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- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta seinäjokisten asialla, myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa -

MARKKINOINTIVIESTINNÄN

ARVOKUMPPANI

EROTU
Yritysilmeet, logot,
esitteet, julisteet, flyerit,
roll-upit, myymälä- ja
autoteippaukset.

LÖYDY
Verkkosivustot ja
-kaupat, digi- ja printtimainokset.

HUIKIAA MENOA!
KEHITY

Tervetuloa testaamaan uusi Huikia
seikkailupuistomme Tuurissa.

Analytiikka,
markkinointi- ja sisältöautomaatiot.

AVOINNA MA-PE 11–19 • LA 10-19 • SU 10–18

RIIMA.FI • JUHA LEMPONEN 050 446 0030 • JUKKA KAMINEN 040 546 9145

seikkailupuistohuikia.ﬁ • Alavudentie 610, 63610 Tuuri
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Kilpeläisen Juntta

Seinäjoki tarvitsee
ympärilleen vahvan
maakunnan - ja
maakunta tarvitsee
hyvän veturin

Seinäjokinen-lehti ilmestyy vuoden tauon jälkeen jälleen painettuna lehtenä. Seinäjoen vanhimpana ja perinteisimpinä ilmaisjakelulehtenä on myös
suuri ilo ja kunnia juhlia 30-vuotista taivalta. Seinäjokinen-Lehden ensimmäiset kolme numeroa ilmestyvät kahden kuukauden välein ja vuoden
vaihtuessa tulee lehti ilmestymään kerran kuukaudessa.

Puolen tunnin vuoroväli
Seinäjoen kaupunki on tehnyt sopimuksen vuosien 2018-2022 bussiliikenteen järjestämisestä Härmän Liikenne Oy:n kanssa. Komia
Liikenteen liikennöimät uudet reitit otetaan käyttöön elokuussa.
Asukkaiden kannalta suurin
parannus on siirtyminen puolen tunnin vuoroväliin lähes koko
kantakaupungin alueella. Tämä
matkustajien ykköstoive on täten pystytty toteuttamaan. Uuden
sopimuskauden
liikennöintiaika
lisääntyy 72 prosenttia nykyiseen
nähden. Reittien uudistamisessa
on huomioitu, että ruuhka-aikoina
liikennöidään reittejä tiheämmin.

Lisäksi jos käyttäjämäärät lisääntyvät, voidaan vuoroja vielä lisätä.
Uusia reittejä otetaan käyttöön
Simunan, Soukkajoen, Nurmon ja
Pajuluoman alueilla. Lisäksi Tanelinrannan, Kärjen eteläosan ja
Nurmon alueen tarjontaa parannetaan. Nurmon suuntaan kuljetaan
Hyllykallion kautta.
Uusien reittien (2,3,5 ja 7) tavoitteena on taata asukkaille tasapuoliset ja helposti saavutettavat
palvelut sekä nostaa paikallisliikenne sille tasolle, millä sen tulisi
Seinäjoen kokoisessa kaupungissa
olla. Kaupungin väkiluku kasvaa
vuosittain ja eri käyttäjäryhmien

tarpeet tulee huomioida. Koululaisten ja työmatkalaisten lisäksi
paikallisliikennettä käyttävät eläkeläiset ja työttömät. Lastenvaunujen kanssa liikkuvat vanhemmat
matkustavat bussissa ilmaiseksi.

Väestönkasvu ja opiskelupaikat huomioitu
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paikallisliikenteeseen
on pystytty vastaamaan. Kaupunki huomioi erityisesti, että lähdöt
sopivat jatkossa paremmin koulutuntien päättymisaikoihin niin
perusasteen ja toisen asteen kouluissa kuten ammattikorkeassakin.
Paikallisliikenteen pääreittejä
ovat jatkossa Nurmo-Kertunlaakso

ja etelässä laajeneva Kärjen ja Pajuluoman palvelujen parantaminen.
Runkolinjasto on toiseksi korkeimman palvelutason linjasto ja reittejä liikennöidään noin tunnin välein
ns. liikentöintiaikana päivisin ja
iltaisin. Näitä reittejä ovat Alaky-

Puheenjohtajan palsta

län, Huhtalan ja Kasperin suuntaan
olevat reitit. Perusyhteydet palvelevat opiskelu- ja työssäkäyntiaikoja ja nämä reitit ovat Soukkajoen
ja suuntaan.

Poliittinen nobody
Suomen historian kenties yksi tunnetuimmista ja rakastetuimmista elokuvista on eittämättä Tuntematon Sotilas. Sodassa jokainen oli sankari,
omalla tavallaan. Toiset menivät eturintamaan, toiset jäivät juoksuhautoihin. Rintamakarkurit saivat tuta. Sama taitaa päteä myös politiikassa, mitä
tulee roolisuorituksiin. Tosin politiikassa roolit perustuvat vapaaehtoisuu-

Siirtyminen puolen tunnin vuoroväliin on ratkaisu suurimpien
käyttäjäryhmien, koululaisten ja
kaupungin sisäisten työmatkalaisten, toiveeseen. Paikallisliikennettä käyttää yli 1000 koululaista,
joten lasten ja koulujen tarpeeseen

teen, toisin kuin liikekannallepanossa.
Politiikkaa voi tehdä, oli sitten tuntematon nobody tai tunnettu somebody,
kukin omien kykyjensä mukaan. Kansahan sen viime kädessä päättää, kuka
saa valtakirjan vallan kahvaan.
Ensi vuodesta on tulossa vaalien supervuosi. Lokakuulle 2018 kaavaillut
maakuntavaalit siirtynevät hamaan tulevaisuuteen tai aikaisintaan keväälle, siihen samaan kimaraan eduskunta- ja EU-parlamenttivaalien

