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- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta seinäjokisten asialla, myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa -Kylvöt käynnissä s.2

Kieltämättä uudistettu julkisivu löi älli-
källä. Seinäjoen Pohjassa on vanhempaa 
rakennuskantaa, ja vaikka tiesin mene-
väni tekemään juttua uudistetusta jul-
kisivusta, en ajanut heti oikean raken-
nuksen pihaan, koska se näytti uudelta 
ja modernilta rakennukselta. Jäin etääm-
mälle ihmettelemään, mutta sitten sain 
ohjeet ajaa juurikin sen ”uuden ja mo-
dernin” rakennuksen pihaan.

”Rakentamisen suurin 
mullistus vuosikymmeniin”

Raimo Ryssy on innoissaan. Pitkään ra-
kennusalalla toiminut yrittäjä kertoo, 
kuinka kuitusementtipaneeli tulee mul-
listamaan suomalaisen rakentamisen.
 -Paneeli on nopea ja helppo asentaa. 
Levyt ovat suoria ja kiinnikkeet piilossa, 
joten se kestää aikaa ja on huoltovapaa. 
Sadevesi hoitaa puhdistuksen, kertoo 
Ryssy. 
 Kuitusementtipaneelia on käytetty 
Japanissa jo 1970-luvulta lähtien ja koke-
mukset ovat olleet rohkaisevia. Yhdysval-

Kuitusementtipaneelilla kulissit kuntoon
loissa paneelia on käytetty jo vuosikym-
meniä, sitä käytetään mm.arvostettujen 
isojen hotelliketjujen ulkoverhouksessa. 
Paneelin suurin vahvuus on paloturval-
lisuus. Tuotteella on tunnin paloluokitus 
ja siinä ajassa saadaan ihmishenget pe-
lastettua. Turvallisuuden lisäksi tuote on 
esteettinen:
 -Kuosivaihtoehtoja on satoja, ja pa-
neeli on tehty jopa peilimäisen kiiltäväk-
si ja sitä voi käyttää myös märkätiloisssa, 
kertoo Ryssy. Paneelia  löytyy mm. me-
tallin, puun, kiven ja betonin ulkonäöllä.
 Kun kuitusementtipaneeli yleistyy 
julkisessa rakentamisessa, on Raimo 
Ryssyn mukaan mahdollisuus säästää 
huomattavia summia verorahoja.
 -Paneeli on vaivaton asentaa ja sitä 
voi asentaa ympäri vuoden. Nopea asen-
nus antaa lyhyemmän rakennusaikatau-
lun, useita viikkoja ja jopa kuukausia pois 
joissakin tilanteissa. Mitä nopeammin 
uudet rakennuksen ovet ovat auki, sitä 
nopeammin voidaan aloittaa toiminta 
joko palvelujen tai kaupan muodossa, 
painottaa Raimo  Ryssy.

Näy, löydy  
ja vaikuta!

MAINOSTOIMISTO RIIMA   
– Monipuoliset palvelut nykyaikaiseen  

markkinointiviestintään.

Brändi & strategia Mainonta & painotuotteet

Verkkosivustot Digimarkkinointi

Seinäjoki - Turku - Lapua   >>   www.riima.fi

HUOMIO!
Arkkitehdit, suunnittelijat, rakennusalan ammattilaiset ja kiin-
teistöjen omistajat, olemme siirtyneet Seinäjoella / Suomes-
sa menneisyydestä tulevaisuuteen julkisivumateriaaleissa. 

Uusi Nichiha kuitusementtipaneeli kiinnitysjärjestelmineen 
on nyt markkinoilla myös Suomessa.  Japanissa on tätä val-
mistettu jo vuodesta 1972 alkaen. 

Lue lisää sivulta 5.
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Venäjä-pakotteet purettava

Maataloustuet omiin käsiin - 
tuet oltava tuotantoon sidottuja 

ja byrokratia on purettava

EI EU:n liittovaltiokehitykselle ja 
euroalueen yhteiselle budjetille

Petopolitiikasta päätettävä 
Suomessa ei Brysselissä

PIIA
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SAMI
KILPELÄINEN

Maatalous- ja metsätieteiden 
sekä valtiotieteiden maisteri,

hankintajohtaja

puh. 050 383 1755
www.samikilpelainen.fi

Kansalaispuolueen varapj.
Hallintotieteidenmaisteri, poliisi,

puh. 040 586 8401
www.piiakattelus.fi

Europarlamenttivaalit
Vaalipäivä 26.5. 

Ennakkoäänestys 15.-20.5.

124 125

Maataloustuet ja -politiikka ovat olleet vuosikymmenet jatkuvien muutos-
ten kohteina. Nyt suomalaisen maanviljelijän kannalta on kaksi mielenkiin-
toista asiaa, jotka voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti vilje-
lijän arkeen: kotoinen hallitusohjelma ja EU:n maatalouspolitiikan uudistus 
Brexitin leikatessa rahoitusta.

2021–2027 EU:n budjetin rahoituskehys piti ratketa Suomen heinäkuussa 
alkavalla EU:n puheenjohtajakaudella, mutta nyt se näyttää epätodennä-
köiseltä.

