miksi tästä 

ei puhuta - MTK:kin suurin huoli on 
vierastyöläisten Suomeen pääsemi-
nen. 

Turvetuotannon työpaikat eivät 
kiinnosta päättäjiä samalla taval-
la kuin Kaipolan paperitehdas. Nyt 
tehtävillä päätöksillä sadoilta tur-
vealan yrittäjiltä loppuvat työt ilman 
minkäänlaista ennakkovaroitusta 
tai siirtymäaikaa. Erään paikallisen 
turveyrittäjän taannoisen lausun-
non mukaan, ” Ei ole Marinia näky-
nyt nevalla jeesustelemassa ”. 

Ja kun ne työpaikat ovat vielä pois 
sellaisilta alueilta, missä työtä ei 
ole muutenkaan - neva on ainoa 
työllistäjä. Energiaturvetuotan-
non kokonaisliikevaihto pelkästään 
Etelä-Pohjanmaalla on karkeasti 
arvioiden 50-100 miljoonaa euroa 
vuodessa. Tämä raha jää saamatta 
polttoturpeen alasajon myötä.

Henkilötyövuosia (välittömiä ja vä-

Turve-esitys aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa

sissa on ehdotettu energiapuuta. 
Tällaista puumäärää ei Suomessa 
hakattavissa ole. Jo nyt ajetaan sel-
lutehtaille tarkoitettua kuitupuuta 
suoraan voimalaitoksille poltetta-
vaksi. Hallitusohjelmassa tämä on 
nimenomaan kielletty. Arvokkaan 
runkopuun polttaminen sekaa vä-
hitellen metsäteollisuuden puu-
huollon ja on ennakoitavissa, että 
lähiaikoina Suomesta suljetaan 
lisää metsäteollisuuden tuotanto-
laitoksia ja samalla vaarannetaan 
metsäteollisuuden tulevaisuus. 
Investoinnit karkaavat pois maas-

lillisiä) eteläpohjalaisilta turvane-
voilta katoaa samalla 450-2000. 
Tarkempaa määrää asiantuntijat 
eivät ole antaneet, välilliset vai-
kutukset voivat olla vielä suurem-
mat. Yksittäisen yrittäjän kärsimät 
tappiot kohoavat jopa miljooniin 
euroihin, koska turveyrittäjäl-
lä saattaa olla nevoja jopa satoja 
hehtaareja ja tuotantokalustoon, 
traktoreihin, rekkoihin ja muihin 
koneisiin on investoitu miljoonia 
euroja. 

Itä-Suomessa turpeen käytön lop-
puminen avaa markkinat venäläi-
sen hakkeen voittokululle. Huolto-
varmuuden hallitus on unohtanut 
kokonaan eli nyt Suomeen ruve-
taan tuomaan puuhaketta Venä-
jältä enenevässä määrin ja rahat 
menevät Putinille.

Piia Kattelus Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Ruoka-aineallergioista kärsiviä 
lapsia on kiidätetty sairaalaan Pal-
mian tekemien virheiden vuoksi, 
kertoi Yle maanantaina. 
 - Vaarallisissa tapauksissa oli 
kyse inhimillisistä virheistä. Olem-
me erittäin pahoillamme tapahtu-
neista virheistä ja niistä aiheutu-
neista vaaratilanteista. Tällaisia ei 
saa tapahtua yhtään, toleranssim-

Kaurajogurtista hengenvaara lapsille
me on nolla, sanoo ravintola- ja 
ruokapalvelujen liiketoimintajoh-
taja Pia Julin Palmian medialle lä-
hettämässään tiedotteessa.
 Ylen mukaan kouluihin ja päivä-
koteihin ruokaa valmistavalla Palmia 
oy:llä on ollut vaikeuksia noudattaa 
lasten erityisruokavalioita.
 Kyseessä on Ylen mukaan kol-
me tapausta, joissa päiväkoti- tai 

kouluikäiselle lapselle on soitettu 
ambulanssi Palmian ruuasta saadun 
vakavan allergisen reaktion takia. 
”Tilanteet ovat olleet hengenvaaral-
lisia, ja ne ovat tapahtuneet 2019 ja 
2020.”. Tuote on ollut kaurajogurtti.
 Tapauksista kaksi sattui Rii-
himäellä Jukolan päiväkodissa ja 
alakoulussa, mutta kolmannen ta-
pauksen kaupunki ei ole tiedossa.