Seinäjokinen haluaa mediana vahvistaa ympäröivän maakunnan, maaseudun, elinvoimaa ja vuoropuhelua keskuskaupungin kanssa. Samalla Seinäjokinen haluaa puhua tavallisen ihmisen suulla ja antaa tavallisille ihmisille
vaikutuskanavan. Tämä näkyy lehden linjassa. Koti, uskonto ja isänmaa
ovat olleet kestäviä arvoja niin Pohjanmaan kuin Suomen rakentamisessa.
Näitä arvoja myös Seinäjokinen puolustaa. Arvoja, joihin valtaosa suomalaisista nojaa, mutta entistä harvempi media tunnustaa.

kanssa. Täten seuraavat vaalit ovat marraskuun seurakuntavaalit. Seinäjo-

Näille teemoille ja arvoille lehdessä on tilaa. Paikallisten juttujen lisäksi
lehdessä otetaan tiukasti kantaa niin Piia Katteluksen puheenjohtajan palstalla kuin Kilpeläisen juntta-palstallakin. Juntta kuvastaa hyvin, että heitot
teksteissä voivat olla painitermein laajakaarisiakin.

sestä päästävä eroon. Investointen alueelliseen jakautumiseen on kiinni-

en seurakunta on yksi Suomen suurimmista ja onhan Etelä-Pohjanmaata
tituleerattu myös ”raamattuvyöhykkeeksi”. Kirkollisista vaaleista on syytä
uutisoida, koska seurakunnat ovat merkittäviä julkisten varojen käyttäjiä
ja kirkon hallintoon kaivataan vastuullisia päättäjiä.
Sekä kunta-, maakunta- että kansallisella tasolla on liiasta keskittämitettävä huomiota, koska samoin perustein verot kerätään kaupungissa ja
maalla. Ihmisiä tulisi kohdella yhdenvertaisesti riippumatta heidän asuin-

H

paikastaan, vaikka ”raha seuraakin asiakasta”. Isoolla kirkolla on toki kiva
käydä, mutta ihan aikuisten oikeasti, kuka siellä haluaa asua?
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Seinäjoki on paras paikka asua ja yrittää, ainakin minun mielestäni. Itse
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Suomessa meneillään oleva keskittäminen on voimakkaampaa kuin koskaan. Pääkaupunkiseudulle keskitetään vuosien 2016-2019 aikana järkyttävä 60 000 uuden asunnon keskittymä valtion MAL-sopimusten tuella.
Keskittävässä politiikassa on erikoista, että se tehdään keskustan ja sinisten
istuessa hallituksessa. Kokoomukselta tätä on nähty ennenkin.

yritän kykyjeni mukaan toimia kaupungin luottamustehtävässä niin, että

E

Seinäjoki menestyy myös jatkossa.

A

Härmän Liikenteen Heinimäki:
”Iso ongelma on nyt ratkaistu.”

Yksi keskittävä malli on eduskunnan käsittelyssä oleva sote-ja maakuntauudistus. Hallituksen vaalima soten valinnanvapaus voi johtaa siihen, että
useassa maaseutukunnassa lyödään lappu luukulle omalla terveysasemalla
tai -keskuksella. Tämä pitää estää kaikin tavoin.
Seinäjoki kasvaa vahvasti. On myös Seinäjoen etu, että ympäröivä maakunta säilyy mahdollisimman elinvoimaisena. Kasvun on syytä olla jatkossakin
hallittua. Ei ole mitään järkeä, jos Peräseinäjoella tai Ylistarossa asuntojen
hinnat romahtavat ja keskuskaupungissa hinnat karkaavat ihmisten ulottumattomiin. Maaseutua ei pidä tyhjentää.
Kun maakunnan luonnonvaroihin ja yritteliäisyyteen perustava elinkeinorakenne pysyy vahvana, tuo se maakunnan keskuskaupungille Seinäjoelle
hyötyä.

Korkea investointitaso ja
velkaantuminen puhuttivat
Seinäjoen kaupunginvaltuustossa -

Seinäjoen kesä on täynnä monenlaista tekemistä ja tapahtumia niin Seinäjoella kuin ympäröivässä maakunnassa. Panostamalla oman maakunnan palvelutarjontaan tuemme samalla paikallisia yrittäjiä. Tämä voi olla
se ratkaiseva asia, joka antaa nuorelle kesätyöpaikan tai luo uuden pysyvän
työpaikan.

Kaupunginhallitus päätti
lastensuojeluyksikön perustamisesta

Omat ostopäätökset tukevat kotiseudun menestymistä.

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta
seinäjokisten asialla 25 005 kpl Seinäjoen taajamiin ja lehtitelineisiin: K-Citymarket Jouppi, rautatieasema, Nurmo: K-market, Ylistaro:
ST1, Peräseinäjoki: K-market ja Neste.
Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, Ilmestymispäivä 4.7.2018, jaossa heinä-elokuun

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 22.8.2018
Painovalmis ilmoitusmateriaali
CMYK-väreissä, resoluutio 200 dpi,
Press optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

Jouko Peltonen
Ilmajoen lukion
rehtoriksi
Nurmossa asuva Jouko Peltonen
on valittu Ilmajoen lukion rehtoriksi. Peltonen toimii nykyään Jalasjärven lukion rehtorina. Ilmajoen kunnanhallituksessa valinta
tapahtui vaalissa, jossa Peltonen
sai 6 ääntä ja vastaehdokas Ville
Järvi 5 ääntä.
Peltonen (kesk.) istuu Seinäjoen kaupunginvaltuustossa ja hän
on myös Seinäjoen ammatillisen
koulutuskuntayhtymän Sedun hallituksen puheenjohtaja.