Maatalouden rahoitus EU:ssa leikkaantuu, se on selvää, mutta Ranska ja 
Saksa ovat pitäneet tuottajien puolta ansiokkaasti. Maatalouspolitiikan raa-
mista tiedetään kuitenkin jo nyt sen verran, että alkupuheista huolimatta 
EU:n suorat tuet ovat leikkautumassa noin 2 %, mutta suhteellisesti Suo-
melle muita maita tärkeämmät ns. 2-pilarin tuet ovat leikkautumassa 15 %. 
Tämä voi merkitä isoja leikkauspaineita tai kansallisen lisärahoituksen tar-
vetta mm. luonnonhaittakorvaukseen tai ympäristökorvaukseen.

Suomessa leikkauspaineet ympäristökorvaukseen kohdentuvat jo vuoteen 
2020, sillä esillä on jopa yli 30 prosentin hehtaarikohtainen leikkaus. Tuot-
tajien kannalta keskeistä olisi, että myös luomu-sitoumuksia voisi tehdä 
uusille pinta-aloille.

Suomessa valmistaudutaan uuteen hallituskauteen ja keskeisenä asiana on 
ilmastonmuutos. Nähtäväksi jää löytyykö investointitukiin lisärahoitus-
ta, jolla tuotantorakennusinvestointien ohella voitaisiin tukea biokaasuun 
tai muuhun uusiutuvaan energiaan kohdistuvia investointeja. Maatalous ja 
uusiutuvat luonnonvarat ovat ratkaisu eikä ongelma ilmastonmuutoksessa.

Tuotantoon sidotut tuet ovat suomalaisen kotieläintuotannon kannalta 
äärimmäisen tärkeitä. Tuotannon yksikkökustannukset ovat maidolla ar-
violta lähes 20 snt/l korkeammat kuin Keski-Euroopassa. Siksi Suomessa 
on maksettu kansallista tuotantoon sidottua tukea kompensoimaan kus-
tannushaittaa.

Tilakohtaisessa tukikatossa saatta piillä uhka. Leikkuri iskisi 60 000–100 
000 euron vuosittaiseen EU:lta tulevaan tukisummaan.

Maataloustuilla on merkitystä, vaikka sitä ei julkisessa keskustelussa juu-
rikaan viime aikoina ole nostettu esille. Maitotilan liikevaihdosta 35–40 
% on tukia, kasvinviljelytilalla 60-70 %. Siksi on olennaisen tärkeää, että 
tuet auttaisivat tilojen kustannushaittaa ja kannustaisivat tuotantoon eikä 
passiiviseen peltojen ylläpitoon. Suomella olisi EU-lähteiden mukaan myös 
mahdollista muuttaa Etelä- Suomen tuet osaksi pohjoisen tuen järjestel-
mää. Se olisi järkevää, sikäli kun joku muu huonommin tuotantoon kohden-
tuva tukimuoto vaihdettaisiin etelään tuotantoon sidotuksi tueksi. Pohjoisia 
tukia ei saa leikata. Tukien kannustavuus on tärkeä ja ruoantuotannon kan-
nalta niiden merkitys on kiistaton.

Lopulta tilojen menestymisen kannalta positiiviset markkinasignaalit ja 
kustannusten alentaminen tuovat nopeammin rahaa viivan alle kuin tuet. 
Pellon sato on avainasemassa. Toivotaan siunausta kevään ja kesän tou-
kotöihin sekä antoisia pellon antimia. Tiloilla tehdään tekoja ympäristön, 
ilmaston ja laadukkaan ruoan eteen joka päivä.

Maatalouspolitiikan keskiössä pitää olla viljelijöiden ja ruoantuotannon tu-
keminen.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Jakelu 30 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@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 5.6.2019.

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

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 15.5.2019

Puheenjohtajan palsta

Shokki-
hoitoa

Maataloustuet 
palasivat 
keskusteluun

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäki arvioi, että kaupun-
ki saa jatkossa 10 miljoonaa euroa 
enemmän valtionosuuksia. Tämä 
johtuu siitä, että Juha Sipilän kes-
kustavetoisen hallituksen valti-
onosuusleikkaukset palautetaan 
kunnille.
 Seinäjoen kaupunginhallitus ja 
valtuuston puheenjohtajisto pitivät 
yhdessä kaupungin johdon kans-
sa viime viikon lopulla seminaarin 
Helsingissä. Johto tapasi myös val-
tiovarainministeriön ja Kuntaliiton 
edustajia. 
 Seinäjoen kaupungin alijää-
mäinen tilinpäätös johtaa myös 
talouden tasapainottamiseen. Sei-
näjokinen lehti esitti seminaarin 
jälkitunnelmista ja linjauksista 
viisi kysymystä kaupunginjohtaja 
Jorma Rasinmäelle.

1. Mitkä ovat talousnäkymät ku-
luvalle vuodelle ja aiheuttaako 
viime vuoden alijäämä toimia?
- Seinäjoen valtuusto on hyväk-
synyt huhtikuun valtuustossa ta-

Seinäjoki saa melkein 10 miljoo      naa euroa lisää valtionosuuksia

louden tervehdyttämisohjelman. 
Vaikutus on noin 6 miljoona euroa. 
Sen lisäksi erilaisia kehittämis-
kohteita käynnistetään valtuuston 
päätöksen mukaisesti.
 Ensi vuoden osalta merkittä-
vää on tehtyjen valtionosuusleik-
kausten palautus kunnille. Seinäjo-
elle vaikutus on reilu 10 miljoonaa 
euroa, arvioi Rasinmäki.

