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Henkilötunnus-
uudistus on 
kestämätön

Villi länsi ei ole kadonnut. Ylistaro on tällä hetkellä kuin Amerikan län-
siosan rajaseudun kylä, missä vallitsevat villit olosuhteet. Asukkaat ja 
yrittäjät ovat tahtomattaan ja pyytämättään jääneet lainsuojattomaan 
asemaan, jossa heidän oikeuksiaan poljetaan. Tomuisen ja tuulisen 
turpeella lämpiävän pikkukaupungin sheriffikään ei puolusta omiaan. 
Etelä-Pohjanmaan ELY on ottanut oikeudet omiin käsiinsä ja saa valla-
ta maata ”rajaseudun” asukkailta heitä sen kummemmin kuulematta ja 
samalla sumputtaa Komian kirkon taajaman sivuun valtaväylältä.

Miten tähän on tultu? Kuntaliitoksen jälkeen Ylistaron yleiskaavatyö 
ei ole edennyt Seinäjoen hallinnon rattaissa. Ylistaron kunnan vuonna 
2008 tekemässä yleiskaavassa todetaan, että liikenteen kasvu edellyttää 
liittymien vähentämistä ja jäljellejäävien parantamista sekä eritasoliit-
tymän rakentamista. Tässä yleiskaavassa (joka siis on jäänyt kesken) 
Pelmaan eritasoliittymä on tyystin eri paikassa kuin nyt käsillä olevassa 
suunnitelmassa.

Herää kysymys, onko yleiskaavaa tahallaan jarrutettu, jotta ELY saa rau-
hassa vetää lennokkaita ja vahingollisia tielinjauksiaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavassa osallisia ovat 
alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat 
myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee.

Osallisilla olisi oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä - tämä mahdollisuus on 
ylistarolaisilta evätty, koska tiesuunnitelma on härskisti tehty ennen 
yleiskaavaa ja ELY on saanut Traficomilta luvan aloittaa tietyöt, vaikka 
valitus on vireillä. Lisäksi ELY on jättänyt yleissuunnitelman tekemättä 
sillä perusteella, että Pelmaan uuden tielinjauksen vaikutukset ovat ”vä-
häiset” - tähän väitteeseen on 600 kuntalaista jättänyt eriävän mielipi-
teensä.

Seinäjoelta on perinteisesti tultu Ylistaroon kerran vuodessa pitämään 
toripuheita yhä kutistuvalle kuulijakunnalle. Sanoma on ollut vuodesta 
toiseen sama: Meillä menee hyvin ja Ylistaro hyötyy Seinäjoen kasvun 
kehästä ja ja ja...tämän Pelmaan tielinjauksen jälkeen on turha Seinäjoen 
herrojen ja Ylistaron silmäätekevien poliitikkojen tulla torille takki auki 
hehkuttamaan sitä, että kyllä kuolleista voi herätä.

Kenestä Seinäjoen seuraava kaupunginjohtaja? Pitäisikö kysyä, että kuka 
ehdokkaista suostuu reiluun palkan alennukseen? Kaksikymmentä pin-
naa peruspalkasta pois. Poikkeustilojen takia taantuma on tässä ja kur-
juutta tulisi jakaa tasaisesti, myös johtoportaassa.

Piia Kattelus

Villi Länsi
Henkilötunnuksen uudistaminen on kestämätön hanke. Tällä hetkel-
lä ”sotu” muodostuu kuudesta numerosta, jotka osoittavat henkilön 
syntymäajan. Kirjain tai välimerkki kertoo vuosisadan. Kolminume-
roisen tunnistesarjan viimeinen numero kertoo henkilön sukupuolen. 
Ja viimeinen numero tai kirjain on jakojäännös ensimmäisen kuuden 
numeron ja välimerkin jälkeisen kolmen numeron jakamisesta. Tällä 
vuosituhannella syntyneillä välimerkki on A, meillä viime vuosituhan-
nella syntyneillä välimerkki on (-) ja mummuni vuonna 1899 synty-
neellä siskolla välimerkki oli (+).

Olennaista nykyisessä tunnuksessa on, että se kertoo henkilön suku-
puolen toiseksi viimeisessä numerossa. Pariton on mies ja parillinen 
nainen. Uudistusta härkäpäisesti ajavat ovat jopa julkisuudessa väit-
täneet, ettei jokaista henkilöä pystyisi Suomessa jatkossa eriyttämään 
tunnuksella. Se on täysin paikkansapitämätön väite. Jokaiselle päivälle 
on numeroita 500 tytölle ja 500 pojalle. Siis yhteensä vuodessa voisi 
syntyä 365 000 lasta.

Pidän myös täysin kestämättömänä väitettä, että Suomeen tulee maa-
hanmuuttajia, joiden syntymäpäivää ei tiedetä. Heille lätkäistään 
useimmiten siten 0101XX (XX on syntymävuosi). Todellinen syy nykyi-
sellä liberaalilla punavihreällä hallituksella ja myös edellisellä keskus-
tavetoisella hallituksella on kuitenkin ollut sukupuolen häivyttäminen. 
Tyttö on tyttö ja poika on poika. Näin se vain menee.

Henkilötunnusuudistus on täysin järjetön ja kallis hanke. Miksi mei-
tä tavallisia pulliaisia haitataan taas muutaman hassun vähemmistön 
edustajien vouhutuksilla. Nykyinen tunnus on hyvin vakiintunut, jopa 
looginen, ja ihmiset muistavat sen suhteellisen helposti. Ollaanko me-
nossa jälleen tilanteeseen, jossa identiteetti halutaan kokonaan mur-
taa ja ihmiset ovat vain numerosarjoja? Kun salasanoja on jo tarpeeksi 
muistettavana, niin miksi nyt pitää tehdä vielä hankalampi uudistus 
kuin pankkitilien muuttaminen IBAN-tunnuksiksi.

 

 

Heräsin viime viikolla aamuyöstä ja kuin johdatettuna luin Johannek-
sen evankeliumia. Jäin tutkimaan sanoja ”autuaita ovat ne, jotka usko-
vat vaikka eivät näe.”

Tämän päivän ihmisten elämästä, suomalaisesta perinteestä ja kris-
tillisestä uskosta erkaantuva päätöksentekokulttuuri ei ole hyväksi 
Suomelle eikä Suomen kansalle. Vaatii rohkeutta ja lujuutta myös pää-
töksentekijöiltä tukeutua Raamatun sanaan. Kestämätöntä on myös 
se, että siihen tukeutuvat ovat joutuneet suoranaisen vainon kohteek-
si. Tässä kohtaa on syytä kiittää niitä Seinäjoen päättäjiä, joista osa on 
myös julkisesti pyytänyt siunausta kansalle.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta
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Laukaan kunnanjohtaja Jaak-
ko Kiiskilästä (43) tuli Seinäjoen 
kaupunginjohtajakisan yksi vah-
vimmista kandidaateista, kun kau-
punginjohtajaa valitseva ohjaus-
ryhmä päätti kutsua hänet yhtenä 
kolmesta henkilöarviointiin.
 Muut henkilöarviointiin kut-
sutut ovat hallintojohtaja Jari Jo-
kinen ja vihreiden valtiosihteeri 
Olli-Poika Parviainen.
 Kiiskilän vahvuutena on pitkä 
kuntajohtamiskokemus, sillä hän 
on toiminut jo seitsemän ja puolen 
vuoden ajan Laukaan kunnanjoh-
tajana ja sitä ennen kaksi vuotta 
Laukaan hallintojohtajana.
 Myös Toivakan kunnassa Kiis-
kilä ehti olla hallinjohtajana toista 
vuotta ja työuran alussa myös oh-
jelmistotalon tuotantopäällikön 
tehtävät ovat kartuttaneet osaa-
mista.
 -Seinäjoki näyttäytyi vetovoi-
maisena haasteena, toteaa Jaakko 
Kiiskilä.

Syntyperäinen seinäjokinen

Jaakko Kiiskilä on syntynyt Sei-

Kaupunginjohtajakisan loppusuo-
ralle päässyt Jaakko Kiiskilä on 
kasvanut Nurmossa.

Seinäjoen kaupunginvaltuutettu 
ja Lapuan hiippakuntavaltuutettu 
Piia Kattelus on liittynyt Perussuo-
malaisiin ja lähtee Perussuoma-
laisten kunnallisvaaliehdokkaaksi. 
Kattelus työskentelee Pohjanmaan 
poliisilaitoksella rikostorjunnassa 

Ilmajoen Munakan ja Seinäjoen 
Halkosaaren välinen pyöräottelu 
polkaistiin liikkeelle jo 28. kerran 
vappuna. 
 Pyöräottelussa verrataan 
kummankin kylän pyöräilyker-
tojen suoritusmäärää viime vuo-
teen. Kertoja lasketaan 31.8.2020 
saakka.
 Vuosien 1993-2019 aikana 
kylien asukkaat ovat merkanneet 
”lähilaatikkoon” vähintään 5 ki-
lometrin pyörälenkin yhteensä 
148 761 kertaa. Halkosaari 63 853 
kertaa ja munakkalaiset 84 908 
kertaa.
 Viime vuonna Halkosaa-
ri voitti -18 suorituskerran 
alenemalla edelliseen vuoteen, 
kun taas Munakan suorituskerrat 
alenivat 47 kerralla. Halkosaa-
ren tulos oli viime vuonna 1307 ja 
Munakan 3568.
 Halkosaari on voittanut 14 
kertaa ja Munakka 13.

Munakkalaiset pyöräilivät ahkerammin kuin halkosaarelaiset viime vuon-
na. Halkosaaren suorituskertojen lasku oli kuitenkin pienempi.