Seinäjoen kaupunginvaltuuston
18.6 kokouksessa valtuustoryhmien puheenvuoroissa korostuivat huoli velkaantumisesta ja
sen vuosittaisesta kehityksestä.
Lainakanta asukasta kohden on
korkeampi kuin vertailukaupungeissa keskimäärin. Valtuutettujen mielestä velkaantumiskehitys
tulee saada hallintaan ja päätöksenteossa tulee sitoutua taloudellisesti kestävään kehitykseen.
Talouden tulosta on edelleen pyrittävä parantamaan, jotta kasvava kaupunki voi rahoittaa investointinsa lisävelkaa ottamatta.
SDP:n Aarne Heikkilän mukaan kasvun strategiassa on onnistuttu, koska Seinäjoella on
uskallettu investoida. Palvelutarpeen kasvuun ei Heikkilän mukaan kaikilta osin ole kyetty vastaamaan.
Antti Knuuttilan (vas) mie-

lestä kaikkien aikojen paras tilinpäätös voi olla iloinen asia, mutta
tärkeintä on kaupunkilaisten palvelut ja ihmisten hyvinvointi. Tuloksellisten tilinpäätösten eteen ei
pidä tukea tarvitsevien palveluita
uhrata.
Kansalaispuolueen Piia Kattelus kiinnitti huomiota investointien alueelliseen jakautumiseen.
Hänen mukaansa suurin osa investoinneista kohdistuu kantakaupungin alueelle ja liitoskuntiin
riittää vain rippeitä. Tätä tulisi
tasapainottaa, koska liitoskuntien
alueelta kerätään kunnallisvero ja
kiinteistövero samoin perustein
kuin kantakaupungin alueelta.
Kaupunginhallitus hyväksyi
11.6 kokouksessa kaupungin lastensuojeluyksikön perustamisen
kolmiosastoisena. Tilat tullaan
vuokraamaan vanhan Törnävän
sairaalan alueelta.

Härmän Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Sami Heinimäki on erittäin
tyytyväinen siihen, että paikallisliikenne on viimeinkin saatu Seinäjoella sille tasolle, mitä se tämän
kokoisessa kaupungissa kuuluu
ollakin.
-Komia Liikenteen asiakkaiden
ykköstoive on ollut vuorovälien
tihentäminen ja nyt tähän toiveeseen on vastattu, kertoo Heinimäki.
Toimitusjohtaja Heinimäki jatkaa, että seuraavat toiveet tulevat
olemaan iltaliikenteen pidentäminen ja viikonloppuvuorojen lisääminen. Näihin toiveisiin tullaan
vastaamaan sitten tulevaisuudessa, mikäli käyttäjämäärien kehitys
antaa siihen aihetta.
-Jos käyttäjämäärät kasvavat,
tullaan vuoroja lisäämään ainakin
arki-iltoina. Jos nyt ajetaan viimeinen vuoro klo 16, on varmaan-

kin aihetta lisätä klo 17 ja jopa klo
18 vuoro etenkin Soukkajoen, Pajuluoman ja Kärjen suuntaan, Heinimäki lupailee.
Heinimäki heittää pallon seinäjokelaisille toteamalla, että kasvavat matkustajamäärät ja parantunut tuloskehitys mahdollistavat
liikennemäärien lisäämisen. Eli
käyttämällä
paikallisliikennettä

MUSTEET
EDULLISESTI

Seinäjokinen-Lehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana tulen huolehtimaan

saa jatkossa enemmän vastinetta rahoilleen palvelutason noston
myötä. Lisäksi uusi sopimus sallii
liikenteen uudelleen resurssoinnin
ja suuntamisen toisin kuin elokuun
alussa päättyvä vanha sopimus,
joka ei joustanut palvelutarpeen
muutosten myötä.
-Kaupungin kanssa käydyissä
neuvotteluissa olemme lisäksi kertoneet, mikä on Härmän liikenteen
mielestä järkevää liikennöintiä, ja
tätä kautta olemmekin saaneet 100
000 euroa säästöä, toteaa Heinimäki lopuksi.
Yhteistyöstä kaupungin kanssa
kertoo myös se, että uusi kakkoslinja palvelee etenkin Karhuvuoren
koululaisia, jotka siiryvät jatkossa
Seinäjoen Kivistössä sijaitsevaan
yhtenäiskouluun.

SOITA JA TILAA 0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

valinnassa. Kaikille halukkaille pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden saada äänensä kuuluville,
jos ei painetussa lehdessä niin sitten seinajokinen.fi-nettilehdessä tai Facebook-sivuillamme.
Jokainen mielipide on arvokas, toki sananvapauden nimissä on kuitenkin muistettava
myös vastuu siitä, mitä omissa nimissään
lausuu.

Jos on poliittinen nobody, voi
asioihin silti vaikuttaa. Ei se
nimi naista pahenna, jos ei
nainen nimeä. Vaikuttamisen väyliä on useita
ja kannattaa miettiä
omalle kohdalle se
luontevin vaihtoehto.

Lopuksi kiitän professori Kari Hokkasta siitä, että
hän on ansiokkaasti muistanut minua useassa kolumnissaan
Seinäjoen Sanomissa. Tästä on hyvä
jatkaa, tällaisena nobodynä.

Piia Kattelus

YRITYSKUVAN AMMATTILAINEN

• Tarvikkeet • Uusiokasetit • Originaalit
SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY

siitä, että lehden riippumattomuus näkyy kolumnistien

www.studiostreet.fi
@studiostreet
@studiostreetoy

4

HEINÄ-ELOKUU 2018

VIIDESTOISTA KERTA
TODEN SANOO!
JUHLA

XV
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Lähde lähelle
- Keuruulle!

TAPAHTUMA

Vauhtiajoissa menoa
radalla sekä iltaohjelmassa
Yksi tämän kesän kuumin tapahtuma Seinäjoella järjestetään 19.22. heinäkuutta Kirkkokadulla ja
Kapernaumissa, kun Vauhtiajot
järjestetään nykymuotoisena 15.
kerran. Päivät jakautuvat tuttuun
tapaan siten, että kolme iltaa menoa Kirkkokadulla ja kaksi päivää
radalla Kapernaumissa.
Tapahtuman järjestävän Loud
N’ Liven toimistopäällikkö Toni
Aurell kertoo, että iltatapahtuman karttapohja myötäilee aikaisempaa, jossa lavat ovat ’Päälava’
kadulla sekä ’Pihalava’ Sedu:n
sisäpihalla. Anniskelualueet sijaitsevat Marttilankoulun pihassa
sekä Sedu:n sisäpihalla.
VIP ja anniskelualueet ovat
ikärajaltaan K18.
-Ratatapahtuma ajetaan tuttuun tapaan Kapernaumin teollisuusalueelle rakennettavalla katuradalla.