2. Seinäjoen kehitysnäkymät 
tulevaisuuteen. Miltä väestöke-

hitys ja työllisyystilanne vaikut-
tavat? Onko kaupungilla millai-
sia suunnitelmia tulevaisuuden 
toimenpiteiksi?

Jorma Rasinmäki: Seinäjoen väes-
tökehitys jatkuu positiivisena eli 
noin yhden prosentin vuosivauh-
dissa. Seinäjoen kehitys on maam-
me parhaimmistoa. Työpaikkojen 
määrä kasvaa jatkuvasti, samoin 
yritysten määrä. Työpaikkoja on 
yli 30600 ja yritysten määrä noin 
4200.
 Ideaparkin käynnistyminen 
marraskuussa 2019 tuo merkit-
tävän kasvusysäyksen Seinäjoelle 
ja maakuntaan. Aseman seutu on 
seuraava iso kehityshanke Seinä-
joelle. Aseman alue voi toimia jopa 
useiden tuhansien työpaikkojen 
alustana. Tavoite on, että hanke 
käynnistyy 2020/21. Roveksen lo-
gistiikka- ja teollisuusalue kasvaa 
koko ajan ja uusia yrityksiä sijoit-
tuu alueelle jatkuvasti. Mm. Tek-
Team yhteistyö tuo lisäarvoa alu-
een yrityksille.

3. Onko verotuksessa suunnit-
teilla muutoksia ja aikooko kau-
punki ottaa käyttöön tontteihin 
perustuvia ”taiteen rahoitus ton-
tin hinnassa” -maksuja tai hule-
vesimaksuja?

Jorma Rasinmäki: Oma näkemyk-
seni on, että verotusta ei kiristetä. 
Itse asiassa verotus on keventynyt 
viime vuosina, koska efektiivinen 
veroaste on Seinäjoella laskenut 
15,7 %,sta 15,0 %,iin. Tämä johtuu 
verotuksen erilaisten vähennysten 
kasvusta, joista eduskunta päättää. 
Hulevesimaksun käyttöönotosta 
valtuusto päättää erikseen. Tai-
teen rahoituksesta ei ole vielä tehty 
päätöstä.

4. Miltä kehitysnäkymät näyt-
tävät kolmessa liitoskunnassa, 
kussakin?

Jorma Rasinmäki: Parhaillaan on 
menossa Seinäjoen kuuden kau-
punginosan ja kylän tehostettu 
tonttimarkkinointi eri puolilla Sei-
näjokea. Seinäjoen kehitysnäkymät 
ovat myönteiset myös eri kaupun-
ginosissa. Seinäjoella voi asua sekä 
tiiviisti ja kaupunkimaisesti että 
luonnoläheisimmin. 
 Jos jossain Suomessa, niin 
Seinäjoella on elävää maaseutua. 
Kylissämme on aktiivisuutta ja 
etäisyydet lyhyitä. Nurmo on kun-
taliitoksen jälkeen kasvanut voi-
makkaasti. Ylistarossa on erityisen 
vahvoja kyliä. Peräseinäjoella Ka-
lajärvi ja keskustan alueen yrityk-

Autojen ilmastointihuollot Seinäjoella

 - Ilmastoinnin huollot (sis. kylmäaineet) 70€
 - Pakettiautojen vuokraukset alk. 30€, 70€/vrk
 - Ajoneuvoverhoilut/verhoilukorjaukset

Soita 040 128 5709
epautofixaus@gmail.com

Seinäjoen kaupunginjohtaja 
Jorma Rasinmäki

set tarjoavat työmahdollisuuksia 
sekä uusia mahdollisuuksia kas-
vuun.

5. Onko muuta mitä 
haluaisit kertoa?

Seinäjoki on tavoitteensa mukai-
sesti noussut 21 suurten kaupunki-
en joukossa TOP4:ksi heti Espoon, 
Vantaan ja Helsingin jälkeen. Siis 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisten 
kaupunkien kärkeen! Erityisesti 
hyvä työllisyys- ja väestökehitys, 
työpaikkojen kasvu, verotulojen 
määrä ja huoltosuhde ovat myös 
kunnossa. Lisäksi valmistuneet 
asunnot ovat Suomen kärkeä.

Seinäjoen ja liitoskuntien alueella 
kylvöt olivat edenneet äitienpäivä-
viikonloppuna jo pitkälle.  
 Esimerkiksi Halkosaaressa 
(kuva yllä) ja Alhojoella kylvöistä 
oli tehty jo valtaosa. 

Kylvöt ovat jo pitkällä
 Viikonlopun sateet vauhdit-
tivat kylvöjen ja nurmien kasvun 
liikkeellelähtöä. 
 Viime kesän ja syksyn kuivuus 
haittasi syysviljojen itämistä ja tal-
vehtimista. Paikkauskylvöille on 

tarvetta.
 Kevään kylvöt lähtivät MTK - 
Etelä-Pohjanmaan mukaan nor-
maalia aiemmin liikkeelle jo huh-
tikuussa.
 Lumisade hidasti kevään ete-
nemistä, mutta nyt ollaa hivenen 
pitkän ajan keskiarvoa edellä kyl-
vöissä.