Jaakko Kiiskilä nousi     johtajakisan kärkeen

näjoella ja vanhemmat rakensi-
vat omakotitalon Nurmoon, jossa 
Jaakko myös kävi koulunsa ja kir-
joitti ylioppilaaksi vuonna 1995.
 Nykyisin Kiiskilän perheeseen 
kuuluu vaimo ja kaksi alakoulu-
ikäistä lasta. Urheilullinen koti on 
kannustanut myös Jaakon urheile-
maan ja hän on pelannut superpe-
sistä Jyväskylän Kirin, Oulun Lipon 

ja Nurmon Jymyn riveissä ja ennen 
ammattimaisempaa pesäpallouraa 
parikymppiseksi myös squashia.
 -Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja 
Peräseinäjoki ovat jo lapsuudesta 
asti tulleet tutuiksi ja vanhempien 
asuessa Nurmossa on myös siel-
lä vieraillessa ollut hienoa seurata 
Seinäjoen kehitystä, kertoo Kiiski-
lä.
 Kiiskilä ei ole ollut minkään 
puolueen jäsen eikä aio jatkossa-
kaan hakea minkään puolueen jä-
seneksi.
 -Virkamiehenä minulle on ol-
lut aina tärkeää olla puolueeton ja 
korostaa oikeudenmukaisuutta. Se 
on ollut suuri ohjaava valo, täh-
dentää Kiiskilä.

Kokemus auttaa

Kiiskilä arvioi itse olevansa nyt 
sopivan ikäinen hakemaan Seinä-
joelle.
 -On sopivasti kokemusta, elä-
mänkatsomusta ja johtamistyylis-
säni yhdistyy asia- ja ihmisjohta-
minen, kommentoi Kiiskilä.
 Seinäjoki näyttäytyy Kiiskilän 

mukaan vetovoimaisena kaupun-
kina ja hän myös kokee itse olevan-
sa Seinäjoen-näköinen johtaja.
 -Organisaation johtamises-
sa pitää myös hyväksyä virheet ja 
siksi mottonani on, että ”palkitaan 
mieluummin onnistumisia kuin 
rangaistaan virheistä”, paljastaa 
Kiiskilä.
 Itse Kiiskilä ei koe tehneensä 
urallaan sellaista virhettä, joka olisi 
jäänyt harmittamaan, mutta muis-
tuttaa ”ettei virheitä tekemättömät 
tee juuri muutakaan  ja tekemistäni 
virheistä olen pyrkinyt oppimaan 
jotain hän naurahtaa”.

Myönteinen kehitys voi jatkua

Ulkoapäin katsottuna Seinäjoki on 
kehittynyt Kiiskilän mukaan hie-
nosti.
 -Kasvuluvut ovat hyvät, yrit-
täjähenkinen kaupunki ja dynaa-
misuutta, luettelee Kiiskilä taustoja 
mitä Seinäjoki jo nyt edustaa.

 Kiiskilä on varovainen ulko-
puolelta kommentoimaan, mitä 
Seinäjoki nyt tarvitsee, mutta ko-
rostaa maakunnan keskuskaupun-
kina verkostoitumisen, logististen 
mahdollisuuksien ja korkeakoulu-
asioiden olevan tärkeitä Seinäjoel-
le.
 -Johtajan pitää myös perus-
teellisesti tutustua ihmisiin ja 
taustoihin, sillä Seinäjoki on iso 
konserni ja paljon on tehty hyvää 
työtä, arvioi Kiiskilä.

Korona-haastattelu

Kiiskilä myöntää, että tällä kertaa 
kättelyt jäivät väliin työhaastat-
telussa. Hänen mukaansa ensim-
mäinen haastattelu jopa peruuntui 
korona-kriisin takia.
 -Kävin Seinäjoella ja erittäin 
hienoa vastuuntuntoa oli ensim-
mäisen haastattelun peruminen. 
Lopulta järjestynyt haastattelu 
kuuden hengen paneelilla oli tiuk-

ka, Kiiskilä myöntää.
 Seinäjoen kaupunginvaltuus-
to päätti alentaa vuodeksi kaikkia 
luottamuspalkkioita 20 prosentil-
la. Keskusteluun on noussut myös 
virkamiesten ja valittavan uuden 
kaupunginjohtajan palkkaus ja sen 
mahdollinen määräaikainen alen-
nus.
 -Olen ilmoittanut, että palk-
katoiveestani voi neuvotella, mutta 
en palkanalennusta mahdollisesti 
valittaessa suoralta kädeltä lupai-
sikaan, sillä olisihan se vähän ko-
siskelevaa.
 Kiiskilä korostaa kriisiajan 
johtamisessa, että ”mitä vaikeam-
mat tilanteet ovat, se ei ainakaan 
helpotu johtamisesta tinkimällä”.
 Kiiskilälle löytyy varmasti te-
kemistä Seinäjoella, sillä vapaa-
aikaansa hän viettää musiikin ja 
golfin parissa. Seinäjoen kaupun-
ginjohtaja on tarkoitus valita vii-
meistään kesäkuun valtuustossa.

Piia Kattelus Perussuomalaisiin

ja hän on koulutukseltaan hallinto-
tieteiden maisteri. Syksyllä kolmen 
lapsen äiti aloittaa lisäksi opinnot 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 
Master of Business Administrati-
on-linjalla.
 -Kiitollisena ja nöyrin mie-

lin lähden Perussuomalaisiin  tii-
vistämään isänmaallisten rivejä 
ja hankkimaan Suomea takaisin, 
toteaa Kattelus. Hänen mukaansa 
Seinäjoella on valtava potentiaali 
Perussuomalaisten kannatuksen 
kasvulle ja mahdollisuus lähteä 
Perussuomalaisten kuntavaali-
ehdokkaaksi tulee kiinnostamaan 
seinäjokelaisia satavarmasti.
 Helsingin Sanomien mukaan 
mukaan etenkin keskusta ja SDP 
ovat menettäneet äänestäjiään Pe-
russuomalaisille.
 Etelä-Pohjanmaan Perussuo-
malaisten piirin puheenjohtaja 
Anne Matokangas vahvistaa tie-
don:
 -Meille on tullut valtavasti jä-
senhakemuksia ja kiinnostus puo-
luetta kohti on suurta. Ihmiset ovat 
kyllästyneitä elitistiseen politiik-
kaan ja holtittomaan rahanjakoon. 
Kunhan korona-rajoitukset hellit-
tävät, jalkaudumme ihmisten pa-
riin turuille ja toreille, toteaa piirin 
alajärveläinen puheenjohtaja.

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaisten piirin puheenjohtaja Anne Mato-
kangas (oik) ja 1.varapuheenjohtaja Asko Salminen toivottavat Piia Katte-
luksen (vas.) tervetulleeksi puolueeseen. Kuva: Tero Juupajärvi.

Taipuuko Halkosaari pyöräilyottelussa Munakalle

 Ahkerimpia pyöräilijöitä pal-
kitaan syksyllä ja kylien välillä on 
kiertopalkinto. Ottelun järjestä-

vät Halkosaaren kyläyhdistys ja 
Munakan Urheilijoiden kuntoja-
osto.
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Seinäjokinen-lehti haastatte-
li hallinto-oikeustuomari Riikka 
Mäkeä Vaasan hallinto-oikeu-
desta. Mäki teki päätöksen, ettei 
Ylistaron Pelmaan vt18:n tielinja-
usta aseteta tässä vaiheessa täy-
täntöönpanon osalta keskeytettä-
väksi.
 Piia Katteluksen tekemässä 
valituksessa vaaditaan tielinjaus-
päätöksen hylkäämistä ja täytän-
töönpanon välitöntä keskeytystä. 
 Hallinto-oikeudessa esit-
telijänä toimiva tuomari Peik 
Strömsholm kertoi valitusta voi-
tavan vielä täydentää 8.5.2020 
saakka ja täytäntöönpano voidaan 
vieläkin keskeyttää.
 Riikka Mäki on tehnyt tämän 
päätöksen nyt yksituomarisella 
kokoonpanolla.

Seinäjokinen-lehdelle on tullut 
useita yhteydenottoja tavallisten 
kuntalaisten heikosta tai käytän-
nössä olemattomasta oikeisturvas-
ta ELY-keskuksen tekemissä tie-
ratkaisuissa.
 Seinäjokinen-lehti koosti lu-
kijoiden mielestä epäonnistuneista 
tieratkaisuista yhteenvedon. Yhdis-
tävä piirre näissä kaikissa kolmessa 
hankkeessa (Kurikan vt3:n ja 67:n 
liittymä, Laihian vt3:n ja vt18:n liit-
tymä ja Ylistaron Pelmaan vt16:n 
ja vt:18 alkava tieliittymä) on, että 
kaikissa ELYn puolelta hankkeen 
projektipäällikkönä on toiminut 
Janne Ponsimaa.
 Merkillepantavaa on, että käy-
tännössä Liikenne- ja viestintä-
virasto Traficomin päättämiin ja 
ELYn valmistelemiin ja toimeenpa-
nemiin hankkeisiin ei kuntalaisilla 
ole mitään mahdollisuutta vaikut-
taa. Ainoa valitusmahdollisuus on 
käytännössä hallinto-oikeuteen 
valittaminen päätöksen jälkeen. 
 Kunnassa yleiskaavan tai ase-
makaavan hyväksymis- ja kuule-
misprosessin kautta kaikilla kun-
nan jäsenillä on oikeus vaikuttaa 
päätöksiin. Ennen kuin Suomessa 
muutetaan maakuntalaki ja laajen-

Vaasan hallinto-oikeus on ku-
monnut Seinäjoen kaupunginval-
tuuston päätöksen 5.4.2019 Nur-
mon keskustan osayleiskaavasta. 
Osayleiskaavatyö on käynnistetty 
uudelleen kaupunginhallitukses-
sa 25.11.2019.
 Keski-Nurmossa asuva val-
tuutettu Jouko Peltonen (kesk.) 
esitti helmikuun valtuuston koko-
uksessa, että Isokoskentieltä tur-
vataan kulku Nurmon keskustaan 
sekä Lapualle että Seinäjoelle. Nyt 
esillä olevassa suunnitelmassa on 
eritasoliittymät ja alikulku Iso-
koskentieltä Nurmoon.