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

International 574 -78. 
Hp. 4750 € sis. alv

Isoja kaukolämpöputkia
vaikka rumpuputkiksi

Kyntöauran muovisiivet 
ja kulutusosat

Valmet 500.
Hp. 2900 € sis.alv.

12-16 M
Hinta alkaen 40 € salko

TRAKTORIT

TELA-ALUSTAISET KAIVURIT

Uudet Lisicki lieriöniittokoneet
6200 h, lisähydrauliikka.
Hp. 53900 € sis. alv.

Hammaspyöräveto. leveydet 165 ja 185 cm.

Hinnat alkaen 1350 € sis. alv

Valmistamme ja myymme 
muovisiipiä lähes kaikkiin 
merkkeihin sekä malleihin. Lisäksi 
meiltä löytyy rautaiset kulutusosat 
sekä kyntöaurojen purkuosia ja 
lisäsiipiä edulliseen hintaan!

5400 h, lisähydrauliikka. Hp. 39500 € sis. alv.

RKP-nosturi, ylettyvyyttä 
8 m, telikärry
Hp.6900 € sis. alv

Uutta keittiön laminaattitasoa
305 cm pitkiä. H.30 € / taso

Doosan DX 140 LC -13

Hp. vain 28500 € sis. alv.
JCB JS 145 LC -07

Volvo EC 140 DL -14

Metsäkärrypaketti

Uusia Chieftain
koneenkuljetus-

lavetteja edullisesti!

Edullinen
rahti!
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netissä osoitteessa: ww.jakajaksi.fi

SSM Länsi-Suomi Oy - Seinäjoki jakaa Etelä-Pohjanmaan 
alueella lehtiä, mainoksia, esitteitä ja muita paino 
tuotteita yli 70 000 kotitalouteen. Olemme osa 
valtakunnallista Suomen Suoramainonta -ketjua.

Tervetuloa jäseneksi ja ehdolle!

Mukana myös muita 
perussuomalaisia.
Tervetuloa!
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Puheenjohtaja JUSSI HALLA-AHO ja 
puoluesihteeri SIMO GRÖNROOS

SUNNUNTAINA 4.10.
Seinäjoella klo 11.00-12.00 Prisma Hyllykallio,

Hyllykalliontie 2

KUNTAVAALIT 2021

Keski-Nurmosta kulkee runsaasti 
työmatka-, maatalouskone- ja ras-
kasta liikennettä Lapualle, varsinkin 
Atrian tehtaan sekä Seinäjoen kes-
kustan suuntaan. Useilla koululaisil-
la ja työmatkalaisilla on tarve myös 
ylittää vilkasliikenteinen valtatie 19 
kulkiessaan Nurmon kirkonkylälle.
 Halkosaaressa Kitinojan ja Mu-
nakan risteyksessä hyvien peltola-
keuksien äärellä kääntyminen va-
semmalle on ruuhkatunteina jopa 
useiden minuuttien odotuksen ta-
kana. Valtatie 18 Seinäjoki-Vaasa on 
tässä kohdassa varsin runsasliiken-
teinen. Tässä risteyksessä on häly-
tysajoneuvoille ollut töitä jatkuvasti.
 Seinäjoen kaupunginvaltuutetut 
Piia Kattelus (ps.) ja Jouko Peltonen 
(kesk.) vaativat nopeita toimia, joilla 
turvataan sujuva liikenne ja kään-
tymisratkaisut molempiin suuntiin 

Vaarallisiin Halkosaaren ja Teppo-Isokosken      tien risteyksiin vaaditaan eritasoliittymiä

molemmissa vaarallisissa risteyksissä.