Sairaanhoitopiiri on keksinyt ikiliikkujan. Erikoissairaanhoidon me-
not ovat kovassa nousussa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat maksa-
vat kiltisti sen, mitä pyydetään. Toki Etelä-Pohjanmaan kustannusten 
kasvu johtuu osin Sipilän hallituksen keskittämisasetuksesta ja laajan 
päivystyksen järjestämisestä. Keskittämisasetuksen seurauksena lähes 
kaikissa Suomen kunnissa ja maakunnissa ovat kustannukset nous-
seet. Menojen kasvua on Seinäjoen osalta erityisesti aikuispsykiatrian 
ja nuorten psykiatrian puolella - psyykkistä hoitoa vaativia aikuisia on 
enemmän kuin ennen ja nuoret tarvitsevat entistä vaativampaa ja kal-
liimpaa hoitoa.

Seinäjoen osalta on kestämätöntä, että sairaanhoitopiiri on kuin valtio 
valtiossa - korkeita palvelumaksuja voidaan pitää lähes verotusoike-
utena. Samaan aikaan kuntien alijäämä kasvaa samassa tahdissa kuin 
sairaanhoitopiirin ylijäämä. Tosin palautuksia on tulossa, mutta pa-
hasti jälkijunassa. Yli kuudensadankahdenkymmenentuhannen euron 
palautus olisi tarvittu kipeästi jo vuodelle 2018. 

Sairaanhoitopiirin käytössä oleva nk.DRG-hinnoittelu ei sovi ulkoiseen 
kuntalaskutukseen, koska se on kohtuuton. Otetaan esimerkkinä viiden 
vuorokauden hoitopaketti. Jos potilas on hoidossa vuodeosastolla vain 
kolme vuorokautta, eivät kunnat saa hyvitystä käyttämättä jääneistä 
hoitopäivistä ja sairaanhoitopiiri voi ottaa jo uuden maksavan asiak-
kaan tilalle.

Perussopimus olisi neuvoteltava uudestaan. Äänivaltaleikkuri on saa-
tava lievemmäksi tai kokonaan pois ja lisäksi hintoja on tarkistettava 
reilusti alaspäin vuoden 2020 alusta. Tämä edellyttää lähes kuntakapi-
naa, vai riittääkö kuntajohtajista koostuvaa karvalakkilähetystö, joka 
vääntää rautalangasta sairaanhoitopiirin johtajalle, että kuntien talous 
ei kestää enää tällaista shokkihoitoa, vaan tarvitaan fiksua ja uutta ta-
paa sopia palvelujen hinnoista ja laskutusperusteista. Sairaanhoito-
piirin arvopohjan luulisi perustuvan hyvään ja riittävään hoitoon, eikä 
ansaintalogiikkaan.

Onhan se surkuhupaisaa, että suomalaisen maanviljelijän paras ys-
tävä on ranskalainen sosiaalidemokraatti. Tämä kertoo suoraan sen, 
kuinka heikkoa on suomalaisen maatalouden edunvalvonta Euroopan 
Unionissa. Isojen puolueiden parlamentaarikot painavat ryhmäkurin ja 
ryhmäpäätösten mukaisesti nappia äänestyksissä, ja siinä on mennyt 
Suomen osalta lapsi pesuveden mukana ja siitä kärsivät erityisesti elin-
tarvikesektorin tuottajat. Esimerkkinä Venäjä-pakotteet, jotka veivät 
etelä-pohjalaisilta itänaapurin markkinat.

Piia Kattelus

Wanhanajan kodikkaalta ja
aidolta Kirppikseltä

KirppisTavaraTalo
Törnäväntie 14 Seinäjoki

puh. Eira Katila/040-1791414
Avoinna: tiistaina 11-17 ja ke-la 11-15

Seinäjoen Mimmiliiga ry:n (SeMi) 
ja Seinäjoen jalkapallokerho-ju-
niorit ry:n (SJK-Juniorit) yhdis-
tyminen on kaatunut. Äänestyk-
sessä SeMin seurakokouksessa 
13 jäsentä äänesti yhdistymisen 
puolesta ja 5 sitä vastaan.
 Vuonna 1971 perustetun Se-
Min sääntöjen 16-18 pykälien 
mukaan päätös ”seuran purka-
misesta tehdään kahdessa pe-
rättäisessä vähintään kuukauden 
väliajoin pidettävässä seuran 
kokouksessa” ja, jos ”kokous-
kutsussa on muutosehdotukses-
ta mainittu ja vähintään kolme 
neljättäosaa (3/4) kokouksessa 
annetuista äänistä muutosehdo-
tusta kannattaa.”
 SeMi:n ja SJK-Junioreiden 
välillä oli käyty jonkin aikaa neu-
votteluita yhteistyön tiivistämi-
seksi tai seurojen yhdistymiseksi.
 Negatiivisen äänestystulok-
sen jälkeen puheenjohtaja Jussi 
Koskinen ilmoitti eroavansa vä-
littömästi tehtävästään. Koko-
uksen jälkeen pidetyssä SeMi:n 