Ylistaron Pelmaan tielinjauspää-
töksessä todetaan ylimalkaisesti, 
että ”tiesuunnitelman alueella ei 
ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa”.
 Jopa Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ympäristö- ja luon-
nonvarat -vastuualue on lausun-
nossaan vuonna 2018 toppuutellut 
tielinjauksen kiirettä todeten, että 
”tiesuunnitelmassa ei ole esitettynä 
vielä erityistä toteutusaikataulua, 
joten tiehanke ehdittäisiin hyvinkin 
vielä käsitellä alueelle laadittavassa 
yleiskaavassakin”.
 Alueidenkäyttö -vastuualue 
pitikin erittäin tarpeellisena, että 
Seinäjoen kaupunki jatkaisi Ylista-
ron yleiskaavaa, joka on jäänyt kes-
keneräiseksi vuoden 2008 tilanteen 
mukaiseen ehdotusvaiheeseen.
 Erikoista on sekin, että nyt val-
tatie 18:n hallinto-oikeudessa oleva 
tielinjauspäätös on vastoin vuonna 
2008 tehtyä ehdotusta.

Vetkuttelua

Ylistarolaiset eivät ole käytännössä 
päässeet vaikuttamaan tielinjauk-
seen lainkaan, koska kaupunki on 
vetkutellut yleiskaavan laadinnassa.
 Seinäjoen kaupunginhallitus 
kuitenkin yhtyi vuonna 2018 Ylis-
taron yrittäjien lausuntoon, jonka 
mukaan tielinjauksessa tulisi pa-
remmin huomioida Asulan liikealu-
een yhteydet.
 Merkillepantavaa on, että kau-
punkiympäristölautakunnan pu-
heenjohtajana toimii Kari Homi 
(kesk.). Hänen johdollaan lauta-
kunta on käytännössä antanut hai-
tallisen tielinjauksen edetä niin pit-
källe, etteivät ylistarolaiset pääse 
vaikuttamaan yleiskaavan laadin-
nan kautta alueensa kehittämiseen 

Pettikö keskusta ja 
kokoomus ylistarolaiset?

ja tielinjauksiin.
 Keskustan ylistarolaisvaltuute-
tuista vain Ritva Västi on näkyvästi 
puolustanut toimivia tieliikenneyh-
teyksiä Asulan alueella. Västi oli 
kaupunginvaltuutettu Piia Katte-
luksen hallinto-oikeuteen jättämän 
valituksen ensimmäinen allekir-
joittaja.

Poliitikot piilossa

Homi on kiirehtinyt sosiaalisessa 
mediassa selittelemään epäonnis-
tuneiden liikennejärjestelyjen seu-
rauksia: ”Pyrkimys on mahdollistaa 
kulku Matinpalontieltä Rapakujal-
le”.
 Tässä kalliissa mallissa kustan-
nukset sekä tien ja sille tarvittavan 
sillan rakentamisesta kaatuvat Sei-
näjoen veronmaksajille ja hidas ai-
kataulu näivettäisi alueella toimivat 
yritykset.
 Jokainen ymmärtää, ettei val-
tatien varressa olevalle huoltoase-
malle tai autokaupalle ole liikennet-
tä, jos sinne ei ole valtatieltä pääsyä. 
Vuosikin ilman tieliittymää on koh-
talokas.
 Ylistaroa ei ole puolustanut yk-
sikään kansanedustaja. Hallinto-
oikeuteen jätetyssä valituksessa ei 
ole mukana myöskään yhtään toi-
sen valtapuolueen eli kokoomuksen 
valtuutettua tai hallituksen jäsentä.
 Seinäjokinen-lehdelle ovat 
useat tahot ihmetelleet varsinkin 
keskustalaisvaltuutettujen ja lauta-
kunnan jäsenten kaksoisroolia kau-
pungin hallinnossa ja esimerkiksi 
osuuskaupan hallinnossa. Osuus-
kaupalla on esimerkiksi huoltoase-
ma-liiketoimintaa eivätkä henkilöt 
ole jäävänneet itseänsä asian käsit-
telyssä.

Osayleiskaava 
Nurmon keskustaan

 Osayleiskaavaehdotus on 
nähtävillä 8.4. – 7.5.2020.
 Osalliset ja kunnan jäsenet 
voivat esittää ehdotuksesta muis-
tutuksia 7.5.2020 klo 15.00 men-
nessä osoitteeseen kaavoitus@
seinajoki.fi.
 Yleisötilaisuutta ei järjestetä 
koronaepidemian aiheuttamassa 
poikkeustilassa. Kaupunkisuun-
nittelu ja kaavoitus antaa tarvit-
taessa puhelimitse lisäinformaa-
tiota kaavasta.

ELY:n Ponsimaan epäonnistuneet 
risteysratkaisut?

netaan maantieasiat myös vaaleilla 
valittavalle maakuntavaltuustol-
le, on maantiehankkeissa alueen 
asukkaiden mahdollisuudet torjua 
tiehankkeet lähes mahdottomat.
 Ylistaron Pelmaan tieliittymäs-
sä yleiskaavaa ei edes ilmeisimmin 
tehty, koska ELY ja mahdollisesti 
johtavat poliitikot Seinäjoella ha-
lusivat minimoida ylistarolaisten 
mahdollisuuden vaikuttaa tielin-
jaukseen, totesi Seinäjokinen-leh-
delle paikallinen asukas. 

Kurikan liittymä

Monelle Kurikkaan suuntaavalle 
on ollut järkytys, kun Kurikka mo-
titettiin yhden liittymän taakse. 
Aiemmin Kurikkaan pääsi Seinä-
joen suunnalta sujuvasti Tuiskulan 
kyläseuran talon jälkeen ja etelästä 
päin Ikarin teollisuusalueen koh-
dalta.
 Nyt molemmat liittymät on 
kylmästi katkaistu. Kriisitilanteessa 
uuden liittymän mennessä poikki, 
on Kurikkaan päästääkseen kier-
rettävä kaukaa 10 kilometrin lenkki 
Panttilan kautta.
 Kurikan magnetin takia keski-
tetty tieliittymä on irvikuvallinen, 

Hallinto-oikeus: ”Tielinjaus voidaan     määrätä purettavaksi”
Ei ota kantaa

Hallinto-oikeudesta korostettiin 
lehdelle, ettei lopulliseen päätök-
seen vielä tässä vaiheessa voi ottaa 
kantaa.
 Seinäjokinen-lehti kysyi Mä-
eltä, että jos valitus tielinjauksen 
hylkäämisestä menestyy, niin pi-
tääkö tielinjaus purkaa?
 -Tielinjaus voidaan päättää 
myös purettavaksi, Mäki vahvisti.
 Mäki kuitenkin korostaa, ettei 
tässä vaiheessa voi ottaa päätök-
seen ja sen mahdollisiin seurauk-
siin mitään kantaa.
 Seinäjokinen-lehti kysyi, että 
kuka maksaisi mahdollisen pur-
kupäätöksen?
 -En osaa sanoa enkä ottaa 
kantaa, Mäki totesi lehdelle.
 Tielinjauksen kustannukset 
ovat tämän hetken arvion mukaan 

2,3 miljoonaa euroa.

595 valitti

Liikennevirasto Traficomin te-
kemä ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen valmistelema päätös 
Ylistaron Pelmaan tiejärjestelyistä 
on saanut täystyrmäyksen paikal-
listen käsittelyssä. 
 Korona-kriisin keskelläkin 
peräti 595 henkeä on antanut al-
lekirjoituksensa listaan ja yhtynyt 
valtuutettu Piia Katteluksen Vaa-
san hallinto-oikeuteen tekemään 
valitukseen. Nimet kerättiin kah-
dessa viikossa. 
 Valituksessa vaaditaan Vaa-
san hallinto-oikeutta hylkäämään 
koko tielinjausta koskeva suunni-
telma. 
 -Ottaen huomioon allekirjoi-
tusten keräyksen Covid-19 -poik-
keustilassa, niin se on todella kova 
määrä. Haluan kiittää kaikkia alle-
kirjoittajia, toteaa liikuttunut Kat-
telus ylistarolaisten ja lähialueen 
asukkaiden aktiivisuudesta.

Maisema tuhotaan

ELY-keskus on valituksen mukaan 

mm. jättänyt tutkimatta Ylistaron 
yrittäjien ja Seinäjoen kaupun-
gin tekemät oikaisuvaatimukset 
suunnitelmasta. Suunnittelualu-
eella ei ole myöskään uutta tielin-
jausta vastaavaa voimassaolevaa 
osayleiskaavaa. 
 Uusi linjaus pilkkoo Kyrön-
jokilaakson arvokkaan maise-
ma-alueen. Lisäksi valituksessa 
kiinnitetään huomiota, että esi-
merkiksi maanomistajien kor-
vausasiat ollaan käsittelemässä 
vasta hankkeen maantietoimituk-
sessa.
 Merkillepantavaa on viran-
omaisen täysin puutteellinen lap-
sivaikutusten arviointi.
 -Risteys olisi vaarallinen ylis-
tarolaisille, varoittaa Kattelus 
hallinto-oikeudelle yhdessä 595 
muun allekirjoittajan kanssa jät-
tämässään valituksessa.