Halkosaari-Munakkaan 
eritasoristeys

Piia Katteluksella on vuosien aikana 
tullut tutuksi Halkosaari-Munakka-
risteyksen vaarallisuus.
 -Risteys on alimitoitettu liiken-
nevirroille, joita tulee myös paljon 
kasvavilta Halkosaaren ja Munakan 
asuntoalueilta. Halkosaaressa on 
asutus kasvanut nopeasti ja risteyk-
sen pitäisi myös palvella Kitinojan, 
Hanhikosken ja Kylänpään asukkai-
ta. Risteyksissä on vakava kolaririski, 
koska kääntyville ei ole omia kaistoja, 
Kattelus huomauttaa.
 Mitä pitäisi tehdä?
-Eritasoliittymä, napauttaa Kattelus 
tomerasti.
 Halkosaari-Munakka -risteyk-

sessä on erittäin vaikea havainnoida 
liikennettä, koska Kitinojalle päin 
käännyttäessä kääntymiskaistaa ei 
ole eriytetty pääväylästä. Tämä tekee 
lujaa suoraan ajavien havainnoimi-
sen hankalaksi.
 Aamuisin ja iltaisin itä-kaakosta 
länsi-luoteeseen suuntautuvalle val-
tatielle 18 on vaikea liittyä runsaiden 
liikennevirtojen takia. Lisäksi aurin-
ko voi häikäistä pahasti kääntyjiä.
 -Tässä on säästetty väärässä 
paikassa, kiteyttää Kattelus risteyk-
sen nykyjärjestelyjä.

Kääntymissuunnat turvattava

Teppo-Isokoskentien ja Pohjan val-
tatien (vt 19) risteyksen vaarallisuus 
on tullut Keski-Nurmossa asuvalle 
keskustavaltuutettu Jouko Peltoselle 
henkilökohtaisesti tutuksi:

 -Olin ylittämässä risteystä Nur-
mon kirkonkylän suuntaan, kun jäin 
Lapuan suunnasta tulleen rekan alle. 
Muistona on 8 tikkiä päässä, mutta 
Luojalle kiitos henki säilyi, kertoo 
Jouko Peltonen vakavasta onnetto-
muudesta.
 Peltonen on toiminut aktiivisesti 
risteysjärjestelyn toimivuuden tur-
vaamiseksi. Kansanedustajat eivät 
juuri ole eritasoliittymien puolesta 
puheenvuoroja käyttäneet. Lapuan 
suuntaan on tulossa nelikaistainen 
tie. Peltonen kantaa huolta mahdol-
lisuuksista liittyä tielle myös Keski-
Nurmosta ja Nurmon suunnasta, el-
lei ristetykseen tule eritasoliittymää.
 -Se ei voi olla vaihtoehto, että 
kaikki Keski-Nurmon liikenne kier-
rätettäisiin Nurmon kirkon ja kes-
kustan suuntaan. Se lisäisi maata-
lous- ja raskasta liikennettä sekä 
työpaikkaliikennettä keskustaan ja 

toisi uuden vaaratekijän myös kou-
lulaisille, lataa Peltonen.
 Peltonen kertoo keskustelleen-
sa asiasta myös kaupunkiympäris-
töjohtaja Juha Takamaan kanssa. 
Keskustelujen pohjalta Peltoselle on 
muodostunut käsitys, että rinnak-
kaisteille varatuilla rahoilla voisi 
rakentaa liittymät tai lisäksi erita-
soliittymät.
 -Turvallisuuden ja toimivuuden 
lisäksi myös taloudellisista syistä 
eritasoliittymän perustelut ovat van-
kat, päättää Peltonen.

Vetoomus viranomaisille

Suomessa tieasioista päättäminen on 
hajautettu useille eri viranomaisille. 
Valtateiden liikennejärjestelyt ovat 
valtion päätösvallassa ja niistä pää-
tetään ohi demokraattisen päätök-
sentekoketjun.
 Päätökset tehdään ELY-keskuk-
sissa ja kuulemiset ovat usein vain 
muodollisia.
 Kunnat taas päättävät alemmas-
ta tieverkostosta ja alimpana olevat 
yksityistiet voivat olla esim. tiehoi-
tokuntien tai ihan yksityishenkilöi-
den hallinnoimia. Osa yksityisteistä 

on annettu kunnan hoidettaviksi.
 Kunnissa päätöksenteossa nou-
datetaan demokraattista menettelyä 
ja jokainen kuntalainen voi osallistua 

Vilkkaan Halkosaari-Munakka-ris-
teyksen turvallisuutta on parannet-
tava, sanoo Piia Kattelus.