Semin ja SJK:n yhdistyminen kariutui
johtokunnan kokouksessa koko 
muukin johtokunta ilmoitti ero-
avansa tehtävästään välittömäs-
ti.
 Joukko Semin aktiiveja vaatii 
nyt, että nykyinen, eroilmoituk-
sensa antanut johtokunta toimit-
taa allekirjoitetut eropaperit ja 
järjestää seurakokouksen uuden 
johtokunnan valitsemista varten 
viipymättä, jotta seuran toiminta 
ja sen harrastajat eivät kärsi vii-
meisten päivien käänteistä.
 Päätöstä yhdistymisestä vas-
tustaneet ovat pitäneet esitettyä 
yhdistymismenettelyä pakko-
ratkaisuna huolimatta siitä, että 
”tulevan sopimuksen sisällöstä 
ei kokousväellä ollut mitään tar-
kempaa käsitystä”. 
 Puheenjohtaja oli selittänyt 
yhdistystymisen vastustajien 
mukaan kiireen johtuneen ’tule-
vaan kauteen valmistautumisen 
välttämättömyydellä’.
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tajia on Seinäjoella paljon. Lisäksi 
menestyvien hevosten takana on 
usein iso joukko ihmisiä eikä pidä 
unohtaa niitä pitkän linjan harras-
tajia, jotka ovat lajin pystyssä pitä-

vä voima. Kuskimarkkinoilla muu-
tamia seinäjokelaisia ohjastajia 
käytetään laajasti ympäri Suomen.
 -Maakuntakeskuksena Sei-
näjoki tuottaa tietysti raviurheilun 
kilpailulliset puitteet ympärivuo-
tisesti, mutta hevostalous on kui-
tenkin vielä laajempi käsite, kun 
otetaan mukaan myös kasvava rat-
suhevostoiminta. Se raviurheilun 
kanssa yhdessä synnyttää palvelu-
tarpeita maakuntaan. Arviolta va-
jaa 1000 ihmistä maakunnassa saa 
joko kokopäivä- tai sivutoimisesti 
elantonsa hevostaloudesta, sanoo 
Jyri Saranpää.
 Hevostaloudessa pyörii val-
takunnallisesti jonkin arvion mu-
kaan 160-180 miljoonaa euroa 
vuositasolla ja Suomessa noin 
15.000 ihmistä saa joko kokopäivä- 
tai sivutoimisesti elantonsa hevo-
sista.
 Jyri Saranpään mukaan Seinä-
joen seudulla on sekä raviurheili-
joilla että ratsastuksen aktiiveilla 
yhteinen päämäärä saada hevonen 
lähemmäksi nykyihmisen elämää. 
Kyse on samasta nykypäivän kes-
toteemasta eli tuotteistamisesta 
ja elämyksien tuottamisesta. Ra-
vit ympärivuotisena tapahtumana 
tarjoaa vapaa-ajan kiintopisteen ja 
irrottautumisen hektisestä arjesta.

Kuitusementtipaneelissa on EC-hyväksyntä ja 60 minuu-
tin paloluokitus. Tuotteissa on NichiGuard käsittely, joten 
tuote on huoltovapaa. Tuote on hengittävää materiaalia. 
Tuote on sekä sisä- että ulkokäyttöön. 

Paneelista löytyy 500 eri vaihtoehtoa: puu, kivi, hierto, 
slammaus, himmeä ja peilikiiltäviä vaihtoehtoja useissa 
väreissä. Paneelin asennus on nopeaa ja helppoa.

vs

PÄÄSYLIPPU

12:00 Tilaisuus alkaa
12:30 Arttu Wiskari esiintyy
14:00 Ottelu alkaa

Rame täyttää
ensimmäistä kertaa

60vuotta JuhlaotteluJuhlaottelu
Sunnuntaina 19.5.2019

Hyllykallion pesäpallostadionilla

NURMON JYMY NAISTEN YKKÖSPESIS

20€

1. 4.

6.

5.

2.

3.

Kuva 5: Julkisivu valmistumassa

Kuva 6: Lopullinen julkisivu

Kuva 1: Talo alkuperäisessä asussaan

Kuva 2: Talon vanha paneeli purettuna ja runkovaihe tehtynä

Kuva 3: Paneelin asennus aloitettu 2 värisenä

Kuva 4: Paneeli asennettuna

Lisätietoja:         

Raimo Ryssy 
0400-266 021

colourmenstable@gmail.com

KUITU-SEMENTTI-PANEELIN ASENNUS 
KUVIN

Raimo Ryssy: Rakentamisen suurin mullistus vuosikymmeniin

lapset ilmaiseksi ja katsojille ilmainen tarjoilu

PANEELIN 
VOI ASENTAA 

YMPÄRI 
VUODEN

• Tasokas hevosurheiluareena joka tarjoaa huippuraviurheilua 
ja vauhdikasta vapaa-ajan viettoa 

• Hyvät kahvila- ja ravintolapalvelut
• Tilojen ja alueen vuokrausta
• Helppo tulla, ilmainen pysäköinti
• Poniravikoulun kerho-, kurssi- ja tykytoimintaa

TERVETULOA RAVEIHIN!

seinajoen.ravit@seinajoenravit.net 
www.seinajoenravikeskus.fi

Ravitie 9, 60120 Seinäjoki
puh. 06 4289 200

• Pizzaperjantai -ravit pe 17.5.
• Tuplatonni -ravit to 23.5.
• Ilkka-ajon karsinta ma 3.6.
• Ilkka-ajon finaali to 13.6. 
• Tango -ravit to 11.7. 

