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Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

Tarjous voimassa 2. - 14.11.2020

SOL Pesula Megakeskus
Keskuskatu 3
60100 Seinäjoki
p. 040 779 7277
Avoinna arkisin 9:30 - 17:00
la 10:00 - 14:00

Kahden 
päällystakin 
pesu

Syystarjous!

50€
(Norm. 31,90/kpl)

Kun ostat kehykset kehyshintaryhmästä alk. 89 €, voit valita kaupan päälle yhden seuraavista eduista: vakiomoniteholinssit 
1.5 (norm. 90 €), ohuet ja kevyet linssit 1.6 (norm. 90 €) tai linsseihisi kova- ja heijastuksenestopinnoitteen (norm. 60 €). Muut 
linssit ja lisämukavuudet hinnaston mukaan. Yksiteholinssit (1.5.) kuuluvat aina kehyksen hintaan. Ei voi yhdistää muihin etuihin 
tai tarjouksiin. Silmälasien ostajalle optikon Kokonaisvaltainen näöntutkimus 0 € (norm. 29 €) 22.11.2020 asti. ©2020 Specsavers.

Seinäjoki  Epstori, Koulukatu 16, puh. 06 412 3100
                 avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15, su suljettu

Varaa aika Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen: specsavers.fi

Yes!
Vakiomoniteho-, ohuet ja 
kevyet tai heijastamattomat 
linssit veloituksetta, kun 
ostat kehykset alk. 89 €

Juhlimme
hyviä hintoja?

Silmälasien  
ostajalle 

näöntutkimus 
0 € 

Vain 22.11. asti.
Kullanruskeaksi  paistetun kanapihvin kruunaa rapea pekoni

gold
chicken

barots.fi

ateriana +5€

gold CHICKEN 

8,90 €

Hampurilainen sisältää kanapihvin,
kaksi cheddarjuustoa, pekonia,
salaattia, punasipulia, tomaattia,
maustekurkkua  ja Barot’s -kastiketta
........................................................................................

estd 2018
fast casual

tervetuloa herkuttelemaan

isänpäivänä 

ilahduta isää

lahjakortilla!

Tehtaantie 6, 60100 Seinäjoki, Puh. 041-319 4149
ma-to 10-21, pe-la 10-22, su 12-21

MURSKEET JA SEPELIT TOIMITETTUNA / NOUDETTUNA
PUHTAIDEN YLIJÄÄMÄMAIDEN, KIVIEN, KANTOJEN, TIILIEN YMS VASTAANOTTO

RAKENNUSPURKU

MÖNKIJÄN KÄRRYT KAIKKIIN TARPEISIIN
MYÖS OSAMYYNTI RENKAAT, AKSELIT, TELIT

KEVYTPERÄKÄRRYJEN HUOLLOT
KEINUTELIAKSELIT 750-3500KG, LISÄLAIDAT,

VALOT YM. 0400-938 719

(NOUTO MYÖS SEINÄJOELTA)

ENSIMMÄISET LAKEUS MOTO, ATV JA KELKKA -MESSUT
9.-10. HUHTIKUUTA 2021

LSK BUSINESS PARK, KAUHAVA
WWW.LAKEUSMESSUT.FI

Vesitorninkuja 4, 
KAUHAVA
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Kilpeläisen Juntta

Jakelu 37 001 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro, Isokyrö, Ilmajoki.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen / 
piia.kattelus-kilpelainen@seinajoki.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 25.11.2020.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK-
väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 4.11.2020

Siunattu 
hajautus

Ranska menettämässä sanan-
vapauden, Ruotsi turvallisuuden

Suomen 5,5 miljoonan henken väestötiheys on ollut yksi kehittynei-
den maiden alhaisimmista: 18 asukasta neliökilometrillä. Niin on ko-
ronaan sairastuneiden määrä: 16 000 henkeä. Kuolleita 358. Tapauk-
sista 55 % on pääkaupunkiseudulla, jossa asuu 1,1 miljoonaa ihmistä.

Hajautus tai desentralisaatio toimii. Tautitapaukset pysyvät mata-
lana, kun kaikki eivät ole metropoleissa. Hajautus luo ruokaturvalle 
vahvuutta. Osa maasta selviää, vaikka toisessa on kuivuus.

Suomen valinnat keskittämisen kautta ovat olleet järjettömiä. Kol-
men keskustaministerin allekirjoittamana Sipilän hallitus lupasi 60 
000 uuden asunnon rakentamisen pääkaupunkiseudulle 2016-2019, 
ja osin valtion tuella: ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
suuntaa pääosan asumisoikeusasuntojen tuesta Helsingin seudulle.”

ARA syytää pääasiassa Helsingin seudulle vuodessa yli miljardi eu-
roa avustuksia ja korkotukilainoja. Pääasiassa kalliisiin yksiöihin ja 
kaksioihin Kela pumppaa vuosittain 2 miljardia euroa asumistukea. 
Uusista yksiöistä puolet menee sijoittajille. He rahastavat postimer-
kin kokoisista asunnoista melkein tonnin vuokrat ja veronmaksajina 
maksamme viulut Kelan asumistukina. Niin myös Seinäjoella. Nämä-
kin rahat olisi pitänyt korvamerkitä vain opiskelija-asuntoihin.

Valtion 60 000 pääkaupunkiseudulla olevasta työpaikasta 1/3 siirtä-
minen maakuntiin, tietäisi esim. E-P:lle lähes 1500:ttä uutta työpaik-
kaa. Koronan aikana ihmisten sijoittuminen hajalleen olisi Suomelle 
jopa siunaukseksi. Maakuntien kasvu toisi työtä ja toimeliaisuutta, 
pitäisi palveluja yllä ja lisäisi esim. rakentamista.

Suomen harvan asutuksen eli 18 asukasta per km2 (358 koronakuole-
maa) lisäksi koronaluvut ovat matalat myös Uudessa-Seelannissa 18 
(25), Norjassa 15 (282) ja Islannissa 3 (68). Hajautus siis toimii, met-
ropolipolitiikka ei.

Jeesuksen tunnusteot tapahtuivat heikompien keskuudessa Genesa-
retin järvellä ja köyhissä Galilean ylänkökylissä. Heikommat ihmiset 
ja alueet jäävät helposti Suomessa vahvempien jalkoihin. Kriisin kes-
kellä Suomen kansan voima on ollut uskossa. Pyhäinpäivänä, kekrinä, 
on syytä kysyä, että miksei tänäkin päivänä?(Matt 5:3-11):

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valta-
kunta. Autuaita ovat murheelliset: he saavat lohdutuksen. Autuaita 
ovat kärsivälliset: he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on van-
hurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Autuaita ovat ne, jotka 
toisia armahtavat: heidät armahdetaan. Autuaita ovat puhdassydämi-
set: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät: he saavat 
Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi 
vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. ’Autuaita olette te, kun 
teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti 
puhutaan kaikkea pahaa.’”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Yleensä maan hallitus määrää ulkonaliikkumiskiellon, mutta Ruotsissa 
sen määräsi maahanmuuttajataustainen rikollisjengi. Mikä kummalli-
sinta, rikollisten määräämä ulkonaliikkumiskielto ei tullut ruotsalaiselle 
edes yllätyksenä. 