Puuttelliset kuulemiset

Asianmukaista kuulemista ei va-
littajien mukaan ole järjestetty, 
sillä 14.10.2015 eli neljä puoli vuot-
ta sitten alueella ei edes ollut vasta 
elokuussa 2016 perustettua uutta 
120-paikkaista päiväkotia Asulan 

liikealueella. Jatkossa päiväkotiin 
ei pääsisi Seinäjoen suunnasta 
lainkaan suoraan.
 Traficom ja ELY-keskus ovat 
siis tekemässä kaksi vaarallista 
risteystä peräkkäin ja jättämässä 
päiväkodin ja useat liikkeet ”mot-
tiin”. Samalla vaaralliseen Rapa-
kujan risteykseen ollaan uudella 
linjauksella lisäämässä liikennettä 
ja varsinkin raskasta liikennettä.
 Valituksen jättänyt Piia Kat-
telus pitää kestämättömämä, että 
kaupungin johtavat luottamus-
henkilöt eivät ole hoitaneet kaa-
voitusta eteenpäin:
 -Näiden valtuutettujen on 
turha tulla Ylistaron torille puhu-
maan, kuinka hyvin meillä menee. 
Ylistarolaisia on petetty rumasti.
 ELYn virkamies Janne Pon-
simaan ja Traficomin motiiveja 
jättää selvittämättä liikenneym-
pyrävaihtoehto on pidetty pöyris-
tyttävinä. 
 -Kenenkähän asialla Pon-
simaa on? Sen aiomme selvittää 
juurta jaksaen, totesi eräs nimet-
tömänä pysyvä vihainen viljelijä.

ribs
fast casual restaurant

ma-to 10-21    pe-la 10-22    su 12-21 
Tehtaantie 6, 60100 Seinäjoki

take away ja drive in 
tilaa 041-319 4149    

barots.fi

muutakin kuin luuta

kun uudelle alueelle ei ole noussut 
yhtään kauppaa, totesi luottamuk-
sellisesti Seinäjokinen-lehdelle 
Seinäjoelta Kurikassa jatkuvasti 
asioiva julkisen sektorin työntekijä.

Laihian liittymä

Laihian liittymän osalta maan-
omistajat valittivat Vaasan hallin-
to-oikeuteen, jossa heidän vali-
tuksensa voitti tielinjauksen osalta. 
Hallinto-oikeuden päätöksellä hy-
väksymispäätös kumottiin ja pa-
lautettiin Liikennevirastoon uudel-
leen käsiteltäväksi. Työt Laihialla 
keskeytyivät 2016.    
 Korkein hallinto-oikeus kui-
tenkin kumosi hallinto-oikeuden 
päätöksen loppu vuodesta 2016 ja 
uusi tieliittymä toteutettiin.
 Laihialla on oheisen kuvan mu-
kaisesti katkaistu tieliittymät. Alu-
eella valitettiin melu- ja tärinävai-
kutuksista.

 Nähtäväksi jää, miten Ylista-
rossa rakennetaan tie vastoin ole-
massa olevia asemakaavoja ja 2008 
valmisteille asetettua yleiskaava-
ehdotusta. Yleiskaavaehdotuksessa 
tielinjaus oli aivan erilainen kuin 
nyt Traficomin ja ELYn toteuttama 
ratkaisu.

Kurikan liittymä valtatiellä 3. Laihian katkaistu tie valtatiellä 18.

Oikealla oleva valtatielinjaus ollaan sulkemassa liikenteeltä st1:n kohdalla Ylistarossa.
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Polttoöljyn hinta on pysynyt jo use-
amman viikon alhaisella tasolla. 
 Seinäjoelle toimitettuna polt-

Öljyn hinta alhaalla
toöljyn verollinen hinta toukokuun 
alussa oli vain 66,5 senttiä litralta ja 
alv:ton hinta alle 54 senttiä litralta.

Koulut suljettiin koronakriisin 
puhjettua. Kokoontumiset kiellet-
tiin. Suomen rajaliikennettä rajoi-
tettiin hallituksen sisäisten vään-
töjen jälkeen. Uusimaa suljettiin 
kolmeksi viikoksi. Kauppojen hyl-
lyt tyhjenivät. Käsidesit loppuivat. 
Maskeja ei löytynyt mistään. Ra-
vintolat suljettiin.
 Haluan korostaa yhteiskun-
nan vastuuta niistä heikommista 
ihmisistä ja yrityksistä, jotka ovat 
näissä poikkeusoloissa joutuneet 
kärsimään ja jopa menettämään 
elinkeinonsa, terveytensä saati 
elämänsä. Näitä yrityksiä olisi pi-
tänyt tukea maaliskuussa esittä-
mälläni mallilla.
 Mallissani valtio olisi esimer-
kiksi ensimmäiset 2-3 kuukautta 
tukenut näiden yt-uhan alla olevi-
en henkilöiden pysymistä työllis-
tettynä maksamalla jokaista kohti 

Huhtikuun lopun kylmät yöt ovat 
hidastaneet kylvöjen käynnisty-
mistä Seinäjoella ja Etelä-Poh-
janmaalla. Tällä hetkellä näyttää, 
että kylvöt ovat kiivaimmillaan 
kuluvalla toukokuun ensimmäi-
sellä täydellä viikolla ja toisella 
viikolla.
 Alkavan satokauden suu-

Sulata ingmariini, sekoita joukkoon mysli ja levitä irto-
pohjavuoan pohjalle, jossa on vuoan muotoinen leivin-
paperi. 

Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Pese sit-
ruuna, raasta sen kuori ja purista mehu. Vaahdota vanil-
jakastike kulhossa, ja sekoita joukkoon jogurtit, tuore-
juusto, sokeri, sitruunan kuoriraaste ja mehu. Kiehauta 
vesi kattilassa ja sulata joukkoon liivatteet. Anna seok-
sen jäähtyä hetki, ja lisää sen jälkeen ohuena nauhana 
täyteseokseen. Kaada täyte pohjan päälle ja anna kakun 
hyytyä jääkaapissa yön yli. Koristele runsaalla määrällä 
marjoja.

Päätoimittaja

Suomella ei ole koskaan ollut siir-
tomaita, mutta ajatus niistä ei ol-
lut kaukainen. Suomalainen yli-
opistoväki oli hieman myöhässä 
1920-luvulla tavoitellessaan Am-
bomaata Suomelle siirtomaaksi. 
Sittemmin Suomi on tuonut maa-
ilman kylään, suurilta osin toki 
paremman elintason perässä, eikä 
niinkään työnteon.

100-vuotta myöhemmin Suomesta 
on tullut lähes riippuvainen hal-
vasta ulkomaisesta kausityövoi-
masta, joka tuodaan tänne varta 
vasten tekemään maatalouden 
töitä, vaikka maahanmuuttoa on 
vuosien ajan perusteltu sillä, että 
saadaan innokasta ja vetreää työ-
voimaa. Missä vaiheessa meiltä 
katosivat järki, juuret, kunnian-
himo ja kotimaisin voimin tehdyn 

istuttamaan Suomeen mansikan-
taimia.

Jos viljelemät olisivat inhimilli-
sen kokoisia ja kannattavia pie-
nemmässä mittakaavassa, ei olisi 
tarvetta lennättää Suomeen pik-
kukaupungin verran ulkomaisia 
rikkaruohonkitkijöitä ja marjan-

poimijoita. Jos keskittämispolitiik-
ka ja maaseudun autioittaminen 
ei olisi ollut niin voimakasta, olisi 
väkeä riittänyt paremmin omasta-
kin takaa. Tämä tilanne ei tieten-
kään ole syntynyt sattumalta, vaan 
täysin tietoisesti Suomen valtion 
ja hallituksen harjoittaman vuosi-
kymmeniä kestäneen vahingollisen 
työvoimapolitiikan tuloksena.

Työ-ja elinkeinoministeriön mu-
kaan kausityötä markkinoidaan 
nyt laajasti eri kohderyhmille. TE-
toimistoissa oli huhtikuun lopussa 
yhteensä 31 800 sellaista työnha-
kijaa, jotka ovat ilmoittaneet hake-
vansa työtä maataloudesta. Työt-
tömänä tai lomautettuna heistä 
on 17 200. Ylen taannoisen uutisen 
mukaan marjatiloille on alettu rek-
rytoida suomalaisia työntekijöitä ja 

Suomen kolonialistinen tasavalta

työn arvostus?

Jos maatalouden rakennemuutos 
olisi ollut maltillisempi ja per-
heviljelmistä olisi aidosti pidet-
ty kiinni, emme olisi ajautuneet 
tähän tilaan, missä päivittäisenä 
pääuutisena on se, että päästääkö 
Ukrainan hallitus kansalaisiaan 

hyviä hakemuksia on tullut sekä 
vanhemmilta ihmisiltä että nuo-
rilta, joilla ei ole vielä työkoke-
musta.

Haluan uskoa, että suunta Suo-
men harjoittamassa siirtomaaval-
tiolle tyypillisessä vahingollises-
sa työvoimapolitiikassa voidaan 
muuttaa. Meille on uskoteltu, että 
suomalaiset eivät hanttihommiin 
ryhdy - oliko edes yritetty toden-
teolla ennen COVID-19 viruksen 
aiheuttamaa poikkeustilaa? Valtio 
on syrjäyttänyt systemaattisesti 
oman maan kansalaisia ja mennyt 
siitä, mistä aita on matalin.

Piia Kattelus

Maaseudun yrittäjän 100 000 euroa ei ole edes kahta tonnia

noin 75-90 % palkkauskustannuk-
sista Tanskan mallia mukaillen 
ensisijaisesti yrityksille. Yritys ei 
tukea saadakseen saisi irtisanoa, 
ja osittaisissa lomautuksissakin 
pitäisi olla rajoitukset. Tuki tulisi 

olla henkilöperusteinen ja tällaisen 
henkilön sijoittuessa esim. kausi-
töihin, olisi tuki oltava siirrettävis-
sä palkkaavalle yrityksille palkka-
tukena. Palkkatuki olisi ulotettava 
myös opiskelijoille ja nuorille.

 Hallituksen lähipiiiri on täynnä 
etelän lobbari-, viestintä- ja mark-
kinointitoimistojen vastuuhenki-
löitä. Olihan se aika temppu antaa 
asiaan valmistautuneille yrityksille 
ensin 100 000 euroa tukea Business 
Finlandin kautta ja sitten samat 
yritykset tienasivat tekemällä ha-
kemuksia muille. Ja tienaavat vielä 
toteuttamalla tekemänsä hake-
mukset.
 Missä on oikeudenmukaisuus 
ja kohtuus, kun kaivinkoneyrittä-
jä-Jorma tai kampaamoyrittäjä-
Seija voi onnistuessaan saada kor-
keintaan 2000 euron avun omasta 
kunnastaan. Samaan aikaan kaksi 
henkeä tai enemmän työllistävät 
voivat saada 100 000 euroa ”verk-
kosivuston” perustamiseen Busi-
ness Finlandilta tai ELY-keskuk-
selta.