• Poniravit ti 16.7.
• Kasvattajakruunu karsinnat to 25.7. 
• Eepee -ravit pe 16.8. 
• Lounasravit pe 23.8. 
• Ilmajoki ravit pe 30.8.

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy

- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
  kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut

Seinäjoella huhtikuussa ravattu 
vuoden päätapahtuma Seinäjo-
ki Race onnistui tavoitteessaan ja 
keräsi yli 4000 ihmistä kannusta-
maan parhaita suomalaisia hevosia 
kovia ulkomaan vieraita vastaan.
 Seinäjoen Ravikeskuksen toi-
minnanjohtaja Jyri Saranpää ker-
too, että alkuvuosi on ollut koh-
tuullisen hyvä katsojamääriltään. 
Raviurheilu on kuitenkin samojen 
haasteiden edessä kuin urheilu 
yleisemminkin, nimittäin miten 
saada väki kotisohvilta liikkeelle.
 -Totopelin painopisteen siir-
tyessä nettiin ja live-kuvan saami-
nen kotisohville ovat vaikuttaneet 
yleisömääriin ravikatsomoissa, 
aivan kuten muissakin televisioi-

Jyri Saranpää: Seinäjoki Race oli menestys 

tavissa urheilulajeissa. Tuotteen 
kehittäminen ja ravitapahtuman 
palveluiden markkinointi korostu-

vat entisestään, valottaa Saranpää 
alan haasteita.
 Seinäjoella on tehty paljon sen 

eteen, että ravit olisivat entistä 
monipuolisempi tapahtuma. Ra-
viyleisölle on tarjota pelaamisen 
lisäksi kiinnostavaa ohjelmaa lähes 
kabareen-tyyliin ja yhä useam-
mat yritykset käyttävät ravi-iltaa 
erilaisen asiakas- tai yritystapah-
tuman järjestämiseen. Ravikes-
kuksessa on puitteet ravintolaillan 
vietolle.
 -Hevosten seuraaminen ra-
dalla ja varikolla ulkoilun lomassa 
tai lasten viihtyessä sisä- tai ulko-
puistossa tekee raveista koko per-
heen tapahtuman, kertoo Saranpää.
 Kesällä 2020 pidettävät Sei-
näjoen Kuninkuusravit ovat jär-
jestelyiden osalta edenneet Jyri 
Saranpään mukaan suunnitelmal-
lisesti ja pitkällisestä taustatyöstä 
on siirrytty näkyvän remontin te-
kemiseen, jonka osalta tahti vain 
tiivistyy.
 -Taustatyötä ja selvittelyjä on 
tehty jo pitempään ja suunnitel-
mia on hiottu mm. viranomaisten 
ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Kyseessähän on yksi iso 
tapahtuma lisää kaupunkiin, joten 
monessa kohtaa on ollut saatavilla 
kokemusta ja näkemystä sisältöi-
hin, kun ravirata on 15 vuoden tau-
on jälkeen taas Kunkkaripuuhissa. 
Tapahtumamarkkinointi käynnis-
tyy elokuun alussa Lahdessa, mut-
ta sen alkupisteenkin valmistelua 
tehdään jo tiiviisti, toteaa Saran-
pää.

Seinäjoki on ravipitäjä

Hevostalouden vaikuttavuutta 
mitataan maakuntatasolla ja Ete-
lä-Pohjanmaa on hevosrikkainta 
aluetta koko Suomessa sekä ko-
konaismäärän että kilpailevien 
hevosten määrässä, ylipäätään 
hevosia ja varsinkin hevosenomis-Seinäjoen Ravikeskus ilmakuvassa.

On Track Piraten, yksi Seinäjoki Race:en osallistuneista ravureista
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- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Törnävän kirppis on Eira Katilan 
pyörittämä tunnelmallinen perin-
teinen kirppis, jonka tavarapaljous 
saa tulijan mykistymään. Kaikki 
ovat hyvässä järjestyksessä ja esi-
neet on ryhmitelty aiheittain kau-
niisti.
 -Tulijoita riittää kauempaa-
kin, lisäksi meillä on paljon paikal-
lisia kanta-asiakkaita, kertoo Eira 
Katila iloisesti hymyillen.
 Paikalle tullut Eiran puoliso 
Seppo Katila häärii ulkona pora 
kädessä. Seppo ehtii kiireiltään to-
teamaan, että he omistavat kiin-
teistön, joten kirpputoria ei kon-
kurssi uhkaa. Katilan mukaan kun 

          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

14-vuotta kirpparitoimintaa

Eira Katila emännöi Törnävän Kirppistä.

alalla kun on totuttu siihen, että 
kirppiksiä tulee ja menee.
 Törnävän kirppiksen erikoi-
suus on ulkona terassilla sijaitse-
va itsepalvelukirppuritori,  jonne 
maksetaan omantunnon mukaan 
aukioloaikana sisälle tai liikkeen 
ollessa suljettuna ovessa olevaan 
postiluukkuun.
 -Vastaavaa ei ole muualla, 
kertoo Seppo Katila. Katilan mu-
kaan ei ole ilmennyt mitään on-
gelmia, ja toki valvontakamerat 
tallentavat itsepalvelukirppiksellä 
kävijät.