Rosvojengeillä on vadelmavenemaassa hallussaan noin 60 aluetta, joista 
käytetään nimeä ”no-go-alue”. Siellä vaikuttaa noin 350 rikollisryhmit-
tymää, joita pyörittävät eri suvut ja joiden jäseniä yhdistävät esim. juuret 
Lähi-Idässä.

Tukholmassa Tenstan lähiössä lähes 90 prosenttia asukkaista on maa-
hanmuuttajataustaisia. Tämä näkyy myös alueen kouluissa ja koulujen 
eriytyminen kärjistää Ruotsin ongelmia; siellä koulun voi valita vapaasti 
ja tämä on aiheuttanut sen, että ne, jotka voivat, vievät lapsensa hyvä-
maineiseen kouluun slummilähiökoulun sijaan.

Tämän vuoden Pisa-tuloksissa Ruotsi oli jättänyt pois ulkomaalaistaus-
taisia lapsia menestyäkseen paremmin eri maiden välisessä vertailussa. 
Taannoin uutisoitiin, kuinka PISA-pisteytyksen mukaan jopa joka viides 
Pohjanmaan rannikon oppilas kuuluu heikkojen oppilaiden ryhmään. 
Äidinkielen osalta erot vastasivat lähes yhden kouluvuoden opintoja. Ul-
komaalaisten osuus on Pohjanmaalla korkea eikä tämä voi olla vaikut-
tamatta oppilaiden heikkoon koulumenestykseen. Vain Uudellamaalla ja 
Ahvenanmaalla on ulkomaalaisten osuus väestöstä suurempi kuin Poh-
janmaalla.

Kotouttaminen on epäonnistunut Ruotsissa täysin. Tämä näkyy myös 
äänestäjämittauksissa. Aftonbladetin tuoreen barometrin mukaan ää-
nestäjille tärkeimmät aiheet ovat nyt laki ja järjestys (28% vastaajista) 
ja maahanmuutto (17%). Niiden jälkeen tulevat terveydenhuolto, talous 
ja ympäristö. Lain ja järjestyksen nousu oli 14 prosenttiyksikköä ja maa-
hanmuuton 7 prosenttiyksikköä verrattuna aikaisempaan barometriin.

Ranskassa leikattiin kurkku auki opettajalta, joka opetti sananvapautta 
näyttämällä Satiirilehti Charlie Hebdon julkaisemia pilapiirroksia. Isla-
mistit murhasivat 12 ihmistä lehden toimituksessa vuonna 2015. Mur-
hatun opettajan puolesta marssineiden pariisilaisten mielenosoittajien 

paidassa luki nyt ”Je suis prof”, eli minä olen opettaja.

Aikaisemmin tänä syksynä presidentti Macron kertoi 
lakiehdotuksesta, jonka tarkoitus on estää islamilai-
nen separatismi. Lisäksi kouluissa estettäisiin ”aivo-
pesevä” uskonnonopetus, ongelmana on erityisesti 
ulkomaalaisten imaamien järjestämä hengellinen 

opetus. Ranskan viranomaiset ovat kertoneet 
lisääntyneestä radikalisoitumisesta Rans-

kan muslimiyhteisöissä. Ranska puolustaa 
presidentti eturintamassa sananvapa-

utta eikä hyväksy sitä, että opettaja 
murhataan satiirin vuoksi. Mitä on 

sananvapaus, jos opettajat pelkää-
vät sitä opettaa? 

Seinäjoella ollaan vakinaistamas-
sa kaksi maahanmuuttajaopetuksen 

tuntiopettajaa. ”Je suis Charlie” ja ”Je 
suis prof”, puolustakaa sananvapautta 

tuntiopetuksessa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Hulevesimaksuja on viime vuosina 
alettu periä muutamissa kaupun-
geissa ja kunnissa. Kokoomusmi-
nisteri Petteri Orpo toimi maa- ja 
metsätalousministerinä, kun vuon-
na 2014 maankäyttö- ja rakennusla-
kia päivitettiin hulevesien ja niiden 
maksujen perimisestä.
 Seinäjoen kaupunki päätti liit-
tyä ensi vuonna näiden ”vihattujen” 
hulevesimaksujen perijäksi valtuus-
ton äänestyspäätöksen jälkeen.
 Päätös ei ole vielä lainvoimai-
nen ja kuka tahansa kunnan jäsen, 
siten myös maanomistaja tai yrittäjä 
voi valittaa päätöksestä hallinto-oi-
keuteen ja hakea päätökselle täytän-
töönpanon kieltoa.
 Vaasassa, Haapajärvellä ja Ou-
lussa hulevesimaksut ovat aihe-
uttaneet suurta närää ja elokuussa 
Haapajärvellä tehtiin jopa kunta-
laisaloite maksun poistamiseksi.
 Vaasassa valitus hallinto-oi-
keuteen viivästytti maksun käyt-
töönottoa.

Sekava kokous

Hulevesimaksun käyttöönottoa kä-
sitellyt Seinäjoen kaupunginval-
tuuston kokous 26.10. oli sekava. Osa 
valtuutetuista oli etänä järjestetyssä 
kokouksessa väärässä teams-yhtey-
dessä.
 Useat valtuutetut eivät Teams-
yhteyksillä myöskään päässeet ko-
koukseen suoraan, vaan joutuivat 
kirjautumaan ulos järjestelmästä.
 Sdp:n valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Harry Wallin joutui 
pyytämään valtuutettu Seppo Per-
kiölle (sdp) mahdollisuutta mennä 

Kokoomuksen valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola 
vaati heti valtuuston etäkokouksen 
aluksi kokouksen keskeyttämis-
tä, jotta demarivaltuutettu Perkiö 
pääsisi toimimattomien team-yh-
teyksien takia paikalle valtuusto-
saliin.
 ”Saadaan juoda vaikka kaljaa, 
jos halutaan”, totesi Mäki-Hakola 
teams-yhteyksien välityksellä juuri 
ennen kokoustauosta päättämistä.
 Kuntalain 69 § :n mukaan 
”luottamushenkilön tulee edistää 
kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

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

Veri-

näytteiden otto

myös kotona

ilman lähetettä.

• Ajokortti-
todistus 87€

• laajennettu 101€
Yksityinen lääkäri- ja  

terveydenhoitopalvelu
– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut

– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Varaa aika fysioterapiaan, tule kuntoon!