Koko perheen
tapahtuma
-Vauhtiajoille ei ole varsinaista ikärajaa, mutta suosittelemme alle 13 -vuotiaiden saapuvan
vanhemman seurassa, muistuttaa
Aurell.
Torstaille on myynnissä lastenlippu 7-13 vuotiaille. Torstain
alkuillan kattaus on sellainen että
se kiinnostaa myös nuorempaa
väkeä ja heille tulee tästä syystä
hieman halvempi lippu. Lasten-

lippulaisella tulee olla täysi-ikäinen huoltaja mukana.
Vanhempien seurassa myös
perheen pienimmätkin jäsenet
ovat tervetulleita. Iltatapahtumaan alle 7-vuotias (eli ei vielä
7 vuotta täyttänyt) pääsee festivaalille ilmaiseksi lipun ostaneen
huoltajan seurassa.
-Ratatapahtumassa alle 12
vuotiaat
pääsevät
ilmaiseksi
huoltajan seurassa, Aurell muistuttaa ja toivottaa seinäjokisia
sankoin joukoin mukaan.

Iltatapahtumassa kaikki
Suomen huippuartistit
Vauhtiajojen
iltatapahtumien
kattaus on vailla vertaa. Promoottori Kalle Keskinen on syystäkin
tyytyväinen ja uskoo tapahtuman
pääsevän ennätysyleisöön.
Torstaina lavalle astuvat mm.
Jannika B, Sanni, Ellinoora, JVG,
Suvi Teräsniska, Juha Tapio, Elastinen ja Apulanta.
Perjantaina lavalla on Arttu
Wiskari, Happoradio, Elonkerjuu,
Popeda, Klamydia, Michael Monroe, Amaranthe (SWE) ja The Rasmus.
Ja lauantain tykistys jatkuu kahdeksan huippuartistin ja
-bändin voimin. Pete Parkkonen,
Yö, Kolmas Nainen, Kaija Koo,
Irina, Anastacia (US), Neon 2 soittavat ennen illan viimeistä esiintyjää eli klo 01.00 aloittavaa Tuure
Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania.

RATATAPAHTUMASSA 9 AUTOLUOKKAA
JA NÄYTÖSOHJELMAA
Vauhtiajojen ratatapahtumassa kilpaillaan yhteensä viidessä eri luokassa ja lisäksi on
’Tuning Car Show’ sekä näytöksinä Drifting ja Supermoto.
V1600-luokka on perustettu vuonna 2006, ja se pohjautuu enintään 1600-kuutioisiin
2000-luvun vakioautoihin.
Gran Turismo -luokan tarkoituksena on palauttaa Suomen radoille rähisevät ohjukset
yksinkertaisesti katsojien riemuksi.
BMW Xtreme-sarjassa kilpaillaan tehokkailla E36-korisilla BMW 325i autoilla, eli kyseessä on ns. yksityyppiluokka.
Legends-autot perustuvat perinteisiin 30- ja 40-lukujen amerikkalaisiin coupe- ja sedan-malleihin.
Touring Cars on uusi rata-autoilun sarja, joka on syntynyt halusta tuoda kansainvälistä
maustetta suomalaiseen rata-autoiluun. Sarja on kehitetty ponnahduslaudaksi suomalaisille kilpa-ajajille kohti ulkomaan markkinoita.
Driftingin perusajatus on suorittaa takavetoisella autolla ennaltamäärätty asvaltoidun
moottoriradan mutkayhdistelmä mahdollisimman suuressa luistokulmassa ilman, että
luisto katkeaa kertaakaan suorituksen aikana.
Tuning Car Show’ssa pääsee nauttimaan harkitun räätälöinnin, tarkan suunnittelun ja
tuhansien käsityötyötuntien tuloksena syntyneistä sporttisista, moderneista ja ainutlaatuisista autokaunottarista.
Supermoto on sekoitus motocrossia ja ratamoottoripyöräilyä. Se on yhteislähdöllä tapahtuva nopeuskilpailu joka ajetaan suljetulla, osittain tai kokonaan päällystetyllä radalla.

TÄLLÄ KUPONGILLA
KASVOHOITO 55;JALKAHOITO 40;-

MYÖS
KOTIKÄYNNIT!

Tarjous voimassa 15.7.2018 asti

Hoitokolmio,
Poutunkatu 5, Jouppi
Puh. 040-350 5838

SEINÄJOKI

19.-22.7.2018
Torstai 19.7.
APULANTA / ELASTINEN /
ELLINOORA / JANNIKA B /
JUHA TAPIO / JVG /
SANNI / SUVI TERÄSNISKA
Perjantai 20.7.
AMARANTHE (SWE) /
ARTTU WISKARI /
ELONKERJUU /
HAPPORADIO / KLAMYDIA /
MICHAEL MONROE /
POPEDA / THE RASMUS

Seinäjokinen-lehdelle uudet omistajat
Seinäjoen ja ympäröivän lähialueen ensimmäinen ja perinteisin ilmaisjakelulehti Seinäjokinen-lehti
on saanut uudet omistajat. Seinäjoki-lehti Oy:n toimitusjohtajana ja
operatiivisena päätoimittajana toimii Sami Kilpeläinen. Lehden linjasta ja julkaisujen sisällöstä vastaa
myös Seinäjoki-lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Piia Kattelus.
Lehden uudet omistajat kertovat Seinäjokinen-lehden olevan
perinteisiä pohjalaisia arvoja kunnioittava lehti, joka on täysin itse-

Lauantai 21.7.
ANASTACIA (US) /
IRINA / KAIJA KOO /
KOLMAS NAINEN / NEON 2 /
PETE PARKKONEN /
TUURE KILPELÄINEN &
KAIHON KARAVAANI /
YÖ
RATAOHJELMA:
/ V1600 SM /
/ The Gran Turismo SM /
/ BMW Xtreme NEZ /
/ Legends / Touring Cars /
/ Drifting / Tuning Car
Show / Supermoto /

Ennakkoliput myynnissä
Lippupisteessä ja Tiketissä.
ILTATAPAHTUMA:
Rocklippu Alk. 55 €
GUEST-passit Alk. 85 €
VIP-liput Alk. 135 €
Osasta lipuista alennusta
S-etukortilla. Tarkista
lippujen tarkemmat tiedot:

www.vauhtiajot.fi

Ilmajoella palveluksessanne!
Meidät löydät lyhyen ajomatkan
päästä Seinäjoelta.