 Yrityksiä pitää tukea, mutta 
ei näin. Minä en veronmaksajana 
suostu maksamaan näin höllin pe-
rustein maksettuja tukia miljoona-
tulosta tekeville yrityksille omina 
lisäveroina tulevat 25 tai 30 vuotta.
 Huoltovarmuus nousi kauppo-
jen hyllyjen tyhjentyessä aiheelli-
sesti esille. Paljon puhetta, ei lain-
kaan tekoja. Nyt sopii ihmetellä, 
miksei maatalouden tai kriittisten 
sektoreiden avuksi ole rakennet-
tu palkkatukea tai maataloustukea 
esimerkiksi valkuaiskasvien vilje-
lemiseksi. Viljelijän euro ei ole edes 
sitä kahta senttiä tämän kriisin ra-
hanjaossa.

Sami Kilpeläinen

agronomi MMM, VTM

Kylvöt käynnistyneet hitaasti

rimmat haasteet liittyvät valku-
aisomavaraisuuteen. Rypsiä ja 
rapsia viljeltiin vielä vuonna 2010 
Suomessa yhteensä 158 100 heh-
taarilla, mutta viime vuonna alaa 
oli vain 36 700 hehtaaria.
 Etelä-Pohjanmaalla romah-
dus on ollut suhteellisesti vas-
taava, sillä vuonna 2010 viljeltiin 

rypsiä ja rapsia yhteensä 18 500 
hehtaarilla ja viime vuonna enää 
4300 hehtaarilla. Herneen viljel-
ty pinta-ala on kasvanut vuoden 
2010 yhteensä 300 hehtaarista 
viime vuoden 1900 hehtaariin.

Ohraa ja kauraa

Suomen suosituimmat viljeltävät 
viljat ovat ohra ja kaura. Ohraa 
viljeltiin viime vuonna Suomessa 
455 400 hehtaarilla. Se oli 7000 
hehtaaria enemmän kuin vuonna 
2010. Etelä-Pohjanmaalla ohraa 
viljeltiin yhteensä 54 400 heh-

taarilla.
 Kauran viljelyala on pysynyt 
vuodesta toiseen hyvin vakaana. 
Viime vuonna Suomessa viljeltiin 
kauraa yhteensä 319 600 hehtaa-
rilla. Etelä-Pohjanmaalla viljelty 
ala oli 44 500 hehtaarilla. Se on 
lähes 4000 hehtaaria enemmän 
kuin vuonna 2010.

Maitomestarin marjaisa Juustokakku
Pohja:

50 g Ingmariinia tai voita
3 dl Myllärin Luomu Crunchy mysliä

Täyte:

1 dl vettä
5 liivatelehteä
2,5 dl Valion vaniljakastiketta
500 g Arlan turkkilaista jogurttia
500 g Arlan maustamatonta tuorejuustoa
200 g Arlan Luonto+ vaniljajogurttia
1 sitruunan mehu ja kuori
1,5 dl sokeria

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot 
  kourakuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut

- 5,5 tn kumitelakone 

Loka ’19           Tammi ’20          Maalis ’20          Touko ’20
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En ole varma voiko olla paljon tätä pa-
rempaa ajankohtaa perustaa omista 
tuotteista sähköinen tuotekatalogi tai 
verkkokauppa. Ihmiset siirtyvät verk-
koon sellaisella ryminällä, että palvelui-
den kaistatiloja tarkastellaan. Voi olla, 
että myös runkoverkot menevät uusik-
si, kun väenpaljous yltää internettiin. 
Verkkokaupalla varmistat myyntisi jat-
kuvuuden sosiaalisen eristäytymisen 
aikana. Päivittäinen ostoskeskusshop-
pailu vaihtuu nyt verkkoshoppailuksi.

Rakentamalla verkkokaupan yhteis-
työssä Mainostoimisto Riiman kans-
sa takaat, että verkkokauppasi säilyy 
kehityksen aallonharjalla. Kehitämme 
verkkopalveluitamme jatkuvasti ja 
verkkokaupoissamme on mahdollisuus 
mitä yksityiskohtaisempiin vaihtoehtoi-
hin. Parhaana puolena verkkokaupan 
käynnistämiseen meidän kanssamme 
on se, että meiltä löydät myös asian-
tuntijat vuosikymmenten kokemuksella 
brändisi graafisen suunnittelun toteut-
tamiseen.  

Valmiit verkkokauppa-alustat eivät 
välttämättä, tai useinkaan vastaa 
omaa näkemystä siitä mitä verkkokau-
pan tulisi olla. Suunnittelemalla verkko-
kaupan kanssamme voitte ehdottaa 
mitä tahansa verkkokaupalta voi kuvi-
tella. Yhdessä laaditun suunnitelman 
pohjalta teemme tarkan suunnitelman 
verkkokaupan ulkoasusta, josta sitten 
tehdään tekninen toteutus.

ILMOITUS

ILMOITUS

Verkkokaupan tekemisessä tuotteiden 
tiedot ovat hyvin keskeisessä asemas-
sa, koska verkkokauppa näkyy hakuko-
neissa niiden avulla. Voimme selvittää 
tuotteille tärkeimmät hakutermit, tai 
täydentää tuotteiden tietoja. Tuotetie-
toja kirjoitettaessa, on hyvä kartoittaa 
oikeat hakusanat hakusana-analyy-
sin avulla.  Tuotetietojen lisäksi tärkeitä 
ovat myös verkkokaupan muut tiedos-
tot ja niiden nopeus. Nykyään sivuston 
paremmuutta mitataan myös sivujen 
latausnopeuksilla. Nopeilla verkkosi-
vuilla asiakkaat viihtyvät paremmin ja 
kauppa käy.

Verkkokauppojen jatkokehityksessä 
voidaan tuotteille luoda mm. kansain-
välistä näkyvyyttä ja muita liiketoi-
mintaa kohentavia ratkaisuja, kuten 
hakukonenäkyvyyden parantamista, 
integrointia verkko-ostoskeskuksiin ym. 
Voimme auttaa myös muiden moni-
mutkaisten ratkaisuiden ja verkkopal-
veluiden toteuttamisessa.

Jos sinulla on jo verkkokauppa voimme 
myös yhdessä tarkastaa, analysoida 
sekä antaa kehitysideoita jo valmiille 
verkkokaupalle. Useissa tapauksissa on 
myös verkkokaupan ulkonäköä, käyt-
töliittymää ja tuotetietoja mahdollista 
optimoida ja parantaa.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, 
mitä voimme yrityksesi hyväksi tehdä.

Juha Lemponen
050 446 0030 • juha.lemponen@riima.fi

www.riima.fi

Erikoistilanne on aloittanut uuden ajan verkossa. Koitin tilata ruokaa 
verkkokaupasta, mutta ostoskorin sisältö tyhjentyi itsestään. Toisella 
kerralla, kun vihdoin pääsin kassalle, olivat sieltä kaikki toimitusajat 
loppuneet. Sillä hetkellä mietin, että ei ole maailma vielä valmis tai 
ainakin suurella suomalaisella kauppaketjulla oli vaikeuksia toimittaa 
hyvää asiakaskokemusta.

VERKKOKAUPPA

– NYT TAI EI 
KOSKAAN

Peräseinäjokinen maatalon tyttö 
Aila Kivimäki toimii yrittäjänä ja 
perustajana Etelä-Pohjanmaan 
katsastuksessa, joka on maakun-
nan suurin yksittäinen katsastus-
asema katsastusmäärillä mitat-
tuna. Tänä vuonna tulee 10 vuotta 
katsastusaseman perustamisesta 
ja myös Ailan lapset Elina Kivi-
mäki-Männistö ja Juha Kivimäki 
ovat nykyisin toiminnassa muka-
na.
 -Sitten, kun noustaan Suomen 
suurimmaksi yksittäiseksi katsas-
tusasemaksi voi yrityksen siirtää 
kokonaan nuoremmille, naurah-
taa Aila Kivimäki pilke silmäkul-
massaan. Useana vuonna olemme 
olleet katsastusmäärillä mitattuna 
Suomen yksittäisten katsastus-
asemien suurimpien joukossa.
 Elina Kivimäki-Männistö ker-
too, että yrityksen 10-vuotisjuhlat 
on siirretty myöhemmäksi koro-
na-epidemian takia.
 -Juhlat pidetään joko syksyllä 
tai ensi talvena, paljastaa Elina.
 Seinäjoella palvelee tällä het-
kellä kuusi katsastusasemaa, kun 
muutama vuosi sitten niitä oli vie-
lä yhdeksän.
 Katsastusasemien määräai-
kaiskatsastuksien katsastusmää-
riin perustava ”kisa” on kuin itä-
länsi -ottelu, sillä Aila paljastaa 
Suomen suurimman aseman löy-
tyvän idästä.

”Palvellaan koko ajan - myös 
poikkeusaikana”

EP:n katsastuksessa autoja kat-
sastaa yhdeksän henkilöä, joista 
yksi on yrittäjä Juha Kivimäki.
 -Meillä on nopea palvelu ja 
useat arvostavat sitä, että meillä 
on pitkäaikainen, ammattitai-
toinen ja vakiintunut henkilöstö, 
kiittelee Juha.
 Katsastusaseman päällikkönä 
toimiva Juha Taipale on on ollut 
alalla jo 23 vuotta.
 -Katsastuksiin on viime vuosina 
tullut useita muutoksia. Toukokuus-

Pohjan Rakennuskoneen yrittäjä Raimo 
Viitamäki kertoo poikkeuksellisen kevään 
näkyneen konevuokrauksen kasvuna.
 -Ihmisillä on tänä keväänä ollut aikaa 
kotona pihatöille, taustoittaa Viitamäki 
korona-kriisin vaikutusta.
 Vuokraamon hoitajana toimiva Lassi 
Männikkö vahvistaa, että konevuokraus 
on kiihtynyt tänä keväänä.
 -Kiirettä on, Lassi sanoo.
Kevät on konevuokrauksen kiireisintä ai-
kaa ja varsinkin puutarhakoneilla on kova 
menekki.
 -Eniten vuokrataan puutarhajyrsi-
miä, oksasilppureita, nurmikon ilmaajia ja 
sammaleen poistajia, kertoo Männikkö.