Fysioterapia ja kuntoutus
FYSITIIMI

Anne-Mari Marttunen
yrittäjä, fysioterapeutti (AMK), 
työfysioterapeutti, 
koulutettu hieroja

YLISMEDIN yhteydessä. Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Keskitetty ajanvaraus puh. 040 411 5381
Sähköinen ajanvaraus www.a-fysitiimi.fi

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Hulevesimaksusta uusi kustannus omakotitaloasujille
istumaan valtuustosaliin. Tämän 
seurauksena kokous keskeytettiin.

Vain perussuomalaiset 
vastustivat

Seinäjoen kaupunginvaltuustossa 
vain perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä vastusti yksimielisesti hule-
veden käyttöönottoa.
 Erkki Valtamäki (ps.) toisti kau-
punginhallituksessa tekemänsä esi-
tyksen, ettei hulevesimaksua peritä.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen (ps.) 
kannatti Valtamäen esitystä.

 Valtuuston puheenjohtaja 
Kimmo Heinonen (kok.) kieltäy-
tyi lukemasta valtuutettu Kattelus-
Kilpeläisen pyynnöstä Valtamäen 
kirjallisesti kokoukseen toimittamaa 
esitystä tässä kohtaa.
 Puheenjohtaja Heinosen kiel-
täydyttyä lukemasta Valtamäen 
kirjallisesti tekemää esitystä ’viral-
liseksi esitykseksi’, ettei hulevesi-
maksua peritä, nousi Anneli Manni-
sen (sin.) Valtamäen jälkeen tekemä 
esitys vastaesitykseksi kaupungin-
hallituksen esitykselle.
 Kokoomuksen, kristillisdemo-

kraattien ja sinisten yhteisestä val-
tuustoryhmästä lähes kaikki kannat-
tivat hulevesimaksun käyttöönottoa. 
Anneli Manninen esitti alunperin, 
ettei hulevesimaksua oteta vielä 
käyttöön vaan tehdään tarkemmat 
selvitykset. Hän muutti esitystään, 
kun alkoi ”mutapaini” kumman esi-
tys perimättä jättämisestä oli ensin: 
Valtamäen vai Mannisen.
 Valtamäki veti sovun nimissä 
oman esityksen pois.

Keskusta sekoili

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pi-
tänyt Aki Ylinen esiintyi vielä viime 
vuonna hulevesimaksun vastusta-
jana. Kaupunginhallituksessa hän 
kuitenkin oli kääntänyt takkinsa ku-
ten muutkin keskustalaiset maksun 
puolustajiksi.
 Ylinen piti maksua jopa ”vastik-
keellisena ja konkreettisena” ryh-
mäpuheenvuorossaan.
 Erikoiseksi Ylisen ja keskusta-
laisten käyttäytymisen teki se, että 
yllättäen ryhmäpuheenvuorossa 

”kehuttu” maksu muuttuikin pa-
remmaksi, kun valtuutettu Markku 
Lahtinen (kesk.) pohti omakotitont-
tien katon asettamista maksulle 75 
euroon.
 Kaupunkiympäristöjohtaja Juha 
Takamaan johdateltua maksuka-
toksi isoille omakotitaloille riittävän 
40 euroa, teki Lahtinen toisen vasta-
esityksen kaupunginhallituksen esi-
tykseen, jossa kaupunginhallituksen 
esitystä muutettiin asettamalla kat-
to maksulle 40 euroon omakotitalo-
tonteille.
 Pertti Mäki-Hakola (kok.) esitti 
ryhmäpuheenvuorossa, että tontin 
koon sijaan maksun perusta oli-
si tontille rakennettu määrä. Esitys 
raukesi kannattamattomana.
 Vain Jouko Peltonen äänesti 
keskustalaisista ensimmäisellä kier-
roksella hulevesimaksua vastaan.
 Lopulta hulevesimaksua vas-
taan äänesti 9 henkeä ja 41 äänesti 
hulevesimaksun puolesta 40 euron 
katolla omakotitalotonteille.
 Ratkaisevassa toisessa äänes-
tyksessä 40 euron katto omakotita-
lojen tonttien maksuun voitti kau-
punginhallituksen esityksen 36-7. 
Yhteensä 7 valtuutettua äänesti tyh-
jää.
 Hulevesimaksut ovat paritalo-, 
yrityskiinteistöjen- tai esimerkiksi 
kerrostalojen tonteille tontin pinta-
alan ollessa yli 1 hehtaari 600 euroa 
ja yli puolen hehtaarin tonteilta 300 
euroa. Pieniltä alle 750 neliön ton-
teilta maksu on 25 euroa. 2000-3000 
neliömetrin tonteilta maksu on 75 
euroa ja 3000-5000 neliön tonteilta 
150 euroa, jos tontilla ei ole omako-
titalo.

”Saadaan juoda vaikka kaljaa, jos halutaan”
toimia luottamustehtävässään ar-
vokkaasti tehtävän edellyttämällä 
tavalla.”

Heinosen puolueellinen 
toiminta puhuttaa

Jos Seinäjoen kaupunginvaltuus-
ton etäkokous maanantaina 26.10. 
sisälsi heti kokouksen alussa eri-
koisen käänteen, niin lisää seurasi.
 Valtuuston puheenjohtaja 
Kimmo Heinonen (kok.) ei puut-
tunut mitenkään Mäki-Hakolan 
kommentteihin ”kaljan juomisesta 

kokouksen aikana”.
 Seuraava isompi episodi näh-
tiin kokouksen lopulla lähes kolme 
tuntia myöhemmin, kun Heinonen 
(kok.) antoi Mäki-Hakolan (kok.) 
kierrättää korvia särkevästi ääntä 
kaikille kokousosallistujille ja sa-
doille teamsissa yleisönä seuran-
neille henkilöille kymmeniä mi-
nuutteja.
 Heinonen katkoi kokouksessa 
kärkkäästi muiden valtuutettujen 
puheenvuoroja. Jälleen kerran ko-
koomuslaiset saivat puhua ilman, 
että heitä olisi keskeytetty.

Kirjallisia esityksiä ei pyydetty

Erikoiseksi episodin teki myös se, 
että valtuuston fyysisissä kokouk-
sissa kaikki muutosesitykset teh-
dään suullisen esityksen jälkeen 
välittömästi pääsääntöisesti myös 

kirjallisina. Nyt kirjallisia muu-
tosesityksiä puheenjohtaja eivätkä 
muut viranhaltijat edes rekisteröi-
neet.
 Tästä johtuen esimerkiksi val-
tuutettu Erkki Valtamäen (ps.) esi-

tys, ”ettei hulevesimaksua peritä”, 
ei päässyt edes käsittelyyn. Valta-
mäki joutui vetämään esityksen lo-
pulta pois.
 Valtamäki teki selvän esityk-
sen, että ”hulevesimaksua ei pe-
ritä”. Heinonen alkoi johdattele-
maan Valtamäen esityksen jälkeen, 
että esitykseen pitäisi lisätä, mistä 
puuttuvat varat otetaan.
 Valtuuston puheenjohtaja ei 
saa johdatella tällä tavalla harhaan, 
koska seuraavan vuoden menoista 
ja tuloista päätetään vasta seuraa-
vassa kokouksessa.