Kehysmallistot parhaimmillaan.
Tervetuloa tutustumaan!
Silmälääkäri Merja Raumanni-Mäkysen
vastaanottopäivät Ke 18.7., Ti 14.8., To 6.9.

näinen ja riippumaton toimija. Paikallisuuden lisäksi lehden valtteja
tulevat olemaan ajankohtaiset ja
kansallisesti puhuttavat asiat, koska maatalousalueen keskuskaupunkina Seinäjoki ei ole immuuni
kansallisen eikä EU-tason päätöksille.
-Seinäjokinen-lehti tulee edustamaan tasapuolisesti sekä kantaSeinäjoen, liitoskuntien että ympäröivän maakunnan asukkaiden
kantoja ja mielipiteitä. Seinäjoki on
maaseutukaupunki ja Etelä-Poh-

Sami Kilpeläinen
Optikko Alli Parvi
puh. (06) 423 4980
045-2212474
Kauppatie 9, Ilmajoki
palvelemme ma-pe 9-17
ja sopim. muk.

HIERONTA-JA
JÄSENKORJAUS
Tmi Kari Lepistö

P. 045 116 6311
Välskärinkatu 10, Jouppi

Valtiotieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
agronomi
Seinäjokinen-lehden omistaja,
tekn. päätoimittaja ja tj.
Hankintajohtaja ja johtoryhmän
jäsen, toiminut oto:na tytäryhtiöiden toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenlehden päätoimittaja.
Viljelee kasvinviljelytilaa
MTKn ja Maitovaltuuskunnan
maitoasiamies (10 v) sekä EU:n
maitoryhmän varapuheenjohtaja, tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleja

janmaa Suomen ruoka-aitta, joten lehdessä tullaan julkaisemaan
myös maatalousaiheisia juttuja.
Ennenkaikkea haluamme tarjota
asukkaille suoran vaikutuskanavan
ilman sordiinoa. Lisäksi paikallisilla yrityksillä tulee olla mahdollisuus mainostaa edullisesti, linjaa
päätoimittaja Sami Kilpeläinen.
Suomessa median omistus on
valitettavan keskittynyttä ja tiedotusvälineitä on kritisoitu yksiäänisyyden vuoksi.

-Isännille ja emännille tullaan
tarjoamaan mielenkiintoisia juttuja
luettavaksi unohtamatta sitä, että
myös oman äänen saa tarvittaessa kuuluviin. Seinäjokinen-lehti ei
tule harjoittamaan aivopesua vaan
luotamme pohjalaisten kykyyn
muodostaa omat mielipiteensä ja
kantansa faktojen pohjalta. Arvostamme pohjalaista juurevuutta ja
yhteisöllisyyttä ja se tulee näkymään lehden linjassa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Piia Kattelus.

Tänä vuonna lehti tulee ilmestymään seuraavan kerran syyskuussa ja marraskuussa. Joulukuun
numero on harkinnassa. Vuonna
2019 lehteä on tarkoitus painaa 1012 numeroa. Seinäjokinen-lehti on
luettavissa myös netissä sekä Facebookissa, minne uutisia ja juttuja
julkaistaan viikottain.
Aluksi lehti toteutetaan ostopalveluina. Jatkosta ratkaisut tehdään syksyn ja talven aikana.

Piia Kattelus
Toiminut Sotkamossa pesäpallo- ja Vantaalla yleisurheiluseuran puheenjohtajana, mm. Kultainen Keihäs -kisan pj.
Keskustan valtuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (12 v), maakuntavaltuutettu,
kirkkovaltuutettu, sairaanhoitopiirin tarkastusltk:n vpj. sekä
toiminut puoluevaltuustossa, nyt
Kansalaispuolueen puheenjohtaja
Urheilumies, harrastaa kuntosalia, yleisurheilua, hiihtoa, pesäpalloa, musiikkia ja järjestötoimintaa
Motto: ”Lupaan olla rohkea ja
luja sekä puolustaa niitä, joiden
ääni ei kuulu.”
www.samikilpelainen.fi

Hallintotieteen maisteri, poliisin
perustutkinto
Seinäjokinen-Lehti Oy:n omistaja, hallituksen puheenjohtaja
ja jokapaikan höylä
Toimii Pohjanmaan poliisilaitoksen rikososastolla osa-aikaisesti
Kotiäitinä 9 vuotta
Seinäjoen kaupunginvaltuutettu 2012-, asukaslautakunnan
puheenjohtaja 2014-2017, Seinäjoen
kaupunginhallituksen
2.varapuheenjohtaja 2017-2019,
Suomalaisuuden Liiton varapuheenjohtaja ja Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja
Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston

jäsen 2014-2018, neuvoston
edustaja Ylistaron kappelineuvostossa
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin
edustajiston jäsen 2013Motto: Kaikki mikä ei tapa vahvistaa
Lapsuuden ja nuoruuden jälkeen
asunut mm.Helsingissä ja Tampereella, muutti takaisin EteläPohjanmaalle vuonna 2005
Harrastuksena lenkkeily ja
leuanveto
Piia on tavattavissa Ylistaron
Joutopäivämarkkinoilla
sunnuntaina 8.7 klo 15-17
Lue lisää kotisivultani
www.piiakattelus.fi
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Seikkailupuisto
Huikia Tuurissa
odottaa 12 000 kävijää
Seikkailupuisto Huikia löytyy
noin kilometrin päästä Tuurin kyläkaupasta. Seikkailupuisto Huikian avajaisia vietettiin Tuurissa
1.6.2018. Tämä kesä on täynnä uudistuksia. Uutena yrittäjänä aloitti
Pekka Selin, joka omistaa seikkailupuiston myös Oulussa.
-Odotamme tänä kesäsesonkina 12 000 kävijää, kertoo Selin.
Huikia tarjoaa tänä vuonna
Tuurissa myös uutuutena benjitrampoliinin.
-Benji-trampolini on osoittautunut erittäin suosituksi asiakkaidemme keskuudessa, Selin
paljastaa.