Yksityisasiakkaita paljon

Monelle omaa puutarhaa hoitavalle tai ta-
loa remontoivalle on vuokraukseen luon-
teva syy:
 -Näitä koneita ei kannata itselle ostaa, 
jos on esimerkiksi 1-2 käyttökertaa vuo-
dessa. Suurin osa vuokrataan kympeillä ja 
se on kannattavampaa kuin ostaa suurella 
hankintahinnalla kone itselle, taustoittaa 
Männikkö.
 Yleisimmät koko vuoden vuokrattavat 

Konevuokraus kasvussa Suomen suurimpien joukossa oleva katsastusasema

sa uudistuu seuraavana jarrullisten 
peräkärryjen katsastusmenettely. 
Siitä uudistuksesta on asiakkaille 
hyötyä, taustoittaa Taipale.
 Jatkossa ”leima” on jarrulli-
sissa peräkärryissä voimassa kak-
si vuotta katsastuspäivästä alkaen. 
Vanha menettely perustui kalen-
terivuosiin.
 -Myös yksityiskäytössä olevi-
en yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen 
määräaikaiskatsastus välit harve-
nevat kahteen vuoteen. Yksityis-
käytössä oleville museoajoneu-
voille, riippumatta niiden iästä, 
otetaan käyttöön yhtenäinen nel-
jän vuoden niin sanottu rullaava 
katsastusaikaväli, toteaa Taipale.
 -Palvellaan koko ajan, myös 
tällaisena poikkeusaikana, kertoo 
Aila Kivimäki yrityksen toiminto-
jen uudistamista.
 Autot ja useimmat kulkuneu-
vot pitää katsastaa lakisääteisesti 
ja se ylläpitää asiakasvirtaa.
 -Vähän on myös varovaisuut-
ta ja siksi palvelun kysyntä on hie-
man hiljentynyt, kertoo Aila Kivi-
mäki.

Hygienia tärkeää, 
noutopalvelu käyttöön

-Ollaan varauduttu korona-aika-
naan omalla erityisellä hygienialla 
lisäämällä siivousta, pyyhkimäl-
lä useita kertoja päivässä tuolit, 
pöydät, näyttöpäätteet ja joka au-
ton katsastuksen jälkeen pestään 

tietysti kädet ja katsastus tehdään 
kertakäyttökäsineet kädessä, lu-
ettelee Aila mittavia toimia koro-
nan ehkäisemiseksi.
 Elina Kivimäki-Männistö ker-
too myös, että asiakkaiden käytös 
on varovaista ja samassa paikassa 
ollaan vain vähän aikaa.
 -Paikkaa vaihdetaan. Ollaan 
ensin toimistossa sitten mennään 
ulos, kun tulee lisää asiakkaita ja 
lopulta siirrytään väljään katsas-
tussaliin, kiittelee Elina asiakkai-
den vastuullisuutta.
 Katsastuskonttorin toimis-
toon asennettiin suojalasit, jotka 
ovat pleksejä vahvemmat.
 Riskiryhmäläisille perustet-
tiin noutopalvelu eli autot haetaan 
samasta paikasta ja palautetaan 
desinfioituna takaisin.
 -Palvelu on syntynyt tämän 
kriisin myötä, kertoo Elina.
 Noutopalvelua voivat käyttää 
yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläi-
set, jotka asuvat 15 kilometrin sä-
teellä katsastusasemasta.
 -Koronan aikana ei ole tar-
joilua eikä lehtiä luettavana. Nor-
maalisti meillä on tarjolla kahvia, 
kaakaota, teetä, mustikkakeitto ja 
keksejä sekä lapsille jäätelöt Elina 

kertoo.

Autopesu tukemaan toimintaa

Tähti-Autopesu perustettiin Mi-
nimanin läheisyyteen pari vuotta 
sitten, johon investoitiin mark-
kinoiden uusimmat Washtec-au-
tonpesukoneet.
 Tähtiautopesu haluaa tarjo-
ta asiakkailleen laadukkaan au-
topesun ja parhaan mahdollisen 
asiakaskokemuksen. Pesuvaihto-
ehtoja on tarjolla useita ja eri hin-
takategorioita tarjotaan erilaisten 
asiakastarpeiden mukaan.
 -Säännöllinen autonpesu 
ympärivuoden pitää huolta auton 
maalipinnasta. Asiakkaat voivat 
ostaa 5- ,10- tai 15-kerran kortin 
ja yritysasiakkaille on laskutus-
kortti, kertoo Juha Kivimäki tode-
ten valtaosan ostavan pesun suo-
raan kortilla helppokäyttöisestä 
automaatista.

Maksuautomaatilla voi maksaa 
myös lähimaksulla ja Mobile-
Paylla.

Yrittäjien mukaan katsastuslain 
muutoksesta johtuen haluttiin 
saada uutta toimintaa tukemaan 
liiketoimintaa.
 Aila Kivimäki paljastaa vä-
rivaloista tunnetun Tähti-auto-
pesun pesukoneen ostosta, että 
hän kävi itse valitsemassa koneen 
Saksassa laitetoimittaja Prowa-
shin edustajan kanssa.
 Seinäjoella ei yrittäjien mu-
kaan ole montaa autopesulaa, jo-
hon mahtuu myös 2,9 metriä kor-
keat sprintterit tai pakut.
 Aila Kivimäki kertoo haastat-
telun päätteeksi, että monet va-
roittelivat yrittäjäksi lähtemistä:
 -Olin päättänyt, että huipulle 
mennään. Sen on mahdollistanut 
kuin yhtä suurta perhettä oleva 
työyhteisö, päättää jo 70-luvulta 
alkaen töitä pankki- ja sittemmin 
autonkatsastusalalla tehnyt Aila.

Aila  Kivimäki ja Elina Kivimäki-
Männistö kertovat ”toteemin” ole-
van tuotu Peräseinäjoelta oman 
syntymäkunnan juurilta.

Juha Taipale, Aila Kivimäki, Elina Kivimäki-Männistö ja Juha Kivimäki kertovat katsastusaseman olevan Suomen 
suurimpien joukossa.koneet ovat rakennusimurit, lattiahioma-

koneet ja nosturit.
 Männikön mukaan yrityksen vahvuus 
korona-aikana on sen monipuolinen pal-
velutarjonta ja että asiakaskunta on moni-
puolinen:
 -Vuokraamme koneita yksityisasiak-
kaille ja haluamme palvella niin yrittäjiä 
kuin koneiden kertavuokraajia, päättää 
Männikkö.

Tiesitkö autopesusta?
Seinäjokinen-lehti selvitti Täh-
tiautopesun Juha Kivimäeltä, 
mitä nykyaikainen pesu pitää 
sisällään:

Pesutekniikka on kehittynyt 
vuosien varrella. Auton pintaan 
tulee vuodenaikaan soveltuva 
esipesuaine. Parhaissa pesuis-

Omatunto

Miksi lääkäreiden ja hoitaji-
en omatunto tukahdutetaan? 
Kukaan ei aja heidän asiaansa.

Sitten kyllä vouhotetaan su-
kupuolineutraalilla vouho-
tuksella eikä tyttö saisi olla 
tyttö, eikä poika saisi olla 
poika. Koko maa pitäisi saada 
sekaisin ja maksumieheksi, 
tuollaisen järjettömyyden eli 
henkilötunnusten muutta-
misella sukupuolettomaksi ja 
ikää vailla oleviksi.

Kaikki tiedämme, että tässä 
on vaan Jumalan luomistyön 
murentaminen ihmisen pil-
kan alle.

Seinäjokinen-lehti on avannut youtube-
palveluun videokanavan.
 Voit tutustua Seinäjoella puhuttaviin 
uutisaiheisiin joka perjantai-illalla uudel-
le uutispätkällä.
 Ensimmäinen Seinäjokinen-lehden 
video käsitteli Ylistaron Pelmaan tie-
liittymää. https://www.youtube.com/
watch?v=V8t_Ii2eIFM

Seinäjokinen-lehdelle videokanava

sa annostellaan esipesuaine 
kahteen kertaan. Kesällä taas 
annostellaan hyönteisirrote au-
ton keulaan ja tuulilasille. Ajo-
neuvo pestään aina korkeapai-
neella harjattomasti puhtaaksi 
ennen harjausta.Tähtiautopesun 
asiakaslupauksen ”autonpesu 
josta jää hyvä mieli” lunastami-

sen mahdollistavat markkinoi-
den parhaimmat biologisesti 
hajoavat, ympäristöä kuormitta-
mattomat pesuaineet sekä eri-
koisvahat. Parhaissa pesuissa 
erikoisvahat harjataan auton 
pintaan kiinni, jolloin epäpuhtau-
det eivät tartu auton maalipin-
taan kiinni.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

Kaikki tiedämme, että naiset 
on naisia ja miehet on miehiä. 
Mutta toki on joitain yksilöi-
tä, joilla on joku häiriö ja sen 
vuoksi tarvitsevat hoitoa, ja 
senhän he saavatkin.

Tässä on ihmisen halu sotkea 
Jumalan järjestystä, mutta 
olen toki varma, että he ei toki 
onneksi siinä onnistu.

Pääsisimme vain niin paljon 
helpommalla, kun tuollaiset 
hankkeet tukahdutettaisiin 
heti alun alkaen.