Kimmo
Heinonen
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Ylistaron kirkonkylällä on toiminut 
jo vuoden paikallinen lääkäripalve-
luja tarjoava yritys. Ylismedistä saa 
jatkossa myös kattavat fysiotera-
pia-, hieronta- ja kuntoutuspalve-
lut, kun Fysitiimin yrittäjä Anne-
Mari Marttunen tuo osaamisensa 
Ylistaroon. Lisäksi uusi korontesti-
laite on tulossa käyttöön kuukauden 
sisällä.
 Seinäjokinen-lehti kävi kysy-
mässä Ylismedin toimitusjohtaja 
Marja-Liisa ”Malla” Vallilta, miten 
ensimmäinen toimintavuosi on su-
junut:
 -Kiitos kysymästä hyvin on 
mennyt. Paljon uutta asiaa on ope-
teltu ja opittu, ja samalla sitä mitä 
ihmiset haluavat meidän palvelulta, 
kertoo Valli.

akkuporakone

DeWalt
2 akkua
18V akut : 5.0Ah DCD777M2T 

199,-

Vinyylilankkuja
esim. järnvik 22 e/m

varastossa myös muita 
malleja runsaasti

Kuramattoja

hinnat alkaen 
6,50 euroa/metri

2

rautaketonen.�

Kaaronojantie 6, 60800 Ilmajoki  |  06 424 7030  |  rautaketonen@gmail.com

Lääkäripalvelut ja nopea koronapuhallustesti  paikallisesta yrityksestä
lään, että pärjääkö asiakas vaivansa 
kanssa vastaanottopäivään vai pi-
tääkö tulla heti käymään. Sitten so-
vitaan aika ja otetaan etäyhteys joko 
videolla tai puhelimella.
 -Lääkäri kirjoittaa lääkkeet ja 
minä teen ne tutkimukset mitä lää-
käri pyytää diagnoosin saamiseksi, 
avaa Valli Ylismedin toimintatapaa.
 Koronavirus on jonkin verran 
on näkynyt Ylismedin arjessa. Malla 
Vallin mukaan keväällä oli hiljaista 
viikoilla. Mutta myöhemmin asia-
kasvirta jopa lisääntynyt, koska ih-

Malla Valli ja Kari Niemi: ”Ylismedi on paikallinen yritys ja olemme täällä tavoi-
tettavissa joka arkipäivä. Tarjoamme lähipalvelua myös Kyrönmaan suuntaan”.

Maaseutua ei voi tuoda. 
Aluepolitiikka alkaa kunnista. 

Pidetään koko Suomi mukana!

Sinunkin elämäsi isot asiat päätetään lähellä. Työ ja toimeliaisuus, sujuvat 
palvelut ja hyvinvointi. Sen sijaan, että maksatetaan suomalaisilla EU:n 
elpymisrahastoa, huolehditaan oman maan alueellisesta ja sosiaalisesta 
tasa-arvosta. 

Lähde vaikuttamaan oman kotikuntasi asioihin ja täytä ehdokashakemus.

Yhteistyötä su�alaisten p�haaksi.

Sari Essayah (KD) Sami Kilpeläinen (KP)

Euroopan parlamentti tuki lokakuun 
täysistunnossa, että maitotuottei-
den nimikkeitä ei saa käyttää suo-
raan eikä epäsuorasti kasvipohjai-
sissa tuotteissa. 
 Linjaus vastaa EU-tuomiois-
tuimen kieltoa vuodelta 2017, jonka 
mukaan maitoa matkivissa tai ko-
pioivissa kasvipohjaisissa tuotteissa 
ei saa käyttää sanaa maito, jogurt-
ti-tyyppinen tai esimerkiksi ”voita 
vastaava” (butter alternative).
 Parlamentin kanta on tärkeä, 
koska se mahdollistaa puuttumaan 
paremmin väärinkäytöksiin maito-
sanan käytössä kasvispohjaisissa 
tuotteissa.
 Lihan osalta parlamentin linjaus 
oli pettymys maatalousjärjestöil-
le Euroopassa. Sanoja ”burger” tai 

Isänpäivää vietetään Suomessa 
kaikkien isien kunniaksi sunnun-
taina 8.11.  Isänpäivä on vakiintu-
nut liputuspäivä ja sitä juhlitaan 
esimerkiksi tuomalla aamukah-
vit vuoteeseen ja muistamalla 
isää lahjalla sekä lasten tekemillä 
isänpäiväkorteilla.
 Perinteisesti isänpäivänä 
syödään hyvin ja tähän tarkoi-
tukseen sopii lounas paikallisessa 
ruokaravintolassa.
 Yrittäjät Minna Kivelä ja Sari 

Ravintola Tarossa on vuosikymmenen 
kokemus isänpäivälounaasta.

Asulan liikealueen tiet on 
katkaistu Ylistaron Pel-
maalla. Liikealueelle ja 
alueella toimivalle päivä-
kodille on kierrettävä jat-
kossa vilkasliikenteisen ja 
asiantuntijoiden mukaan 
erittäin vaarallisen uuden 
valtateiden 16 ja 18 riste-
yksen kautta.
 Ensimmäisinä päivinä 
päiväkodilta Seinäjoelle läh-
teneet ylistarolaiset valittivat pitkiä 
odotusaikoja vasemmalle käännyt-
täessä.
 Väylävirasto on kiirehtinyt 
kaivamaan vanhat tiet poikki Asu-
lan alueella.
 Seinäjokinen-lehdessä (6.5.2020) 
hallinto-oikeustuomari Riikka 
Mäki Vaasan hallinto-oikeudesta 
totesi, että ”uusi tielinjaus voidaan 
päättää myös purettavaksi”.

Kummallisia väitteitä

Liikenne- ja viestintävirasto väitti 
lausunnossaan hallinto-oikeudelle, 
että päiväkotiin säilyy liittymä val-
tatieltä 18. Näin ei kuitenkaan ole.
 Seinäjoen suunnasta pitää nyt 

Vuoden 2020 kolmas neljännes oli 
Atrialle vahva sekä kasvun että tulok-
sen osalta. Liikevaihto kasvoi yli 16 
miljoonaa euroa ja oli noin 382 mil-
joonaa euroa. Liikevoittokin parani 
vajaan 17 miljoonan euron tasosta 19 
miljoonaan euroon.
 -Kaikki liiketoiminta-alueet 
tekivät positiivisen liiketuloksen ja 
saavutimme konsernin viiden pro-
sentin liikevoittotavoitteen, kertoi 
Seinäjoella pääkonttoria pitävän At-
rian toimitusjohtaja Juha Gröhn.
 Vuoden alusta liikevaihto syys-
kuun loppuun asti oli 1105 miljoonaa 
euroa ja liikevoitto noin 25 miljoonaa 
euroa.
 -Koronaviruksen aiheuttamaa 
haittaa on torjuttu keskittymällä 
taudin leviämisen estämiseen ja te-
kemällä kaikki mahdollinen tulevai-
suuteen suuntaava tekeminen suun-
nitellussa aikataulussa. Teollinen 
toiminta ei ole pysähtynyt koronan 
vuoksi yhdessäkään tuotantoyksi-
kössä, paljastaa Gröhn.