Jouko Peltonen vaatii, että Teppo-Isokoskentieltä on päästävä kääntymään jatkossakin Seinäjoen ja Lapuan suuntaan turvallisesti. Tien varressa on mm. Ruuhikos-
ken golf-kenttä, isoja kotieläintiloja, eläinlääkäri ja pk-yrityksiä.

päätöksentekoon tai valittaa päätök-
sistä.
 Mikäli valtio ei tee eritasoliit-
tymiä risteyksiin, joutuu heikossa 
hapessa oleva Seinäjoen kaupunki 
rakentamaan omalla kustannuksel-
la rinnakkaistiet ja niille tarvittavat 

liittymät. Tarvetta rahoille olisi mo-
nessa muussakin paikassa.
 Valtuutetut Kattelus ja Peltonen 
vetoavat viranomaisiin, että tieliit-
tymäasioissa käytettäisiin nyt ker-
rankin maalaisjärkeä. ”Ylistaron tai 
Nurmon maaseutualueiden väestö 

ei ole kovin paljon palveluja saanut. 
Olisi vähintä, että edes liikkumisen 
helppous ja turvallisuus järjestettäi-
siin tulevissa ratkaisuissa.”

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho ja puoluesih-
teeri Simo Grönroos kiertävät 3. - 
4. lokakuuta Etelä-Pohjanmaalla. 
Lauantaina kuntavaalikiertue 
suuntautuu Alajärvelle, Alavudel-
le, Kauhajoelle ja Teuvalle. Sun-
nuntaina Halla-aho ja Grönroos 
ovat tavattavissa mm. Lapualla, 
Seinäjoella ja Isossakyrössä.
 Perussuomalaisten kuntavaa-
liteemoja ovat mm: Hyvät koulut 
takaisin; peruskoulun ongelmat 
on korjattava. Puolue suhtautuu 
kriittisesti esim. oppivelvolli-
suuden pidentämisvaatimuksiin. 
Teemoista hyvinvointivaltio ta-
kaisin tarkoittaa sitä, että suo-
malaisten veroeurot on käytettävä 
suomalaisten hyväksi.

Jussi Halla-aho Seinäjoelle

 Kannustava Suomi-teema 
kertoo, että suomalaisista tulee 
pitää huolta ja lisätä kansalais-
ten yhteenkuuluvuutta. Tähän 
kuuluu myös vaatimus siitä, että 
talouspolitiikan ja ilmastopolitii-
kan ytimessä on oltava Suomen ja 
suomalaisten etu.

 Kuntavaaliteemana on myös 
stoppi haittamaahanmuutolle. 
Viallinen järjestelmä täytyy kor-
jata ja perussuomalaisten kan-
tana on, että valtiolla ei tule olla 
velvollisuutta toimittaa yrityk-
sille halpaa työvoimaa veron-
maksajien kustannuksella

Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho kiertää 
Etelä-Pohjanmaalla 
tulevana viikon-
loppuna. Kuvassa 
Halla-aho seinäjo-
kisten ympäröimä-
nä aikaisemmalla 
visiitillä. Kuva: Juha 
Rantala
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Etelä-Pohjanmaan moottorikelk-
kailijat järjestävät jo neljännen 
kerran sänkikiihdytyksen Kuop-
palan Antin ja Heikin pellolla Hal-
kosaaressa Munakan tien varressa. 
Tapahtuman järjestelyissä on huo-
mioitu turvallisuus ja tilaa on va-
rattu niin paljon, että niin yleisön 
kuin kilpailijoidenkin on helppo 
pitää kiinni turvaväleistä. Alueella 
on käsidesiä tarjolla ja esim. ta-
pahtuma-alueen myyjät käyttävät 
maskeja.
 -Sänkikiihdytys on kylän suu-
rin tapahtuma, emmekä peri pää-
symaksuja. Tapahtuma-alue on 
rajattu niin, että yleisö ja kisamie-
het pysyvät erillään, kertoo Etelä-
Pohjanmaan moottorikelkkailijoi-
den puheenjohtaja Jari Kallionpää.
 Halkosaaren tapahtuma on 
ainoa sänkikiihdytys tänä vuonna 
koko Suomessa. Ilmoittautumi-
nen on avattu ja luokkia löytyy niin 
crossipyörille, moottorikelkoille, 
mönkijöille, henkilöautoille kuin 
ruohonleikkureillekin.
 -Luokkia lisätään tarpeen 
mukaan ja kisaan pääsee mukaan 
vehkeellä kuin vehkeellä, ainoa 
vaatimus on, että kisassa käytet-
tävä vekotin on liikennevakuutettu 
ja siinä on moottori, kertoo Etelä-
Pohjanmaan moottorikelkkailijoi-
den rahastonhoitaja Antti Leppälä.
 Kisassa on perinteisesti kiih-
dytetty moottorikelkoilla, mön-
kijöillä ja crossipyörillä. Innok-
kaimmat tulevat nelivetoautoilla 

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

YRITTÄJÄKSI -KIOSKILLE?
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kioskitoiminnasta, mutta 

nautit asiakaspalvelusta, sinulla on myynninnälkää ja yrittäjän asennetta.  

Saat parhaalla liikepaikalla toimivan valmiin kioskin asiakkaineen, 
laitteineen ja järjestelmineen - avaimet käteen periaatteella. Tarvitset 

vain pienen kokonaisrahoituksen.
 

Tule kuuntelemaan lisää ma 5.10.2020 klo 17.00–18.30.
Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Kirsi Parviainen,  p. 0400 814 863 tai kirsi.parviainen@r-kioski.fi 

 
Kauppiasinfojen osallistujamäärä max. 10 henkilöä/tilaisuus.

Tilaisuuksissa on huomioitu riittävät turvavälit.
Osallistujille on varattu kasvomaskeja ja käsidesiä. 

R-kioskin Suomen johto vieraili 
Seinäjoella äskettäin. Toimitus-
johtaja Teemu Rissasen sanoin, ” 
Olemme sankareita tapaamassa ”. 
Yksi sankareista on yrittäjä Matti 
Viitala, joka on toiminut R-kioskin 
kauppiaana Nurmossa kuusi vuot-
ta. Sitä ennen Matti ehti työsken-
nellä ravintola-alalla 28-vuotta.
 -Hodareita (Hot Dog) on myyty 
viime aikoina runsaasti ja siitä on 
osittain kiittäminen kouluruokai-
lua, kertoo Matti Viitala hymyssä 
suin. Hänen mukaansa läheisen 
yläkoulun ja lukion nuoriso käy 
täydentämässä ruokavaliota eten-
kin niinä päivinä, jolloin koulussa 
on lounaalla kasvissosekeittoa tai 
hiutalepuuroa - ” Jos nuori vähän-
kään treenaa, ei sillä pärjää koko 
koulupäivää ”, painottaa Matti.
 Menekki on suurta myös pro-
tetiinijuomilla, lihapitoisilla pika-
ruuilla kuten Taquitoilla ja kana-
varras-hodareilla. Kahvia Nurmon 
R-kioskilla menee normipäivänä 
viisikymmentä kupillista.
 R-kioskin Suomen toimitus-
johtaja Teemu Rissanen tuo esiin, 
kuinka asiakkaiden tarpeisiin pyri-
tään vastaamaan ketterästi.
 -Pikaruualle on kysyntää, ja 
pyrimme vastaamaan huutoon. 
Pääkaupunkiseudulla meillä on 
myynnissä japanilaisia salaatteja, 
kevyitä ramen-tyyppisiä annoksia. 
Annoksissa on tärkeää tasapaino, 
sillä välillä asiakkaat haluavat os-

R-kioskin Suomen toimitusjohtaja Teemu Rissanen (kuvassa vas.), aluepäällikkö 
Tarja Mäki, R-kioski Nurmon yrittäjä Matti Viitala, Suomen kehitysjohtaja Mikko 
Arosilta ja myyntipäällikkö Jari Lehtosaari muistuttavat, että R-kioskilla asiointi on 
nopeaa ja mukavaa.