-Lähteellä

LUKIJALTA
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RAAMATTU JA 
DINOSAURUKSET

LO I K O  J U M A L A  d i n o s a u r u k s e t-
kin? Mainitaanko niitä Raamatussa? 
Dinosauruksiksi kutsutut eläimet todella 

luotiin luomisviikolla – samana päivänä ihmisen 
kanssa (1. Moos. 1:24). On kuitenkin huomatta-
va, että termi dinosaurus keksittiin vasta vuonna 
1842. Aiemmin näitä otuksia kutsuttiin muilla 
nimillä, kuten Raamatussa heprean sanalla tan-
nîyn (ַּתּנִין) – lohikäärme.

Dinosaurukset menivät muiden eläinten 
tapaan Nooan arkkiin (1. Moos. 6:20, 7:13–14) 
ja loogisesti tulivat sieltä myös ulos ja levittäy-
tyivät maailmaan. (Arkin tilalaskelmista voit 
lukea Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kir-
jasta, luominen.fi/KJVL). Veden pai su muk sen 
laukaiseman jääkauden kylmyys selittänee osal-
taan dinosaurusten häviämistä, mutta joitain 
yksilöitä oli hengissä vielä suhteelliseen äsket-
täin. Sveitsiläinen lääkäri ja biologi Konrad von 
Gesner julkaisi vuosina 1551–58 nykyaikaisen 
eläintieteen lähtökohtana pidetyn teoksensa 
Historia Animalium. Siinä hän toteaa lohikäär-
meiden olevan ”hyvin harvinaisia, mutta yhä 
elossa olevia olentoja”. Tässä kirjoituksessa ei 
ole mahdollista käsitellä asiaa syvällisemmin, 
mutta ihmisen kanssa eläneistä hirmuisista lis-
koista raportoivat monet muutkin, esimerkik-
si Herodotos (syntyi vuonna 484 eKr), Plinius 
vanhempi (23 jKr), Josefus (37 jKr), Marco Polo 
(1254), ja Ulisse Aldrovandi (1522). 

Muinoin eri puolilla maailmaa samaan aikaan 
eläneet ihmiset ovat toisistaan riippumatta teh-
neet taideteoksia, joissa on kuvattu hämmästyt-
tävällä tarkkuudella vasta nykypaleontologian 
kuvaamia dinosauruksia. Kerroimme esimerkiksi 
Kambodzan temppelissä (800–1400 jKr) kuva-
tusta stegosauruksesta Luominen-tiedelehden 
numerossa 16. Britanniassa olevasta (1496 jKr) 

hautakaiverruksesta raportoimme numeroissa 
14 ja 32. Looginen selitys on se, että nämä (ja 
monet, monet muut!) taideteokset on tehty sil-
minnäkijän kuvauksen perusteella.

Jobin kirjaa pidetään yhtenä Raamatun 
vanhimmista. Sen maininnat lumesta ja jääs-
tä viitannevat Jääkauteen. Jumala kuvailee 
yksityiskohtaisesti Jobin itsensä näkemää koo-
kasta eläintä, Behemotia (Job 40:15–18). Eläin 
mm. ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuun. 
Libanoninsetri kasvaa jopa 40 metrin korkuisek-
si. Kuvaus ei missään nimessä sovi virtahepoon 
tai krokotiiliin, kun taas moni sauropodi nimen-
omaan tunnetaan tällaisesta hännästä. 

Toinen kumma olento nimeltään Leviatan 
löytyy Jobin kirjan luvusta 41. Jumala toteaa 
ettei Hän malta olla puhumatta siitä. Leviatanin 
”pelkästä näkemisestä sortuu maahan” ja ”sen 
hampaitten ympärillä on kauhu”. Eläimen koko 
kuvauksen perusteella kyseessä on voinut olla 
esimerkiksi Spinosaurus.

Jeesus ei puhunut evoluutiosta

Raamatussa ei myöskään ole modernia sanaa 
”evoluutio”. Tarkkaavainen lukija kuitenkin huo-
maa Jeesuksen opettaneen evoluutiota vas-
taan. Herramme sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, 
että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja nai-
seksi” (Matt. 19:4a). Myös Markus on tallenta-
nut Herramme sanoneen vastaavaa (Mark. 10:6). 
Hyvänä opettajana Jeesus toisti tärkeää asiaa 
varmaan useita muitakin kertoja. 

Molemmissa jakeissa sana ”alussa” on krei-
kaksi ἀρχή (arkhḗ), joka tarkoittaa Novumin 
mukaan alkua sen ehdottomassa merkityk-
sessä. Jeesus siis opetti, että ihminen on 
ollut olemassa heti alusta alkaen. Uuden 
Testamentin muut kirjoittajat ovat samalla lin-
jalla. Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä todetaan, 
että Jumalan teot ovat ”maailman luomisesta 
asti olleet nähtävissä” (Room. 1:20). Jos ihminen 
olisi kehittynyt vasta 14 miljardia vuotta olete-
tun alkuräjähdyksen jälkeen, kuten ”tiede” on 
mukamas todistanut, ei näissä Raamatun koh-
dissa olisi mitään järkeä. Mikäli ihminen kuiten-
kin luotiin luomisviikon kuudentena päivänä 
joitain tuhansia vuosia sitten, ongelmia ja siten 
selittelyn tarvetta (teistisellä evoluutiolla) ei ole: 
luomiskertomus on historiallista kerrontaa, ei 
vertauskuvaa. Ihminen on todella ollut olemas-
sa jo luomakunnan alusta, kuten Jeesus opetti.

Vastaava luomisevankelioinnin linja näkyy 
niin Paavalin puheessa Lystrassa (Apt. 14:15–17) 
kuin Areiopagilla (Apt. 17:24): kun kuulijakun-
nassa oli pakanoita, opetus piti aloittaa luomi-
sesta. Paavali perusteli äskettäisen luomisen 
avulla myös sovituksen tarpeen (Room. 5:12–21) 
ja jopa ylösnousemuksen (1. Kor. 15:22)! 

Raa ma tun mu kaan kuolema on synnin palk-
ka (Room. 6:23). Se on vihoviimeinen vihollinen 
(1. Kor. 15:26). Kuolema on paha ja surullinen 
asia – Jeesus ei Lasaruksen haudalla laulanut 
ilovirsiä kuolemalle. Mitä Herra teki? Hän itki! 
(Joh. 11:35). Liberaaliteologien keksimä darvi-
nismin ja luomiskertomuksen ”synteesi”, väittää, 
että Jeesus käytti luodessaan kuolemaa ja ole-
massaolon taistelua. Tätä suurempaa valhetta 
on vaikea keksiä. Voisiko tällainen vastenmie-
linen ajatus ”jumalallisesta evoluutiosta” olla 
Raamatun ennustama väkevä eksytys (2. Tess. 
2:11–12)? 

Luominen ry taistelee tällaista tieteen vale-
pukuun verhottua harhaa vastaan kertomalla, 
mitä luonnontieteiden havainnot ja tutkimustu-
lokset ovat paljasteneet tämän uskomustieteen 
väitteistä (kuten ihmisen alkuperästä). Näistä 
paljastuksista voit lukea suomeksi toimitta-
mastamme kristillisestä tiedelehdestä nimel-
tä Luominen (jolla on lukijoita yli 110 maassa). 
Lisäksi olemme julkaisemassa tärkeän teoksen 
nimeltä Syvän ajan petos. Siinä poraudutaan 
hurjasti muuttuneen aikakäsityksen perustuk-
siin asti. Harva esimerkiksi tietää, että maailman 
ikä kasvatettiin tuhansista vuosista miljardeihin 
puhtaasti filosofisista syistä – jo kauan ennen 
radiometrisiä iänmääritysmenetelmiä! Kirjan 
johtopäätös on selvä: ihminen on luotu ”heti 
luomakunnan alussa”, ei miljardeja vuosia sen 
jälkeen. Jeesus tiesi mistä puhui.

ARI TAKKU, DI
Luominen-tiedelehden vastaava päätoimittaja.

MIKKO TUULIRANTA, kirurgian erikoislääkäri
Luominen ry:n hallituksen puheenjohtaja.

KOTIIN

KULJETETTUNA

19,90€

Ennakkotilaa Syvän ajan petos erikoishintaan sähköpostitse 
asiakaspalvelu@luominen.fi tai puhelimitse 020 730 7400. 
Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 11-12, sekä perjantaisin 
klo 16-17. Ääniviestin voi jättää milloin tahansa. Voit laittaa numeroon myös tekstiviestin.
Erikoistarjous on voimassa 31.5.2020 asti. Kappalerajoitus 2 kpl / tilaaja. Hinta sis. alv 10% + toimituskulut.

Luominen-tiedelehti 37 ( luominen.fi/lehti )

2020-04-30_seinajokinen.indd   1 1.5.2020   5.57.10

Piian
Tällä kertaa Piia tenttasi Jarmo 
Kujalaa, joka on saavuttanut SM-
tasolla maratonilta kaksi pronssia 
vuosina 1983 ja -84. Lisäksi hän on 
ollut mukana maastojuoksun SM-
kilpailuissa saaliina pitkän matkan 
joukkuekilpailuissa hopeaa vuonna 
1983 ja pronssia -80. Peräseinäjo-
ella Juupakylässä syntynyt Kujala 
asuu tällä hetkellä Törnävällä ja 
urheilee edelleen aktiivisesti päi-
vittäin. Jarmo on pyöräillyt, hiihtä-
nyt ja juossut elämänsä aikana 320 
000 kilometriä. Seinäjokinen-lehti 
tapasi Jarmon pyörälenkillä.

tentissä

Jarmo Kujala syntyi Juupajärvellä 
Peräseinäjoella äitinsä kotitalossa. 
Sitten perhe muutti 3 km:n pää-
hän Alavuden puolelle, mutta kun 
Jarmo oli 11-vuotias palasi perhe 
takaisin Peräseinäjoelle. Hän kävi 
Juupajärvellä alakoulun, vaikka 
asuikin Alavuden puolella. Koulu-
matka oli vain 1,5 kilometriä. 
 -Muistan kuinka opettajat tu-
livat meille. Isää uhkailtiin jopa 
poliisilla, jos en mene Alavuden 
puolelle Kaukolan kouluun, jonne 
olisi ollut 10 kilometrin koulumat-
ka, kertaa Jarmo lapsuuden koulu-
muistojaan.
 Jo Jarmon nuoruudessa kylä-
koulut taistelivat pienen oppilas-
määrän kanssa, joten koulun opet-
taja hankki Juupakylälle romaneja, 
että saatiin koulu pidettyä. 
 -Eivät he oikein koulussa viih-
tyneet, ja jouluun mennessä lähti-
vät jo pois, muistelee Jarmo. 
 Oppikoulussa Jarmo oli 
5-vuotta ja sen jälkeen hän opiskeli 
ammattikoulussa elektroniikka-
asentajaksi. Sen jälkeen hän teki 
radio- ja tv-asentajan sekä työ-
teknikon opinnot. Lisäksi vuonna 
2006 Jarmo sai insinöörin opinnot 
päätökseen. Jarmo on töissä Veik-
kauksella ja tekee nyt töitä kotoa 
käsin. 