Hyvä kesämyynti

Kesällä myynti palautui kevään pu-

Asulan tiet katkaistiin

kiertää noin kilometri Pikkumetsän 
päiväkodille, joka sijaitsee huolto-
aseman takana.
 Lisäksi Mällikkälintien liitty-
mä valtatielle on katkaistu.
 Väylävirasto väittää edelleen 
nettisivuillaan Pelmaan tieliit-
tymä-projektin perusteena, että 
”valtatiellä 18 on Pelmaan liitty-
mässä  epäjatkuvuuskohta, eikä 
liittymä  pysty nykyisellään pal-
velemaan kasvavaa  liikennevirtaa  
tyydyttävästi.”
 Todellisuudessa liikenne on 
nyt ruuhkautumassa Ylistaron liit-
tymissä:
 Aiemmin Ylistaron suunnasta 
on päässyt neljästä kohdasta valta-
tielle 18. Nyt huoltoaseman kohdal-

la olleet kaksi liittymää 
ovat poistuneet käytöstä. 
Jäljellä on vain kaksi liit-
tymää.

Seinäjokiset maksu-
miehinä

Pelmaan tieliittymä ja ai-
empi valtatien 18 linjaus 

                    ovat valtion omistamia.                
                    Valtio ilmoitti käyttävänsä 
liittymäjärjestelyihin yli 2 miljoo-
naa euroa.
 Nyt kun valtio purkaa vanhan 
tiepohjan, joutuu Seinäjoen kau-
punki veronmaksajiensa rahoilla 
järjestämään uuden tien alueelle 
Rapakujan suunnasta.
 Seinäjoen kaupunginhallituk-
sen kanta oli, että Ylistaron yrittä-
jien esittämä Asulan kautta kiertä-
vä tievaihtoehto olisi pitänyt ottaa 
käyttöön.
 ELY-keskus jätti tutkimatta 
kaupungin ja yrittäjien esityksen.
 Tiehankkeen projektipäällik-
könä on nettisivujen mukaan edel-
leen Janne Ponsimaa ELY-keskuk-
sesta.

Maitotuotteiden nimisuoja pysyy 
”pihvi” saa Euroopan parlamentin 
mielestä käyttää myös kasvistuot-
teissa.
 Euroopan suurin etujärjestö, 
tuottajia ja osuuskuntia edustava 
Copa-Cogeca oli pettynyt EU:n par-
lamentin päätökseen, sillä lihatuot-
teissa käytettyjen vakiintuneiden ni-
mien käyttö kasvistuotteissa johtaa 
myös kuluttajia harhaan.
 Euroopan unionin päätöksen-
teko perustuu yhteispäätösmenet-
telyyn parlamentin ja 27 jäsenmaan 
neuvoston kanssa. Esitykset tekee 
EU:n komissio.
 Suomalaismepeistä vain Teuvo 
Hakkarainen (ps.) ja Laura Huhta-
saari (ps.) vastustivat lihanimikkei-
den käytön sallimista kasvistuot-
teissa.

Atria kasvoi vahvasti ja tekee jätti-investoinnin Nurmoon

dotuksesta ja Atrialle tärkeä grillaus-
sesonki onnistui hyvin. 
 Myös Food Service -tuotteiden 
myynti parani kevään tilanteesta, 
vaikka viime vuoden myyntivolyy-
meihin on edelleen matkaa.
 -Atrian suurin myyntikanava on 
vähittäiskauppa ja toistaiseksi Food 
Service -myynnin pieneneminen on 
korvautunut myynnin kasvuna vähit-
täiskauppa-asiakkaille, sanoo Gröhn.
 -Vaikuttaa siltä, että ihmisillä on 
vahva halu palata ruokailutottumuk-
sissa entiseen, kun olosuhteet vain 
sen sallivat, arvioi Gröhn.

Kiinan vienti vetää

Sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on 
kasvanut ja Kiinan markkinakehityk-
sen merkitys sianlihan markkinati-
lanteeseen on Atrian mukaan suuri.
 -Atrian käsittelemästä sianli-
hasta noin viidennes viedään tällä 

hetkellä Kiinaan, toteaa Gröhn.
 TNS-Kantarin mukaan sianli-
han kulutus on laskenut alkuvuon-
na Suomessa peräti -4,1 prosenttia. 
Naudanliha on maistunut paremmin, 
vaikka sekin on laskenut -1,9 pro-
senttia viime vuodesta. Broilerinlihan 
kulutus kasvaa edelleen reilun kol-

Atrian Nurmon tuotantolaitokselle tehdään 155 miljoonan euron investointi. Kuva: Atria

Lihan kulutus tammi-elokuussa verrattuna viime vuoteen

Isänpäivän kunniaksi lounaalle

Asiakkaita laajemmaltikin

Ylismedissä käydään Isostakyröstä 
aika paljon ja myös Tervajoen suun-
nalta. 
 -Lääkärin vastaanottoaikoja 
menee aika paljon ja rokotukset täl-
lä hetkellä ovat myös kysyttyjä, aina 
kausittain niitä menee enemmän. 
Verinäytteiden kysyntä on lisäänty-
nyt ja lisäksi kysytään kotipalvelua 
kotona asuville, listaa Marja-Liisa.
 Ylismedistä saa lääkärinto-
distuksen ajokorttia varten ja sekä 
hoitajan että lääkärin kirjoittamia 
sairaslomatodistuksia.
 Lääkäri on etänä tavattavissa 
joka arkipäivä ja perjantaisin lää-
käri on paikalla. Malla Vallin mu-
kaan asiakkaan soittaessa selvitel-

miset halusivat välttää ruuhkaa ja 
suosivat pienempiä yksiköitä.

Koronatesti puhaltamalla

Ylismediin on tulossa uusi korona-
testilaite kuukauden sisällä. Suo-
malainen keksintö poikkeaa muista 
testilaitteista sillä, että siinä testi 
tehdään puhaltamalla.
 -Laite on suomalainen keksintö 
ja siinä testitulos saadaan muuta-
massa minuutissa kuten alkomet-
rissä, kertoo Kari Niemi. 

 Niemi omistaa perheyrityk-
sensä SaNi Investin kautta Ylisme-
din kiinteistön ja Niemi on mukana 
myös suomalaisessa Medics24- yh-
tiössä, jolla on yksinoikeus uuden 
laitteen jakeluun sekä Suomessa 
että Itä-Afrikassa.
 -Saamme puhallustestilaitteen 
Ylistaroon heti kun CE-hyväksyntä 
on myönnetty. Sen jälkeen teemme 
nopeasti ja edullisesti sekä käyttä-
jäystävällisesti koronatestejä, ke-
huu Kari Niemi.

men prosentin tahdilla.