8 henkeä töissä
Seikkailupuisto työllistää tällä
hetkellä yhteensä 8 henkeä.

Ensi vuodelle Selin kertoo olevan tulossa lisää aktiviteetteja ja
uutuuksia.
-Huikian seikkailun lisäksi
voit tulla nauttimaan puistoomme vaikka päiväkahvit sekä pientä
syötävää katsellen samalla seikkailijoita, Selin vinkkaa.
Kahvio palvelee lipunmyynnin
yhteydessä.

Sata erilaista tehtävää
tai rataa
Seikkailupuistossa asiakkaat kokevat ainutlaatuisia elämyksiä
ja itsensä ylittämisen mahdollisuuksia yläilmoissa.
Lasten ja aikuisten radat sisältävät yhteensä noin 100 mukaansa tempaavaa ja huikiaa tehtävää.
Tehtävistä löytyy sopivasti haasteita kaikille ikään katsomatta.

-Puistossa liikutaan pääsääntöisesti erilaisilla puihin rakennetuilla radoilla vaijereiden varassa,
Selin muistuttaa.
Köysiseikkailu ei vaadi Selin
mukaan mitään erityisosaamista tai kiipeilykokemusta. ”Saavut vain rohkeasti paikalle, niin
opastamme sinut eteenpäin ja
kerromme, miten varusteita käytetään ja radoilla seikkaillaan turvallisesti.”
-Seikkailupuiston alue on
avoin kaikille. Tervetuloa ihailemaan Huikiaa menoa, päättää Selin.

Eläimet vetävät museokylään
Matti Toivonen Kälviältä halusi
perustaa maatalousmuseon, jossa
maaseudusta vieraantuneet ihmiset pääsevät tutustumaan juuriinsa ja entisajan elämään. Uuttera
työ kannatti, sillä nyt on jo 34:s
kausi menossa.
Maatalon poikana Matille
eläimet ovat kuuluneet aina elämään ja hänellä on ollut kotieläiminä koirien, lampaiden, vuohien
ja kanojen lisäksi myös poroja.
Museota koristavat Matin jo
nuoresta pojasta lähtien keräämät
talonpoikaisesineistöt, joita alueella onkin runsaasti esillä useissa
museorakennuksissa.
-Me ostimme 1980-luvulla
tontin 8-tien varresta ja aloimme
miettiä, mitä sinne rakennetaan.
Vaihtoehtona oli muunmuassa
huoltoasema, mutta onneksemme keksimme tämän eläinpuiston ja talonpojanmuseon. Tämä
on työllistänyt perheemme lisäksi
lukuisia nuoria vuosien varrella,
Matti Toivonen kertoo.

30 000 kävijää
Alue on laajentunut vuosien kuluessa yli 50 rakennuksen museokyläksi jossa asustaa myös perinteiset kotieläimet. Pihapiirissä
löytyy vanhoja pohjalaisia maalaistaloja, joista löytyy näyttelyiden lisäksi myös idyllinen kahvila.
-Suosituimpia
kotieläimiä
ovat vuosi vuodelta kissan- ja
koiranpennut, karitsat, vuohet
sekä ponit, Toivonen kertoo.
-Yritys on vuosien kuluessa
kasvanut ja kasvattanut vierailijoitaan aina 30.000 kävijään kesäkaudessa.
Kesäkaudella avoinna oleva
eläinpuisto ja museokylä järjestää
joka kesä erilaisia tapahtumia ja
näyttelyitä.
-Tämän kesän vetonaulana on
vanha kalastusalus, josta tehtiin
lapsille Merirosvolaiva, Toivonen
paljastaa.
Vähän aikuisemmalle kävijälle
löytyy silmäniloa monista museon näyttelyistä, joista mainittakoon vaikkapa Kahvilan vintin
Ristipistosta
kirjontaan-käsi-

työnäyttely ja postikorttinäyttely
200-kortista 1930-70-luvuilta.

”Miehille vanhojen autojen ja traktorien alue”
Heinäkuussa esitellään Isoisän
puuseppätehtaalla vanhoja työtapoja.
-Miehiä kiinnostaa erityisesti vanhojen autojen ja traktorien alue. Ne ovatkin ohikulkijoille
hyvä syy pysähtyä alueellemme,
kertoo lähes 80-vuotias Eläinpuiston ja Museokylän perustaja
Matti Toivonen.
Matkaa Seinäjoelta Kälviälle ei ole kovinkaan paljon. Saavu
tullessa Kälviälle Rantatietä ja
yövy karavan-alueella. Takaisin
kotiin vaikka Kaustisen ja Kauhavan kautta.

MYYDÄÄN Mercedes-Benz B180 cdi. Myydään erittäin hyväkuntoinen valkoinen B
mersu vm. 2012. Taloudellinen 4,9l/100km
kaikki ajot. Ajettu 187tkm. Kahdet hyvät
renkaat. Kolaroimatta Suomi-auto. Hinta
11950€ eli edullinen. Lisätiedot ja kuvat
nettiauto ID9700568. P. 0405075151
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Vesipuisto ja leirintäpalvelut
pysyvät suosiossa
Kesällä uimarantojen lisäksi yhä
useampi lomalainen suuntaa matkansa kylpylöihin ja vesipuistoihin.
Tämän yhä kasvavan trendin on
havainnut Vaasan Tropiclandian &
Top Camping Vaasan päällikkönä
toimiva Tuomas Luukkonen.
Luukkosen mukaan tyypillistä
on, että perheet haluavat panostaa
entistä enemmän hyvinvointiin ja
kylpyläkokemukset sopivat kaiken
ikäisille vauvasta vaariin.
-Vesipuistossamme
ihmiset
saavat kelistä riippumatta aina
mahdollisuuden kesän lämpöön,
joko yli 30-asteisessa sisäaltaissa tai lämmitetyissä ulkoaltaissa,
kertoo Luukkonen.
Tropiclandian kylpylän yhteydessä on suuri vesipuistoalue,
jossa on hurjia vesiliukumäkiä,
kaksi lastenallasta, poreallas ja
auringonottoalueet terasseineen.
Space Boat – vesiliukumäessä lasketaan ja pyöritään pienellä kumiveneellä suppilossa.
-Kesäisin samalla sisäänpääsylipulla asiakkaiden käytössä
on sekä kylpylän että vesipuiston
monipuoliset palvelut, muistuttaa
Luukkonen.