HUOLLOT - ASENNUKSET 
- VARAOSAT

Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

Pyörät pyörimään kesäksi 

”Miksi paneelissa oli kolme kes-
kustan edustajaa?”, ihmetteli pa-
neelin jälkeen tunnettu seinäjoki-
nen yleisöstä.
 Apila-kirjastossa torstai-
na pidetyssä paneelissa oli rivissä 
myös ns. kokemusasiantuntijana 
ex-parlamentaarikko Kyösti Vir-
rankoski (kesk.). Jo kaksi kautta 
katsomosta seurannut Virrankoski 
oli kuitenkin keskustalaisia ehdok-
kaita paremmin kartalla EU:n ke-
hityssuunnasta, näin yleisö arvioi 
paneelin jälkeen.
 Paneelissa keskusteluun nou-
si jälleen luonnollisesti ilmaston-
muutos. Äänestyksessä eurovaa-
liehdokkaista ilmastonmuutosta 
uhkana eivät pitäneet Piia Kattelus 
(kp.) ja Matti Viren (ps.). 
 Sen sijaan ilmastonmuutosta 
pitivät uhkana Lotta Alhonnoro 
(vihr.), Sami Yli-Rahnasto (kok.), 
Max Schulman (rkp), Tapani 
Kaakkuriniemi (vas.), Oliver Pie-
tilä (kesk.), Petra Schulze-Steinen 
(kesk.) ja Lasse Heikkilä (kd.).

Maatalous ja ilmasto esillä eurovaalipaneelissa

Eurooppa-päivää vietettiin Seinäjoen uudella keskustorilla.Kansalaispuolueen EU-ehdokas Piia Kattelus ei hyväksy 
ajatusta euroalueen yhteisestä budjetista.

Paikalla paneelissa oli faktantarkistajia Seinäjoen lukiosta.

Kevään lumisateet lienevät ohi täl-
lä erää ja kesän pyöräilykausi pää-
see täyteen vauhtiin. Riston pyörä-
huollon Risto Kuivaniemi kertoo, 
että polkupyörän osalta kevään 
perushuoltoon kuuluu tarpeellinen 
pesu, vanteiden oikaisut (eli rihta-
us), jarrujen ja vaihteiden säädöt 
sekä kaikki kiristykset ja rasvauk-
set.
 -Tietysti kaikkien osien ku-
luneisuus myös tarkistetaan ja 
tarvittaessa vaihdetaan pyörä-
huollossa, mutta kotioloissa huol-
lot kannattaa monesti rajoittaa 

renkaiden täyttämiseen ilmalla 
ja ketjujen rasvaukseen. Loput on 
monesti viisaampaa teettää am-
mattilaisilla, kertoo Risto koke-
muksen syvällä rintaäänellä.
 Riston Pyörähuolto tarjoaa 
kaikkien pyörien huoltoja ja pyö-
ränosia löytyy myös melko katta-
vasti liikkeen myyntihyllystä pyö-
rään kuin pyörään.
 -Seinäjoella pyöräily kasvaa 
jatkuvasti niin päivittäis-, työmat-
ka-, koulu- kuin lenkkeily- ja ur-
heilumielessäkin, vastaa Risto ky-
symykseen siitä, 

että onko Seinäjoki pyöräilykau-
punki ja miten pyöräilyn trendit 
Seinäjoella näkyvät.
 Riston mukaan kypärien ja 
heijastimien käyttö on edelleen 
monella pahoin puutteellista ja tä-
hän tulisi saada muutos:
 -Turvallisen pyöräilyn lähtö-
kohtana on, että pyörän yleiskunto 
pidetään aina hyvänä. Turvallinen 
pyöräily lähtee siitä, että varusteet 
ovat kunnossa ja varsinkin kau-
punkioloissa menopelin toiminta-
varmuuteen on kiinnitettävä huo-
miota, painottaa Risto.

Maataloustuet puhuttivat

Vihreiden edustaja Lotta Alhon-
noro vaati tukien suuntamista 

kasvisruoan tuotantoon. Alhon-
noro myös vastusti kansallisia 
tukia vedoten Norjan kalastuk-
sen tukemiseen, jotka ovat hänen 

mielestään vähentäneet pienka-
lastusta Suomessa.
 Kansalaispuolueen Piia Kat-
telus oli ainoana panelistina sitä 

mieltä, että EU-tukia pitäisi kan-
sallistaa ja palauttaa päätösval-
ta esim. satovahinkorvauksissa 
kansalliseen päätöksentekoon.
 -Tuotantoon sidottuja tukia 
pitää lisätä ja turvata nurmituo-
tantoon pohjautuvan karjata-
louden säilyminen. EU kieltää 
myös maito-nimen käyttämisen 
muissa kuin nisäkkäiden tuotta-
missa maitotuotteissa, niin miksi 
vihervasemmiston manipuloi-
maan puhallukseen viljamaidois-
ta ei täällä puututa vaan puhutaan 
säädösten vastaisesti kauramai-
doista, latasi Kattelus.
 Kyösti Virrankoski tote-
si paneelissa, että suomalaisen 
maanviljelijän paras ystävä on 
ranskalainen sosialidemokraatti. 
”Kaikki ranskalaiset puolustavat 
maataloutta ja sen tukemista ja 
sen varjolla myös suomalainen 
tuottaja voi hyötyä.”