Tutustu uudistettuihin palveluihin www.spahotelrunni.fi

Tervetuloa lomalle
Spa Hotel Runniin ¤

ELETÄÄN PARASTA AIKAA

 Avoinna ravintolan
aukioloaikojen

mukaisesti.

Kari Tapio
muistoissamme

–näyttely
ravintolasalin 

yhteydessä

Rentoudu
hyvinvointipalveluiden

parissa!
Varaa aika ennakkoon -20%

Laaja valikoima hierontoja ja kosmetologisia hoitoja!

SUOLA-
HUONE

Lokakuun ajan
20 €
(1-2hlöä)

Sydämellise
sti

terv
etuloa!

Varaa 
nyt

KONSERTTI- JA 
OHJELMAKALENTERI
www.spahotelrunni.fi

syksyn kokous- tai virkistyspäivät, 
perhejuhlat tai pikkujoulut!

Monipuoliset tilamme tarjoavat 
puitteet kaikkiin tilaisuuksiin!

Myyntipalvelu puh. (017) 768 751 
tai myyntipalvelu@spahotelrunni.fi PE 29.10.

SOUVARIT
TO 29.10.
KYÖSTI
MÄKI-

MATTILA

V I I H D E T TÄ  ¤  H Y V I N VO I N T I A  ¤  M Y S T I K K A A  ¤  L O M A N O S TA L G I A A

Tervetuloa!

KATSO 

SYKSYN

 •       www.facebook.com/SpaHotelRunni •        #spahotelrunni
• www.spahotelrunni.fi

Spa Hotel Runni • Runnintie 407, 74595 RUNNI
• 017 768 751 • myyntipalvelu@spahotelrunni.fi

SY
YSLOMATARJOUS

KAKSI AIKUISTA YHDENHINNALLA!
LAPSET (4-14v) vain 35 €/ vrk!Voim. su-to 11.-22.10.2020Min. 2 vrk

Sänkikiihdytys järjestetään jälleen

ja ainakin yksi Legends-auto on 
tulossa paikalle.
 -Jokainen kilpailija saa ajaa 
vähintään kaksi lähtöä. Lähtö ta-
pahtuu liikennevaloilla ja lippu-
mies näyttää voittajan. Nopeus 
mitataan tutkalla ja voittajalle il-
moitetaan nopeus, kertoo Jari Kal-
lionpää kisan kulusta.
 Sänkikiihdytyksen rata on noin 
150 metriä pitkä ja luokkia sekoi-

tetaan tarpeen mukaan, jotta mie-
lenkiinto säilyy koko tapahtuman 
ajan.
 -Ennakkoilmoittautuminen on 
auki ja paikalle toivotaan runsaasti 
sänkikiihdyttäjiä, toivoo kilpailun-
johtaja Jouko Lahdensuo.
 Yleisölle on tarjolla vauhdik-
kaiden suoritusten lisäksi lettuja, 
makkaraa, kahvia ja mm. lakrit-
sanmyyntiä. Paikalle tulee myös 

Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijoiden järjestämä sänkikiihdytys 3.10 on Halkosaaren kylän suurin tapahtuma ja se on 
ilmainen. Ennakkoilmoittautuminen on avattu. Kerhon hallituksesta kuvaan ehtivät hallituksen jäsen Markku Hanhimäki 
(kuvassa vas), kilpailunjohtaja Jouko Lahdensuo, puheenjohtaja Jari Kallionpää ja rahastonhoitaja Antti Leppälä.

alan toimijoiden varuste-esittelyä. 
 Järjestelyissä on mukana  30-
40 henkilöä ja luokkien voittajille 
on luvassa mainetta, kunniaa sekä 
pyttyjä ja tavarapalkintoja. Kisas-
sa noudatetaan Suomen Moot-
torikelkkailijoiden sääntöjä. Il-
moittautuminen tapahtumaan 
osoitteessa www.ep-moke.fi ja 
lisätietoja osoitteesta Info@ep-
moke.fi

R-kioskin Suomen toimitusjohtaja Teemu Rissanen vieraili Seinäjoella

taa kevyemmän vaihtoehdon ja sii-
hen löytyy vaihtoehtoja joka kios-
kilta, kertoo Teemu Rissanen.