Liikunnallinen maalaistalon 
poika

Urheilu tuli osaksi Jarmon elä-
mää oppikoulussa hänen ollessaan 
12-vuotias. Koulu loppui keski-
viikkoisin aikaisin ja Jarmon olisi 
pitänyt odottaa koulukuljetusta yli 
kolme tuntia. Hän päätti ottaa pol-
kupyörän mukaan aamulla linja-
autoon, jotta pääsi sitten pyörällä 
kotiin heti koulun päätyttyä. Jarmo 
oli kotona ennen kuljetusta, vaik-
ka hänellä oli matkaa 20 kilomet-
riä. 14-vuotiaana hän alkoi kulkea 
matkan juosten. 
 -Minua kannustettiin kotoa 
urheiluun, vaikka se veikin paljon 
aikaa, kertoo Jarmo.
 Kujalan kotona oli lypsylehmiä 

”Peräseinäjoki on 
maailman paras paikka”

ja Peräseinäjoen ensimmäinen put-
kilypsykone tuli tilalle vuonna 1972. 
Eläimiä oli viitisenkymmentä, 20 
lehmää ja 20 mullikkaa sekä sikoja. 
 -Heinät loppuivat yleensä 
keskiviikkona. Koska olin kotona 
aikaisin ennen koulukuljetusta, 
lähdin isän kanssa hakemaan hei-
niä ladosta. Lauantaisin haimme 
toisen kuorman. Ennen EU:n jäse-
nyyttä vanhemmat luopuivat tilas-
ta luopumiseläkkeen kautta, muis-

telee Jarmo.
 Jarmon mukaan Peräseinäjoki 
on maailman paras paikka, ja hän 
kertoo saaneensa kotoa hyvät läh-
tökohdat elämään. 
 -Meitä oli kolme veljestä ja 
minulla on kaksi poikaa. Äitini elää 
vielä, mutta isäni nukkui pois viime 
vuonna, sanoo Jarmo.

Törnävän vanhempain-
yhdistyksen veturi

Jarmon pojat ovat käyneet Tör-
nävän ala-asteen. Koulun pihalle 
rakennettu monitoimikenttä on 
Jarmon idea, ja hän oli mukana 
puuhaamassa skeittiramppia, jo-
hon käytettiin 20 000 euroa. Ra-
hat vanhempainyhdistys keräsi 
yhdessä, jotta kaikilla lapsilla oli-
si yhdenvertaiset mahdollisuudet 

harrastaa. Nyt kun koulua käydään 
Törnävällä parakeissa, rakentuu 
koulun pihalle suunniteltu saliban-
dykenttä Tekun taakse, koska Tör-
nävän koulun pihalle sen piti tulla 
parakkien paikalle. 
 -Koulua on korjattu, mutta sii-
tä huolimatta sitä ei ole saatu kun-
toon. Mielestäni koulu tulee laittaa 

catepillarilla kumoon ja rakentaa 
uusi. Olen säännöllisesti yhteydes-
sä Törnävän koulun rehtorin Kim-
mo Rantasen kanssa, toteaa Kujala.
 Vuonna 2015 Törnävälle tuli 
vastaanottokeskus. Vanhempain-
yhdistyksen kokouksessa naiset 
suunnittelivat, että Jarmo lähtisi 
vetämään heille lenkkejä, koska 
ilman häntä eivät olisi uskaltaneet 
lähteä.
 - En sitten vetänyt yhtään 
naistenlenkkiä, mutta tämä kuvas-
taa, miten paljon naiset pelkäsivät. 
Turvapaikanhakijat kun kulkivat 
koko kadun leveydeltä, niin naisille 

tilanne oli pelottava, kertoilee Jar-
mo.

Lopuksi kysyn Jarmon kantaa 
kaupunginjohtajavalintaan:

-Seinäjoen kaupunginjohtajaki-
sassa oli hyviä hakijoita heti blo-
gattu ulos. Juha Luukko olisi ollut 
aika hyvä. Hän oli SSU:n entinen 
puheenjohtaja ja tunnen Juhan 
hyvin, päättää Jarmo Kujala haas-
tattelun ja jatkaa pyörälenkkiään 
Könnin suuntaan Ilmajoelle.

Palvelemme:

 Äitienpäiväviikolla
ma-pe 9-19, La 8-16, Su 10-16

p. 050 3580 896

www.hyllykallionkukka.fi
Kauppakeskus Prisma, Seinäjoki

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com



Uutuus lehmille! 

Käpälämäen Rakennus Oy ra-
kentaa parhaillaan rivitaloa 
Seinäjoen Pohjan kaupungin-
osaan. Yhteistyökumppanina 
sähköurakoinnissa on  KORA 
Installations Oy, poikkeuksen 
edellisvuosien yhteistyöhön 
tuo se, että tämän rivitalon 
katolle asennettiin jo raken-
nusvaiheessa aurinkovoimala, 
taustoittaa Harri Koskela joka 
on toinen yrityksen omistajista.
 -Kohde valmistuu hei-
näkuussa 2020. Kaksiot ovat 
menneet, mutta kolmioita ja 
neliöitä on vielä kaupan, kertoo 
Tuomas Kuusisto Käpälämäen 
Rakennus Oy:ltä.
 Käpälämäen Rakennus on 
rakentanut mm. Laihialle yh-
deksän rivitaloasuntoa ja Vaa-
saan on tekeillä 18 asuntoa.
 - Kaikki asunnot ovat sau-
nallisia, joissa on erillinen WC. 
Tavaramerkkimme on laadu-
kas sisustus, materiaalit ja in-
tegroidut kodinkoneet. Asunto 
on helposti muutettavissa es-
teettömäksi ja varsinkin tässä 
kohteessa sijainti on optimaa-
linen, kaikki palvelut ovat lä-
hellä, kertoo Kuusisto.

Aurinkopaneelien hinnat 
laskeneet rajusti

Rivitalon lämmitysmuotona 
on kaukolämpö. Tämän lisäksi 

Seinäjoen Pohjaan uusi rivitalo, jonka katolle aurinkovoimala

talon katolle on asennettu ni-
mellisteholtaan 5,5kWp aurin-
kovoimala jonka arvioitu vuo-
situotto on n.4000kWh.
 -Aurinkosähköllä tuotettu 
energia menee ensisijaisesti 
taloyhtiön ja osakkaiden hy-
väksi, tämä uusiutuva energia 
siis hyödyttää sekä taloyhtiötä 
että osakkeenomistajaa, ker-
too Harri Koskela. 
 -Aurinkovoimala pie-
nentää yhtiövastiketta, kos-
ka kiinteistön sähkön kulu-
tus laskee. Aurinkopaneelien 
tuottama ylijäämä sähköä ei 
varastoida, vaan taloyhtiö te-

kee sähkönmyyntisopimuksen 
valitsemansa sähkönmyyjän 
kanssa ja myy mahdollisen yli-
tuotannon sähköyhtiölle.
 -Aurinkopaneelien kysyn-
tä on kasvanut eksponentiaa-
lisesti, koska hinta on tullut 
reilusti alaspäin ja hyötysuhde 
on parantunut, toteaa Koskela.

 

”Kysyntä on kas-
vanut eksponen-
tiaalisesti”

Kokonaishinta on melkein 
puolittunut viidessä vuodes-
sa, koska osa tuontitulleista 
paneelien osalta poistui pa-
risen vuotta sitten. Aurinko-
voimalan kokoa miettiessä 
”nyrkkisääntönä” on, että 
minkä tahansa kiinteistön 
vuosikulutus jaetaan kolmel-
la ja se tuhannella, saadaan 
kustannustehokkain voimala 
kilowattituntipiikeissä mitat-
tuna. Esimerkiksi 18000kWh 
kuluttavaan kiinteistöön 
n.6000Wp (6kWp) järjestelmä 
on kokonaiskustannuksiltaan 
tehokkain ja maksaa itsensä 
takaisin noin 12-14-vuodessa, 
jopa nopeamminkin.

Tuomas Kuusisto Käpälämäen Rakennus Oy:ltä ja Harri Koskela KORA Installations Oy:ltä esittelevät Seinä-
joen Pohjaan valmistuvan uudiskohteen katolle asennettua aurinkovoimalaa, jolla saa tuotettua n. 4000kWh:n 
verran aurinkosähköä vuositasolla.

Tuomas Kuusiston Käpälämäen 
Rakennus Oy ja Harri Koskelan 
KORA Installations Oy ovat teh-
neet yhteistyötä vuodesta 2016 
lähtien. Kuvassa Pohjan uudis-
kohteen tilava ja valoisa rivitalon 
päädyssä sijaitseva neliö, jonka 
sisustus on vielä ostajan pää-
tettävissä. Yrittäjät mukaan lu-
ettuna Käpälämäen Rakennus 
työllistää vuositasolla n.15 hlöä 
ja KORA n.10 hlöä.