Jätti-investointi Nurmoon

Tulevan talven toimintaan ja myös 
tulokseen vaikuttaa Gröhnin mukaan 
ratkaisevasti, kuinka koronaviruksen 
leviäminen pystytään hallitsemaan.
 -Tautitapausten esiintyvyydellä, 
taudin leviämisen estämiseksi ase-
tetuilla rajoitteilla sekä yritysten itse 
päättämillä toimenpiteillä on välitön 
vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja 
kuluttamiseen, Gröhn muistuttaa.
 Osana uuden strategian toteutta-
mista Atria teki investointipäätöksen 
siipikarjatuotannon laajentamisesta 
Suomessa.
 -Investoimme 155 miljoonaa eu-
roa uuteen tuotantolaitokseen Nur-
mossa, hehkuttaa Gröhn.
 Investointi toteutetaan vuosien 
2020 – 2024 aikana.
 -Haluamme tällä investoinnilla 
turvata osaltamme kotimaista ruo-
antuotantoa ja parantaa kilpailuky-
kyämme, päättää Gröhn.

Mäki ravintola Tarosta kattavat 
isänpäivän lounaspöytään kaksi-
toista eri ruokalajia. Jälkiruuaksi 
on lisäksi kahvia ja täytekakkua.
 -Meillä on tänä vuonna käy-
tössä ennakkovaraus puhelimitse, 
jotta voimme suunnitella paikka-
jaon tilanteen edellyttämällä ta-
valla, kertoo Minna Kivelä.
 Menu sisältää mm. lohta, 
possunfilettä ja lihapullia sekä 
nakkeja. Lapset alle 12-vuotta 
syövät edullisemmin.

Pelmaan tieliittymästä on tehty valitus Vaasan hallinto-oi-
keuteen, mutta oikeus ei ole vielä antanut tuomiota asiasta.
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Rikollisuutta ei poisteta yhteiskun-
nasta kovillakaan rangaistuksilla, 
mutta eikö yhteiskunnan tulisi sig-
naloida, millaiset teot ovat niin tuo-
mittavia, että niiden seuraamukset 
ovat kovia? Näinhän Suomessa ei ole. 
Hiljattain junan vessassa 12-vuoti-
aan tytön törkeästä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä tuomittu mies sai 
2,5 vuoden tuomion. Seksuaalirikos, 
jossa uhri on alaikäinen tulisi aina 
tuomita ankarimman mukaan, oikean 
mittapuun ollessa 8-15 vuotta. Suo-
men tulisi luopua rikollisia suosivas-
ta ”paljousalennuksesta”. On täysin 
oikeustajun vastaista, että rikoslain 
7. luvun 6 §:n mukaan ”voidaan ai-
kaisempi ehdoton vankeusrangaistus 
tai yhdistelmärangaistus ottaa uutta 
rangaistusta määrättäessä kohtuuden 
mukaan huomioon rangaistusta alen-
tavana tai lieventävänä seikkana”. 
Miksi aiempi rikollisuus olisi peruste 
lieventää tuomiota, eikö asia ole päin-
vastoin? Paljousalennus tulisi muut-
taa paljousylennykseksi.

Suomen hallituksen yksi merkittä-
vimmistä lakihankkeista on seksu-

Fixus Center Seinäjoen rengashotelli 
alkaa näyttää tyhjältä. Ensilumi ruuh-
kautti renkaanvaihtopisteen ja asiak-
kaiden autoihin laitettiin talvirenkaat 
alle. Fixus-korjaamo toimii myymä-
län yhteydessä ja siellä huolletaan ja 
korjataan henkilö- ja pakettiautot 
merkistä ja mallista riippumatta.
 -Renkaanvaihto ei työnä ole 
kallis. Lisäksi ammattilaisemme 
tarkastavat samalla renkaiden kun-
non, paineet sekä jarrut, kertoo Fi-
xuksen korjaamopuolen työnjohtaja 
Tomi Halkola.
 Ongelmia renkaissa voi syntyä 
mm. pulttien ylikiristysten takia tai 
pulttien jäädessä löysälle. Lisäksi 
vanteiden vaihdon yhteydessä olisi 
tärkeää myös tarkastaa että pultit 
ovat oikeanlaiset, sillä väärät pultit 
voivat aiheuttaa vaurioita.
 Halkolan mukaan renkaan-
vaihto kannattaa teetättää ammat-
tilaisella, jos vähänkin oma taito 
epäilyttää. Toiseksi, uudemmissa 

Seinäjokinen-lehdelle vinkit 
vaatteiden huoltoon antoi SOL 
Pesulapalvelut Seinäjoen Mega-
keskuksesta. Kun kesä-ja syys-
vaatteita siirretään talvea varten, 
on ne syytä huoltaa ennen varas-
tointia. 
 Likatahrat syövät tekstiiliä ja 
vaurioittavat värejä, joten kan-
nattaa pestä vaatteet valmiiksi 
odottamaan seuraavaa kaut-
ta. Mitä pidempään tahrat ovat 
vaatteessa, sitä hankalammaksi 
niiden poistaminen muodostuu. 
Vaikka pitkään ollut tahra saa-
taisiin poistettua vaatteesta, lika 
vie monesti tahrakohdasta värin 
mennessään. 
 Perusteellisen pesun ja huol-
lon jälkeen kuitenkin muutos on 
huomattava, kun vertaa pesutu-
losta ennen ja jälkeen pesutapah-
tuman. Mikäli talvivaatteet ovat 
jääneet huoltamatta keväällä, ei 
peli ole silti välttämättä pelat-
tu. Ammattitaitoisissa käsissä ja 
materiaalille tarkoitetulla pesul-
la sekä nykyaikaisin pesuainein 
tuotteille saadaan annettua elvy-
tystä ja parhaimmillaan vaate saa 
taas pitkästi elinaikaa ja käyttö-
ikää.

Lisävinkkejä saat osoitteesta 
https://www.sol.fi/palvelut/pe-
sulapalvelut/

Sama takki ennen ja jälkeen pesun + 
viimeistelyn.