Campingin suosio kasvaa
Top Camping Vaasa -leirintäalueella on 31 neljän hengen peruskorjattua leirintämökkiä. Mökeissä
on peitot ja tyynyt. Omat vuodevaatteet on tuotava kotoa tai ne saa
vuokrattua edulliseen viiden euron
settihintaan.
Luukkonen on havainnut uuden
sukupolven löytäneen karavaana-

rikulttuurin. Kun matkailuautokalustot ovat parantuneet ja camping-alueen palvelut ovat neljän
tähden luokkaa, ihmiset viihtyvät
campingissä myös koko vuodeksi
vuokrattavissa vaunupaikoissa.
-Kaikki mökit ovat lämmitettäviä ja sähköistettyjä. Mökkikohtaiseen varustukseen kuuluu neljä
sänkyä, lisätilaa tuova aurinkoterassi, jääkaappi, mikroaaltouuni sekä ruokailuvälineet, kertoo Luukkonen.
Mökkien läheisyydessä
sijaitsevat vesipisteet, hyvät wc:t ja grillikatos. Majoittujien vapaassa käytössä ovat lisäksi keittiöt
ulkogrilleineen,
peruskorjatut suihkut ja wc:t.
Myös rantasauna on vapaassa käytössä joka aamu
klo 7-10. Rantasaunan voi
vuokrata myös yksityisesti.

Merellisyys esille
Tropiclandiasta on vain pari kilometriä Vaasan kaupunkiin.
-Alue on todella rauhallinen
ja lähellä kaupunkia, Luukkonen
iloitsee.
Merinäköalaa on lisätty raivaamalla pensaikkoa ja myös huoltorakennuksia on kunnostettu.
-Kun leirintäalueella on minigolfia, kiipeilymahdollisuuksia,
ravintoloita
karaokemahdollisuuksineen tai keinulaitteita sekä
rantalentopalloa, löytyy kaikille
perheenjäsenille varmasti monipuolista tekemistä, vinkkaa Luukkonen.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

VUOKRALLE TARJOTAAN Yksiö, Ylisentie
15, Seinäjoki. Siisti yksiö Ylisentiellä 390 €/kk
+vesi ja sähkö, sis. autopaikan, ei lemmikkiä
eikä tupakointia
Heti vapaa. P.0405118354

www.seinajokinen.fi

www.pohjanrakennuskone.com
AVOINNA KESÄKAUTENA:
Ma-Pe 10-19 | La 10-18 | Su 10-19

Nuorten

Iloa keppihevosharrastuksesta
Keppihevosharrastukseen kuuluu liikunnan lisäksi monella
myös keppihevosten tekeminen.
Moni luulee, että keppihevoset
ovat halpoja. No, sellaisia lasten
leluiksi tarkoitettuja löytyy kyllä
kaupasta viidellä eurolla, mutta
harrastajien keppihevosten hinnat ovat lähemmäs sata euroa,
tunnettujen keppihevosten tekijöiden heppojen hinnat saattavat
olla jopa kaksi sataa. Hintaa tulee,
koska ne ovat laadukkaita käsityönä asiakkaan toiveiden mukaan valmistettuja.

ESITTELY

KESÄN
VEROETU
Säästät tuhansia euroja!

ELÄINPUISTONTIE 2 | 68300 KÄLVIÄ, 8-TIEN VARRELLA | P. 045 236 2433 | Lisätietoja kohteesta www.elainpuisto.fi

MA 9.7. KLO 17.30–18

Törnävän kirkkotie 4

Etu koskee Katariinan
tai Leipurin kodeista
tehtyjä uusia varauksia ja
1.6.–31.7. tehtäviä kauppoja.
Tutustu kampanjan
YIT Koteihin: yit.fi/veroetu

SEINÄJOKI TÖRNÄVÄ
Seinäjoen Katariina
Kerrostalo | Törnävän kirkkotie 4
Tule ja inspiroidu juuri sinulle sopivista huonepohjista ja tilaratkaisuista – löydä uusi kotisi!
Kirkkotien varteen, Törnävän historiallisen
kauniiseen ympäristöön, on tulossa uusia
koteja – palveluiden läheltä. Upeat ulkoilumaastot aukevat kotioveltasi. Tutustu nyt
vapaisiin koteihin yit.asunnot.fi/katariina
Rakenteilla. Omalla tontilla. Energialuokka C2013
Esim. 2 h+k+elementtisauna, 52,5 m2,
mh. 54 133 €, vh. 187 500 €

Keppihevosharrastuksessa
parasta on liikkumisen mukana
tuleva ilo ja keppihevosyhteisön

ESITTELY

MA 9.7. KLO 16–16.45

NÄKEMISTÄ & KOKEMISTA KAIKENIKÄISILLE
- VAUVASTA VAARIIN -

mukava ja lämmin tunnelma.
Kesälomalla moni keppari pääsee ulos laiduntamaan ja aktiivisempaan käyttöön, mutta joillain
keppihevosharrastajilla kesäloma on keppihevosten kanssa kiireisintä aikaa, sillä kilpailevilla harrastajilla alkaa ”kilpailu
kausi”, jolloin parhaimmillaan
saattaa koko kesäloman ajan olla
keppihevoskilpailut joka viikko.