Paneelissa oli yhdeksän edustajaa kahdeksasta puolueesta ja yksi kokemusasiantuntija.

Halkosaaren koulun 5-luokan oppilaat Varpu Widgren, Nea Köykkä ja 
Essi Saari menestyivät valtakunnallisessa Pikku yrittäjät-kisassa.

Seinäjokelaisen Halkosaaren 
koulun 5-luokkalaiset Essi Saa-
ri, Varpu Widgren ja Nea Köykkä 
pääsivät valtakunnalliseen Pikku-
yrittäjät-finaaliin, joka järjestet-
tiin toukokuussa Helsingissä osana 
suurempaa Uskalla yrittää -tapah-

Avoinna: ark. 8-17, la 10-13 MYYNTI - 
PALVELU 
HUOLTO

Konepäivien ajan työnnettäviin 
ruohonleikkureihin syyshuolto 
kaupanpäälle. (arvo n. 60€)

edustaja paikalla

Kahvi ja 
pullatarjoilu

1695,-

244,-
199,-

99,-
799,-

Kaikki STIGA ruohonleikkurit, 
ajoleikkurit ja robottileikkurit 
tarjoushintaan.

Tornado 2098 
ajoleikkuri, 
vm 2018 
(5 kpl erä)

Multiclip 47 Blue  
(20 kpl erä)

Autoclip 225S 
(sis. asennus ja 

FSA45
akkutrimmeri

FS460CEMK
Advance valjailla

rajauslanka) 1100 m2

PERJANTAI  KLO 8 - 17 LAUANTAI  KLO 10 - 15

1390,-

Pitkis-Kone Oy 

Konepäivät  pe-la  17. ja 18.5!

Runsaasti Stihl tarjouksia mm.:
Kaikki Viking ruohonleikkurit 
-30% ovh.-hinnasta
Viking ruohonleikkurit 4v takuulla.

MB2R 

edustaja paikalla

Makkara-
tarjoilu

Maataloustukia on tänä vuonna ol-
lut mahdollista hakea verkkoasi-
ointipalvelu Vipussa 29.4. alkaen. 
Päätukihakemuksen lähettämiseen 
viljelijöillä on aikaa 17.6. asti. Maa-
seutuviraston yhdistyttyä osaksi 
Ruokavirastoa, löytyvät hakutiedot 

Tuet haettava 17.6. mennessä

osoitteesta https://vipu.ruokaviras-
to.fi.
 Suurimmat muutokset kohden-
tuvat luomutukiin. Tänä vuonna ei 
voi ottaa luomu-sitoumukseen uusia 
lohkoja muuta kuin toisen viljelijän 
luomussa jo olevia lohkoja. Tiloilla oli 

mahdollisuus tänäkin vuonna liittyä 
luomu-kotieläintilan valvontaan, 
kun pellot ovat olleet kaksi vuotta 
luomu-sitoumuksen piirissä.
 Vipu-palvelussa on tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa mahdollista 
ilmoittaa yhteiskäyttöisten perus-
lohkojen kasvulohkojen rajat. Il-
moittamista kannattaa suunnitella 
hyvissä ajoin, sillä lohkon haltijoi-
den on sovittava keskenään, kuka 
piirtää kasvulohkojen rajat yhteis-
käyttöisille lohkoille Vipu-palve-
lussa. Jokaisen lohkon haltijan on 
tämän jälkeen lähetettävä tukiha-
kemuksensa sähköisesti.

Halkosaaren oppilaille menestystä 
tumaa.
 Tapahtumassa oli kaikkiaan 80 
yritystä kaikilta kouluasteilta ala-
koulusta korkeakouluihin. Tapahtu-
massa vieraili myös tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö.
 Tyttöjen yritys valmistaa mit-

tatilaustyönä keppihevosia. Mu-
kaan tapahtumaan tytöt ottivat 
10 valmista kepparia ja niiden 
oheistarvikkeita. Myyntitavoite oli 
8 myytyä kepparia sekä ainakin 
kymmenen tilausta.Risto Kuivaniemi
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Kolmio 73,0 m2 + var. 3,4 m2  hinta 215 000 euroa.

Kaksio 52,5 m2 + var. 3,4 m2  hinta 155 000 euroa.

Mahdollisuus ostaa erikseen oma autotalli 28,5 m2.

Asunto Oy Sotkamon SunSet
Sapsontie 20, 88600 Sotkamo

Lisätietoja:

Antti Kela, p. 050 549 0666, antti.kela@anttikela.com

Asunto 1.  3H+K+S+var.  73,0 m2

Asunto 2.  2H+K+S+var.  52,5 m2

Asunto 3.  2H+K+S+var.  52,5 m2

Asunto 4.  3H+K+S+var.  73,0 m2

Ennakkomarkkinointi

vaLMiit KEvääLLä 2020

Uutuus lehmille! 