110-vuotta liiketoimintaa 

Harva tietää, että R-kioskeilla on 
takana jo 110-vuotta asiakaspalve-
lua. Yritys aloitti vuonna 1910 ni-
mellä Rautatiekirjakauppa ja siitä 
nimi lyheni Rautakirjaksi ja edel-
leen R-kioskiksi eli kotoisammin 
”ärräksi”.
 -R-kioski on toiminut valis-
tuksen tiellä ihmisten arjessa mu-
kana. Yrityksen idea oli tarjota ih-

misille luettavaa, kirjoja ja lehtiä, ja 
sillä tiellä olemme edelleen, valot-
taa Teemu Rissanen historiaa.
 R-kioski Suomen kehitysjoh-
taja Mikko Arosillan mukaan pai-
kallisuus on R-kioskille tärkeää - 
yrityksen tulee palvella paikallisia 
tarpeita. Esimerkkinä tulee esiin 
autonvuokraus, joka on suosittua 
isommissa kaupungeissa, mutta 
Nurmon R-kioskin kautta palve-
lulle ei ole käyttöä, koska pääsään-
töisesti täällä ei pärjää ilman omaa 
autoa. 
 Sen sijaan kysyntää on pank-
kipalvelulle ja yrittäjä Matti Viitala 

nostaakin esiin laskujen maksun, 
joka on tärkeä R-kioskin tarjoama 
palvelu, koska pankit ovat harven-
taneet palveluverkostoaan.
 -Palveluille on myös sosiaa-
linen tilaus. Täällä asiakkaalla on 
juttusseuraa ja kuulumisia vaih-
detaan jopa päivittäin. Samalla 
kun käy maksamassa laskuja, saa 
asiakas halutessaan sielunhoitoa, 
lupaa Matti.

Koronasta selvitään

Näinä aikoina R-kioskeilla on kiin-
nitetty huomiota hyvään hygieni-
aan. Asiakkaille on varattu käsi-
desiä ja henkilökunnan suojana on 
kassalla pleksi. Asiakasvirrat lähes 
pysähtyivät korona-epidemian 
vuoksi maalis-huhtikuussa, mutta 
tilanne on parantunut siitä etenkin 
koulujen avaamisen jälkeen. 

 Toimitusjohtaja Teemu Rissa-
sen mukaan liikevaihdossa ollaan 
viime vuotta jäljessä, mutta not-
kahduksen jälkeen osalla kioskeis-
ta on liikevaihto jopa parantunut 
aikaisemmasta.
 R-kioskeissa nähdään verkko-
kaupan kysynnän kasvu pakettilä-
hetysten volyymin nousun kautta 
ja esim. Nurmon R-kioskille on tu-
lossa Postin pakettiautomaatti.
 Kehitysjohtaja Mikko Arosilta 
kertoo lopuksi, kuinka R-kioskien 
saavutettavuus ja asiakasmäärä 
paranee jatkuvasti uusien alueval-
tauksien myötä:
 -Jyväskylässä avataan jo neljäs 
sairaalassa sijaitseva R-kioski, ja 
sen kautta tavoitamme uutta asia-
kasvirtaa ja sairaalassa asioivilla ja 
henkilökunnalla on mahdollisuus 
saada tutut Ärrän palvelut, päättää 
Arosilta.