Seinäjoen Kranni, Pirkkalankatu 5

SEINÄJOKI JOUPPI KOMIAKORTTELI
Tervetuloa sisustettujen malliasuntojen
esittelyyn! Joupin Komiakorttelin upeat
puistomaisemat ja yhteisöllinen ympäristö
tarjoaa elämää kaikilla mukavuuksilla!
Komiakortteliin on juuri valmistunut
Mehiläisen palvelukoti Villa Komiakulma,
joka tuo terveys- ja hoivapalvelut 1
koko korttelin asukkaille.
YIT ja Mehiläinen räätälöivät sinulle
ainutlaatuisen YIT Kodin arkea
helpottavilla palveluilla!
Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut Mehiläisen
erillishinnaston mukaisesti.

1

SOITA JA VARAA HENKILÖKOHTAINEN ESITTELY: YIT Asuntomyynti, Seinäjoki Ahertajankuja 6,
Lea Hakamäki p. 040 087 7587 ja Minna Sippola p. 040 097 0667, yit.fi/asunnot

SEINÄJOKI KESKUSTA

~ Keppihevostalli Pohjola

SEINÄJOEN KRANNI

Kerrostalo | Pirkkalankatu 5
Muuttovalmis. Energialuokka C.
Tutustu vapaana oleviin koteihin yit.fi/kranni
Esim.
1 h+kt
2 h+kt

m2
23,0
35,0

mh. alk.
vh. alk. *tontti
31 740 105 800 7 590
40 740 135 800 11 550

SEINÄJOEN FESTIVO

Kerrostalo | Pirkkalankatu 11
Ennakkomarkkinoinnissa. yit.fi/festivo

Esim.
1 h+kt
1 h+kt
2 h+kt+s
3 h+kt+s
3 h+kt+s

m2
20,0
29,5
48,5
57,0
69,0

mh. alk.
27 840
35 640
43 740
52 740
60 240

vh. alk.
92 800
118 800
145 800
175 800
200 800

*tontti
11 740
17 317
28 470
33 459
40 503

* Vuokratontin arvioitu lunastusosuus. Valinnainen,
osakkeenostajilla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja
vapautua tontin vuokravastikkeen maksamisesta.

Jäsenyyden käyttöoikeus:

-Ylenevässä ja alenevassa polvessa -Yrityksen henkilökunnan
palkitsemisjärjestelmä -Asiakas- ja edustustilaisuudet -perhejuhlat
Täysin uusi
matkailuPetri maailmanlaajuinen
Makkonen
Matti
Kilpeläinen
Miia Klemetti
Aki Partanen
ja virkistypäivät.

M
Jäsenhankinta Jä
Hallituksen
pj Toimitusjohtaja
Palvelupäällikkö
ja palveluverkosto
PK-yrityksille
ja perheille
0400 387357 0400 550 944
044 244 5072 050 551 5024 0

-

Kohteet
ja palvelut:
Kohteet ja palvelut:

ei yhtiövastikkeita
ei remonttikuluja
ei viikkosidonnaisuutta
ei yllättäviä kuluja
maksat vain siitä mitä käytät
haluatko luopua viikko-osakkeestasi?

- maailmanlaajuiset kohteet:
-Maailmanlaajuiset kohteet
:Kartanoja, villoja, hotellit, huoneistot
kartanot, villat, hotellit, huoneistot
KATSO MYÖS VIDEO ( 3min)
- henkilökohtainen palvelu
-Henkilökohtainen palvelu -Koulutus-,
kokous- ja konsultointipalvelut
- koulutus-, kokous- ja
PKY Travel Pirjo Nuotion tentissä
konsultointipalvelut

Jäsenyys:
WWW.PKYTRAVEL.FI

t

Jäsenyys:
Erota
voit
milloin
vain
-Uusia etuja, ei lisämaksuja
KATSO MYÖS VIDEO
Jäsenyyden käyttöoikeus:
- erota voit milloin vain

Esittelyt:

- ylenevässä ja alanevassa polvessa
- yrityksen henkilökunnan
palkitsemisjärjestelmä
- asiakas- ja edustustilaisuudet
- perhejuhlat ja virkityspäivät

(3 min)

- uusia etuja, ei lisämaksuja

PKY Travel
Esittelyt: Seinäjoki, Helsinki, Oulu,
Pajuniemen Kartano Sotkamo,
Raahe
Pirjo Nuotion tentissä
- Pajuniemen Kartano Sotkamo,
Seinäjoki, Helsinki, Oulu, Raahe

SOITA
JA VARAA ESITTELY
SOITA JA VARAA ESITTELY

Matti Kilpeläinen
Petri Makkonen
Miia Klemetti
hallituksen pj.
toimitusjohtaja
palvelupäällikkö
0400
387 357
550 944
5072
Petri
Makkonen 044 244
Matti
Kilpeläinen 0400
Miia
Klemetti

Aki Partanen
jäsenhankinta
050
551Partanen
5024
Aki

WWW.PKYTRAVEL.FI

Matti Salminen
myynti
040 569
6116
Matti
Salminen

Lamphu ”Kung”
Khaepkhunthot
palvelupäällikkö
Lamphu
" Kung"
Thaimaa

Hallituksen
pj Toimitusjohtaja
Palvelupäällikkö Jäsenhankinta Jäsenhankinta Khaepkhunthot
PKYTRAVEL.FI
Pajuniemen Kartano, Alkulantie 24, 88600 Sotkamo, toimisto@pkytravel.fi
0400 387357 0400 550 944
044 244 5072 050 551 5024 040 569 6116 Palvelupäällikkö
Thaimaa

KOTIPIZZAN TAPA
KATSO MYÖS VIDEO ( 3min)

PKYTRAVEL.FI

PKY Travel Pirjo Nuotion tentissä
WWW.PKYTRAVEL.FI

toimisto@pkytravel.fi

SYÖDÄ SALAATTIA.

KOTZONET

ALK.

Kotipizza HYLLYKALLIO Kaarretie 2, JOUPPI CM
KESKUSTA Ostoskulma
RUUKINTIE Vaahterakuja 1
TÖRNÄVÄ Törnäväntie 21
Kotzonet ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
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