Huollamme ja korjaamme kaikki henkilö- 
ja pakettiautot merkistä riippumatta 

määräaikaishuollot - korjaukset - jakopäähuollot - 
vikadiagnostiikka - katsastushuollot - nelipyöräsuuntaukset - 

ilmastointihuollot (RI34A) - automaattivaihteiston öljynvaihdot 
myös huuhtelemalla - rengasmyynti - rengashotelli - auton 

noutopalvelu - ulkopesut - sisäpesut - vahaukset - myllytykset

Hinnasto

Korjaamo & Fiksaamo
Tuomikylässä

Renkaiden allevaihdot 
  Henkilöauto  25€
  Pakettiauto  35€
Vannetyö + tasapainotus 
+ allevaihto 55€
Rengashotelli 49€/kausi

Auton
  Ulkopesu 18€
  Sisäpuhdistus 49€
  Kovavahaus 89€
  Myllytykset alkaen 149€ 

Auton huolto- ja korjaustyö 59€/h
Nelipyöräsuuntaukset alkaen 49€
Ilmastointihuolto alkaen 49€
Automaattivaihteiston 
huuhtelu alkaen    249€

Tuomikyläntie 285A, 60720 Tuomikylä  -  info@99motors.fi

VARAA AIKA

040 5436169

040 6646454

Korjaamo

Fiksaamo/pesu

Verkko- ja tietoturvaratkaisut,
IT -laitteet, toimistototarvikkeet,

kassajärjestelmät ja maksu-
päätteet, tulostusratkaisut, 

ergonomiatuotteet sekä 
laadukkaat kahvikoneet!

Kauppaneliö 12, Seinäjoki  |  www.lakeusoffice.fi
Avoinna: ma-pe klo 8.00-17.00  |  06-420 7200

Me myös huollamme sekä 
ylläpidämme toimistolaitteet
PC:t ja muut IT-laitteet,
kassalaitteet ja maksu-
päätteet, tulostimet,
kahviautomaatit...

MYYMME

LUOTETTAVA KUMPPANI!

JA HUOLLAMMEPIENKONEHUOLTO 
ALANEN

- Painepesurihuolto
- Pienkonehuolto

Teollisuustie 14, Seinäjoki
(06) 414 0190, 0400 269 334

pkalanen@nic.fi

Mercedes-Benz huollon sekä varaosien erikoisliike

Kattava korjaamo sekä varaosapalvelu

MBKOSKINEN OY
mbkoskinen.fi

• Henkilö- ja pakettiautojen
 korjaukset / huollot
• 4-pyöräsuuntaukset, Hunter 3D
• Ilmastointihuolto
• Sähköinen huoltokirja
• Moottorin-vaihteiston korjaukset

• Ohjainlaitepäivitykset virallisella
 M-B testerillä
• Olemme myös varaosaliike,
 tuomme Euroopasta 
 maahan alkuperäiset- sekä 
 tarvikevaraosat 

Nurmontie 120
60510 Hyllykallio

(06) 423 5900
huolto@mbkoskinen.fi

Rikoslakia tulee korjata parempaan, ei huonompaan suuntaan

aalirikoslainsäädännön kokonaisuu-
distus. Seksuaalirikoksia koskevan 
lainsäädännön uudistamista koske-
va esitys on saanut kovaa kritiikkiä 
useilta lausunnonantajilta. Kriittisten 
lausunnonantajien mukaan uudistuk-
sen jälkeen rangaistukset vakavista 
seksuaalirikoksista 12-15-vuotiai-
ta lapsia kohtaan lievenisivät, koska 
suojaikäraja uudistuksessa laskisi 16 

vuodesta 12 vuoteen. Hallituksella on 
siis täysin väärä suunta. 

Suomessa on myös viime aikoina uu-
tisoitu yhtä raaistuvasta vankilavä-
kivallasta. Lännen Median mukaan 
(Lapin Kansa 3.10.2020) kymmenes-
osa Riihimäen vankilan vartijoista on 
kohdannut väkivaltaa. Ratkaisu on jal-
karaudat, eristäminen ja käsiraudat, 

ei päänsilitys. Suomen tulisi luopua 
löysästä, rikollisia hyysäävästä linjas-
taan ja rakentaa esimerkiksi yhdys-
valtalaisen esimerkin mukaan (ADX 
Florence) superturvallinen vankila, 
jonne pahimmat rikolliset voitaisiin 
eristää. Florencen vankila on rauhal-
linen ja turvallinen niin vangeille kuin 
vartijoille. Rikoslakia tulisi erityisesti 
henkeen ja terveyteen kohdistuvien 
rikosten osalta kiristää tuntuvasti ja 
Suomen tulisi ottaa käyttöön todel-
linen elinkautinen, joka olisi käytän-
nössä vähintään 25-50 vuotta, jopa 
elämän loppuun asti. Oikeusoppineet 
puhuvat hyvin vähän uhrin asemasta. 
He sen sijaan aina löytävät perustelu-
ja, miksi tekijän rangaistuksen tulisi 
olla mahdollisimman lievä. Suoma-
laiset tekevät paljon töitä ja maksavat 
veroja. He ansaitsevat yhteiskunnan, 
joka on tavallisen työtätekevän ihmi-
sen puolella sekä noudattaa kansan 
oikeudentajua.

Laura Huhtasaari
Europarlamentaarikko

Ensilumi ruuhkautti renkaanvaihdon

autoissa ajonhallintajärjestelmä 
kuluttaa enemmän jarruja ja jar-
rujen kunto tarkistetaan Fixuksella 
renkaanvaihdon yhteydessä.
 -Jos rengas irtoaa voi vahin-
gosta tulla sekä aineellisesti että 
muutenkin kallis, painottaa Halko-

la. Hän kertoo, että merkkejä ren-
kaiden ongelmista ovat esim. kova 
ääni tai selkeä epätasapaino ajetta-
essa.
 Halkolan mukaan talvella 
kannattaa suosia harvapuolais-
ta alumiinivannetta, koska se on 

helpompi pitää puhtaana talvella. 
Alumiinivanne hylkii jäätä, lunta ja 
sohjoa.

Talvirenkaiden laillisuuteen 
muutoksia
M plus S (mud and snow)-merkintä 
ja hyväksyntä poistuu. 30.11.2024 
asti on toki siirtymäaikaa, eli van-
hat renkaat saa ajaa loppuun. Syynä 
tähän on se, että Kiinassa on tehty 
talvirenkaita joita ei ole testattu ja 
nämä talvirenkaat halutaan liiken-
neturvallisuuden nimissä pois teiltä 
ja markkinoilta.
 -Jos ostaa uudet renkaat, niin 
kuluttajan tulisi jo nyt huomioida, 
että talvirenkaat täyttävät vaadit-
tavat turvallisuus-standardit, pai-
nottaa Tomi Halkola. Viimeistään 
katsastuksessa sitten katsastusmies 
tarkistaa rengasmerkinnät.

Työharjoittelija Anton Halkola kiristää renkaan pultit. Ilmajokelainen Halkola 
opiskelee kaksoistutkintoa, eli hän suorittaa opintoja Ilmajoen lukiossa ja Sedus-
sa autopuolella. Anton tähtää insinööriksi.

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

International 674 -75. 
Hp. 2900 € sis. alv Öljynerotussäiliö. 

Lasikuitua.
Hp. 700 € sis. alv

Kyntöauran muovisiivet 
ja kulutusosat

Massey Ferguson 168 -76.
5272 H
Hp. 6200 € sis.alv.