Kaupunginvaltuutettu Veikko 
Koiviston (kok.) esitys palaut-
taa omakotitalotonttien myynti-
kampanja uudelleen valmisteluun 
voitti yllättäen valtuustossa kau-
punginhallituksen esityksen äänin 
31-20. 
 Valtuustolle esitettiin, että se 
”myöntää kaupungingeodeetille 
valtuudet päättää tonttivarauk-
sesta, hinnoitella kampanjaan va-
likoituvat 5–10 tonttia kampanjaa 
tukevalla tavalla sekä sopia kau-
pan muista ehdoista. Uudet hin-
nat ovat voimassa kampanjassa 
määrätyn ajan, jonka jälkeen hin-
noittelussa palataan valtuuston 
aikaisemmin hyväksyttyyn hin-
noitteluun.”
 Koiviston esitystä kannattivat 
mm. Heikki Keskinen (kok.), Piia 
Kattelus (ps.) ja Aki Ylinen (kesk.).
 Koiviston mielestä valtuus-
toon tuotu esitys oli samanlainen 
kuin vuosi sitten tehty kampan-
ja, jolla ei saatu myytyä lainkaan 
tontteja.

Koiviston esitys 
palautti tontti-
kampanjan uudel-
leenvalmisteluun

Lyhyet&Erikoiset
Miten varkausrikosten selvittely etenee Poh-
janmaan poliisilaitoksella? Nurmolainen isän-
tämies ihmetteli, että Hyllykallion kultaliikkeen 
kesäisen varkauden ensituntomerkeiksi kerrot-
tiin yleisölle: kolme miestä samassa autossa. 
Vasta myöhemmin tuntomerkkejä täydennet-
tiin, että ”ulkomaalaisia miehiä”. Nurmossa kyl-
lä ihmeteltiin, että miten voi olla kolme miestä 
samassa autossa.

● ● ● ● ● ● ●

Sotkamo vei jälleen pesäpallon miesten suo-
menmestaruuden. Kouvola meinasi yllättää. 

Pohjanmaalla ihmetellään, ettei edes yhdis-
telmäjoukkueilla päästä mitalipeleihin. Vimpeli 
sentään pitää lippua ylhäällä. 

● ● ● ● ● ● ●

Tekstari: Se koira älähtää, johon kalikka kalah-
taa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, 
että nykyisen Pohjanmaan poliisilaitoksen alai-
sessa Kauhajoen koulusurmassa Suomen val-
tio epäonnistui uhrien suojelemisessa. Yleensä 
johto kantaa vastuun. Tässä vastuu on yritetty 
vierittää yksittäiselle komissariolle. Onneksi 
joku poliisista nosti käden ylös. Herääkin ky-
symys, tuomittiinko oikea henkilö, kun yleensä 
vastuun pitäisi kuulua johdolle.



Turvaa D-vitamiinin 
saanti!

Aurinko D
50 µg 300 kaps. | 100 µg 200 
kaps.

18,90 €
(norm. 24,90€)

Voiko vatsasi hyvin?

Balanssi
maitohappobakteeri 100 kaps.

14,90 €
(norm. 24,90€)

Pirteyttä ja elinvoimaa
väsymystä vastaan

Ubikinoni Q10
150 mg 120 + 60 kaps.

57,90 €
(norm. 69,90 + 39,90€)
(120kaps. + 60 kaps.)

Mahdollistaa liikunnan 
ilon

NivelTeho
120 + 60 kaps.

34,90 €
(norm. 39,90 + 24,90€)
(120kaps. + 60 kaps.)

Hyvinvointia syksyyn Lifesta!

Kehon energian 
tuotantoon ja lihasten 
toimintaan

Magnesium-
sitraatti
120 tabl.

8,50 €
(norm. 14,90€)

Life Hyllykallio
Hyllykalliontie 2, 60510 Seinäjoki
puh. 06 412 8711
seinajoki.hyllykallio@life.fi

Avoinna:
ma-pe  10-18
la  10-15
su  suljettu

Tarjoukset voimassa 
17.10.2020 saakka.

Osta 2 Terveyskaistan 
tuotetta saat 
Sinkki + Kupari
120 tabl.

KAUPAN
PÄÄLLE!
(Arvo 14,90€)SÄÄSTÖ

KOKO

Tällä kupongilla