TRAKTORIT

TELA-ALUSTAISET KAIVURIT

Uudet Lisicki lieriöniittokoneet Hyväkuntoinen doosan -07, 
14844 h, 110 leveillä telalapoilla, 
tukisukset, martiinin kallistuva 
ntp 10 liittimellä, rasvari.
Hp. 37500 € 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!

RKP metsäkärry-yhdistelmä, 
nosturi rkp 2600, ylettyvyys 
n. 5 m mukaan toinen puomi 
jolla ylettyvyys n. 7 m, 
monivipuohjaus , hydrauliset 
tukijalat, hydraulinen jatke, 
ympäripyörivä koura, kärry 
rkp m 8, vankka 2-palkki 
runko, teli, renkaat 400/15,5, 
etusermi. 
Hp. 6900 € sis. alv.

Uusi tehdastekoinen 
metsäkärry ,nokia renkaat 
14x20, 2-palkkirunko 
,4-pankkaparia, hydraulinen 
nivelaisa, erittäin tukeva ja 
kestävä kärry. 
Hp. 6900 € sis. alv.

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

Metsäkärry RKP Metsäkärry Miro 
trailer

Doosan DX 180 LC

Metsäkärrypaketti

Uusia 2-akselisia 
Chieftain koneen-
kuljetuslavetteja 

edullisesti!

Edullinen
rahti!

10 kpl varastosta

Syysvinkit 
vaatteiden 
huoltoon

Halkosaaren ja Ilmajoen 
Munakan välinen pyö-
räilykisa toukokuun ja 
elokuun aikana ratkesi 
täpärällä erolla. Halko-
saari lisäsi pyöräilyker-
toja viime vuodesta hui-
keat 1815 kappaletta ja 
Munakka myös ennätyk-
selliset 1771 kertaa.
 Munakka pyöräili 
kesän aikana koko pyö-
räilyhistorian kovimman 
määrän eli 5339 kertaa. 
Se ei kuitenkaan riittä-
nyt kisan tämän vuoden 
voittoon, sillä Halkosaa-
ren nousu edellisen vuo-
den 1307 kerrasta 3122 
kertaan tarkoitti 44 pyöräilyker-
taa isompaa nousua viime vuo-
teen kuin Munakassa.
 Vuonna 1993 alkaneen pyörä-
ottelun sääntöjä muutettiin vuon-
na 2002, kun nykyinen vertailu 
kylän edellisen vuoden kertojen 
muutokseen otettiin käyttöön.
 -Tämä tapa on tuttu yritys-
maailmasta, jossa verrataan aina 
edellisen vuoden omiin lukuihin. 
Siten tämä on ollut hyvä tapa ja 
kylien kannalta aika reilu, arvioi 
Esa Niemistö Munakan Urheili-
joista.

Pyöräottelussa 44 ajokertaa 
ratkaisi kisan Halkosaarelle

 Myös pyöräottelun historias-
sa tämän kerran kertojen nousu 
oli molemmilla kylillä suurempi 
edelliseen vuoteen kuin aiemmin. 
Vuonna 2000 Halkosaari kasvatti 
edelliseen vuoteen 1515 kertaa ja 
Munakka 1264 kertaa.

Saarisille 615 merkintää

Henkilökohtaisia merkintöjä eni-
ten tekivät Munakan Jukka ja 
Petri Saarinen. Molemmat tekivät 
maksimäärän eli 615 merkintää, 
koska päivämerkintämäärä on ra-

jattu enintään viiteen 5 
kilometrin ajomerkin-
tään.
 Taina Krekilä-Sahl 
Munakasta pyöräili 
myös peräti 571 kertaa.
   Halkosaaresta eniten 
pyöräili Kristian Toi-
viainen, jolle kertyi 203 
suoritusta.
   Halkosaaressa mer-
kinnät tulivat tasai-
semmin isommalta 
joukolta, sillä 10 eniten 
merkintöjä tehnyttä 
suoritti kaikista mer-
kinnöistä kolmannek-
sen. Munakassa 10  eni-

                       ten pyöräillyttä teki mer-
kinnöistä yli kaksi kolmasosaa.
 -Pääosin yksin ja kaksin ta-
pahtuva pyöräilyliikunta on istu-
nut hyvin koronapandemia vuo-
teen ja pyöräilystä on tullut uusi 
harrastus monelle, kertoi Halko-
saaren kyläyhdistyksen Sirpa Ku-
janpää.
 Halkosaaresta on merkintöjä 
28 vuoden aikana kertynyt 66 975 
ja Munakasta 90 247. Halkosaari 
on ollut keskinäisen vuosikisan 
ykkönen 15 kertaa ja Munakka 13 
kertaa.

Kiitos!
Teille kaikille meitä hääpäivänämme 

10.10.2020 muistaneille

Piia Kattelus-Kilpeläinen ja Sami Kilpeläinen

-lehti myös Facebookissa

Vieraskolumni

Sirpa Kujanpää Esa Niemistö



FIXUS CENTER - SEINÄJOKI
Nurmontie 113, 60510 SEINÄJOKI  www.fixus.fi
MYYMÄLÄ  HUOLTO   RASKASKALUSTO
Puh. 010 650 7060  Puh. 010 650 7077  Varaosat
myynti.seinajoki@fixus.fi  huolto.seinajoki@fixus.fi  Puh. 010 650 7078
Avoinna: ark. 8-17, la 10-14      myynti.seinajoki@fixus.fi 

Varaosat, tarvikkeet, renkaat ja vanteet
Työkalut,  
kiinnitystarvikkeet ja  
korjaamolaitteet

Henkilö- ja pakettiautoihin Raskaalle kalustolle

Fixus Center Seinäjoella on luotettava 
autokorjaamo, joka huoltaa ja korjaa 
kaikki henkilö- ja pakettiautomerkit.

Meiltä saat autollesi valmistajan 
ohjeiden mukaiset määräaikais- sekä 
kausihuollot edullisesti ja takuut 
säilyttäen.

Käytössämme ovat autovalmistajien 
sähköiset huoltokirjat
mm. Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, 
Mazda, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, 
Opel ja Volkswagen.

FIXUS CENTER 
SEINÄJOEN

AUTOKORJAAMO

TAKUU SÄILYY!

FIXUS CENTER - SEINÄJOKI

          Työhyvinvointipalvelut           Henkilöstökoulutukset
           Johtamisvalmennukset          Tyky-päivät 
          Omavalmentaja

Lähes kahdenkymmen vuoden kokemus työelämän koulutuksista, 
kehittämisestä ja valmennuksista. Yhteistyötä yli sadan yrityksen kanssa. 

Ota yhteyttä, räätälöidään palvelu yrityksenne tarpeisiin.

www.hyvinvointi-idea.�
toimisto@hyvinvointi-idea.�

puh 0400862280 Ari Erkkilä, puh 0408214340 Kirsi Erkkilä

HYVINVOINTI
IDEA

Hyvinvointipalvelut

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin


