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FARMASEUTTI
Olisitko sinä etsimämme

Haemme Hyllykallion Apteekkiin laillistettua, palveluhenkistä ja 
reipasta farmaseuttia asiakaspalveluun 2.5.2020 alkavaan 
työsuhteeseen. 

Apteekki sijaitsee Seinäjoella Hyllykallion Prismassa. Apteekin 
aukioloajat ovat arkisin ma-pe 9-19 ja lauantaisin 9-17. Käytössämme 
on Maxx-apteekkijärjestelmä ja Rowa-varastoautomaatti. Jos sinua 
kiinnostaa työskentely farmaseuttina Hyllykallion Apteekissa

Lähetä hakemus ja mahdollinen cv osoitteeseen 
aila.kaurio@apteekit.net. 

Puhelintiedusteluihin vastaavat apteekkari sekä proviisorit 
puh 06-4292222.

Apteekkiimme voi tutustua myös kotisivuillamme 
http://www.hyllykallionapteekki.� 

tai facebookissa hakusanalla Hyllykallion apteekki.
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Usko on kantanut 
Suomen kansaa

Kriisi-ja poikkeustilanteissa korostuu hyvä johtaminen ja ennakointi. 
Päätöksiä olisi parempi tehdä etu- kuin takakenossa. Muutosjohtami-
sesta on puhuttu iät ja ajat, yhteiskuntamme kun on ollut jo pitkään 
jatkuvassa ”mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos”-tilassa. Poik-
keustilanteissa korostuu kriisijohtaminen ja viestintä. Yhteiskuntaa 
tulisi pitkällä aikavälillä rakentaa niin, että heikot lenkit minimoi-
taisiin - ketjuhan on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tästä syystä 
olen aina puolustanut hajautettua yhteiskuntaa ja korostanut pienien 
yksiköiden merkitystä, olivatpa ne sitten päivähoidon tai peruskoulun 
saralta. Nyt kehitys on vienyt kohti satojen oppilaiden jättiyksiköitä ja 
päiväkoteja jopa ostoskeskuksissa, olisiko tämä tartuntatauti herätys 
sille, että suuruuden ihannointi voi olla jopa hengelle ja terveydelle 
vaarallista.

Seinäjoen ja Vaasan välillä pendelöivät tuntevat Pelmaan risteyksen 
Ylistarossa. Uudet risteysjärjestelyt ovat urakoitsijoiden valintaa vaille 
valmiita, tosin kuokkaa ei voi laittaa maahan niin kauan kuin kuulutus 
on nähtävillä ja valitusaika hallinto-oikeuteen meneillään. Liikenne-
ja viestintäministeriön hyväksymään suunnitelmaan voi hakea muu-
tosta 10.4.2020 asti.

Suunnitelma uhkaa Ylistaron elinvoimaa sekä hankaloittaa kirkolla 
asuvien ylistarolaisten arjen sujumista. Yleisötilaisuus pidettiin vuon-
na 2015, nyt kysyttäessä ELY:n virkamies ei pitänyt uuden tilaisuuden 
järjestämistä tarpeellisena, tosin näinä ”kipeinä” aikoina sitä ei edes 
olisi voitu pitää. Viidessä vuodessa on kapinahenki lieventynyt, mutta 

nimilistaa hankkeen kaatamiseksi kerätään. Olisiko val-
tion rahalle tässä hetkessä parempiakin kohteita?

Maassa on nyt valmiuslaki ja Seinäjoella rim-
puillaan kuntatalouden kurimuksessa, niin 

kuin kaikkialla Suomessa. Tässä tilantees-
sa on välttämätöntä antaa työrauha 

terveydenhuollon henkilöstölle sekä 
olla kiitolllisia siitä, kuinka sitou-

tunutta ja ammattitaitoista hen-
kilöstö on. Ammattijärjestöjen 

palkankorotusvaatimukset 
ovat ymmärrettäviä, mutta 
onko ajoitus oikea? Meidän 

muiden tulee keskittyä tar-
tuntojen ennaltaehkäisyyn 

ja toimia annettujen ohjeiden 
mukaan sekä vaatia johtajilta 

kriisijohtajuutta sekä ennaltaeh-
käisyä. Yksityisiltä sitä löytyy, mutta 

miten on julkisen sektorin laita - pelätään 
pahinta mutta toivotaan parasta.

Piia Kattelus

Kriisijohtamisen 
korkeakoulu

Huoltovarmuudesta tuli hetkessä yksi tärkeimmistä asioista. Onnek-
si Suomessa on jossain määrin pidetty koko maa viljeltynä. Toisin on 
Ruotsissa. Ruokahuollon turvaaminen on avainasia.

Koronakriisin kiihtyessä ennen maaliskuun puoliväliä kauppojen ruo-
kahyllyt kuivamuonista leipiin, lihoihin ja maitoihin tyhjenivät. Elin-
tarviketeollisuutemme vastasi nopeasti tarpeeseen. Tämä osoitti, kuin-
ka tärkeää on, että Suomessa on omavarainen ja toimiva ruokaketju.

Nyt on tärkeää varmistaa, että suomalainen talonpoika saa ansaitse-
mansa korvauksen markkinoilta tai tukina. Ruokahuollosta on pidet-
tävä kiinni. Tuotantoon sidotut tuet olisivat nyt tehokas keino tukea 
viljelijöitä hömppäviljelyn sijaan. Rajojen sulkeutuessa pitäisi myös 
maatalouspolitiikassa unohtaa EU:n pakkopaita.

Maan hallituksen toimet yritysten tukemiseksi ovat oikeansuuntaisia. 
Tanska maksaa 75 - 90 % irtisanomisuhan alla olevan työntekijän pal-
kasta kolme kuukautta valtion pussista. Se on tehokkaampi keino kuin 
kannustaa yrityksiä ottamaan velkaa Finnveran takaamana. Miksi yri-
tys maksaisi palkkoja velkarahalla? 

Sanna Marinin hallitus suunnittelee järeinä toimina myös Uudenmaan 
eristämistä muusta Suomesta. Kun koronakriisistä aikanaan päästään 
ohi, on arvioitava, kuinka kestävää politiikkaa on väestön, julkisten 
toimintojen ja yritysten keskittäminen pääkaupunkiseudulle ja maa-
kuntakeskuksiin. Nyt pitää johtaa kriisiä, mutta tähän asiaan on syytä 
palata myöhemmin.

Suomen kansa on selvinnyt 1900-luvun vaikeista ajoista lujalla uskolla 
Jumalaan ja Jeesukseen. Soisin, että kirkonmiehet ja kaikki kansalaiset 
olisivat nyt vahvoja ja rukoilisivat pelastusta kansalle että vaeltaisimme 
uskossa emmekä pelossa.

Tämän kriisin kohdalla nöyrtykäämme Jumalan eteen pyytämään meil-
le kaikille pelastusta Filip. 4:n mukaisesti: ”älkää olko mistään huo-
lissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen ja anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ym-
märryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte 
Kristuksessa Jeesuksessa.”

Yhdysvaltalainen Jonathan Cahn nosti esiin kirjassa Shmitan vuosi 
(2015) karun totuuden siitä, kuinka ihmiset ovat maallistuessaan unoh-
taneet uskon ja yhteyden Pyhään Kolminaisuuteen. Se näkyy siinä, että 
ihminen panee omien käsiensä teot Herran tekojen yläpuolelle.

”Rohkaistu. Yksi niistä asioista, jotka loppuajan ennustamisessa ovat 
selviä, on se, että Jumalasi on elossa ja voi hyvin, kaikki on Hänen hal-
linnassaan. Hänen sanansa ovat totta. Hänen lupauksensa ovat todelli-
sia. Hän tulee jälleen ja riippumatta miltä näyttää - sinä olet voittaja-
puolella. Älä siis pelkää. Älä panikoi. Ole vahva ja rohkea. Älä taivu. Älä 
tee kompromisseja. Älä kumarru muille. Aikojen pimeydessä sinut kut-
sutaan loistamaan Hänen valonaan. Seiso Jumalan kanssa sellaisina ai-
koina, jolloin suurin osa on Hänen tapojaan vastaan. Se on korkein kun-
nianosoitus. Ja elä toivossa - kuningas ja valtakunta ovat jo matkalla!”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Mathias Grön 

Oikomishoidon
erikoishammaslääkäri

KATTAVAA
HAMMASHOITOA 
Hoida nyt hampaat kuntoon! 
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lääkärit:
Jarmo Lehtimäki 
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Hammas Mehiläinen Seinäjoki
Keskuskatu 9, 1. krs.

Konsultaatiokäynnilläni saat tietoa oikomishoito- 
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Tervetuloa!

Seinäjoen kaupungin uuden kau-
punginjohtajan haku ei ennättänyt 
edetä kuin lähtökuoppiin ennen 
koronavirus covid-19:n keskey-
tettyä prosessin. Haastatteluihin 
kutsutuista yhdestätoista hakijas-
ta vain yksi ennätettiin haastatella 
ennen poikkeusolojen ja valmius-
lain asettamista.
 Useat hakijat toimivat omis-
sa kaupungeissaan ja kunnissaan 
poikkeusolojen aikana voimassa 
olevien valmiuslakien ja kuntien 
johto- ja hallintosääntöjen mukai-
sissa vastuutehtävissä. Heillä ei ole 
ollut mahdollisuutta irrottautua 
haastatteluun. 
 Osalla on ollut myös muita syi-
tä, jotka ovat aiheuttaneet heille 
esteen osallistua haastatteluun.

Pidemmät irtisanomisajat

Teknisesti valmiuslakien myötä 
voisi joillekin hakijoille tulla myös 
normaalia pidempi irtisanomisaika 
kuin aiemmin.
 Valmiuslain mukaan tietyillä 
julkisilla toimialoilla ”työnantaja 
voi myös pidentää virkamiehen/
työntekijän noudatettavaksi sää-
dettyä irtisanomisaikaa neljään 
kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa 
virusepidemiasta johtuva työvoi-
mapula.”
 Tämä voi myös hidastaa uuden 
kaupunginjohtajan mahdollisuutta 
ottaa tehtävä vastaan.

Rasinmäen kauden jatkolle     kannatusta poikkeusoloissa

Vasemmalla ei kannateta jatkoa

Alkuperäinen aikataulu valita uusi 
Seinäjoen kaupunginjohtaja huh-
tikuussa on joka tapauksessa lyk-
kääntymässä.
 Seinäjokinen-lehti kysyi 
näissä poikkeusoloissa Seinäjo-
en kaupunginvaltuustossa istuvi-
en useiden johtavien poliitikkojen 
näkemystä, että ”pitäisikö kau-
punginjohtaja Jorma Rasinmäen 
virkakautta jatkaa näissä poikke-
uksellisissa oloissa?”
 Kaupunginvaltuutettu ja tar-
kastuslautakunnan puheenjohtaja 
Aarne Heikkilä (sdp.) ei näe tar-
vetta Rasinmäen kauden jatkolle.
 -Meillä on hyvin aikaa touko-
kuulla valita uusi kaupunginjohta-
ja, jos ei vielä huhtikuulla ennätetä. 
En näe tarvetta jatkoajalle, linjasi 
Heikkilä.
 Keskustan valtuutettu, rehto-
ri Jouko Peltonen oli varovainen 

kommenteissaan.
 -Rasinmäki voi jäädä hyvin 
ansaitulle eläkkeelle syksyllä, arvi-
oi Peltonen. 
 Jos korona-tilanne ei rauhoitu, 
on Peltosen mukaan syytä arvioida 
tilanne uudelleen.
 -Mahdollinen jatkoaika ei kui-
tenkaan tulisi olla pitkä. Kunhan 
selvitään tästä tilanteesta ohi, Pel-
tonen toteaa.

”Rasinmäen oma 
tahto keskeinen”

Sitoutumattoman valtuustoryh-
män puheenjohtaja Piia Kattelus 
pitää poikkeusoloissa hyvänä vaih-
toehtona Jorma Rasinmäen kauden 
jatkamista. Katteluksen mukaan 
keskeistä on kuitenkin Rasinmäen 
oma kanta.
 -Rasinmäen oma tahto on 
keskeinen lähtökohta. Nyt pitäisi 
ensin selvittää, onko Rasinmäellä 

tahtoa jatkaa, sanoo Kattelus.
 Kattelus pitää näissä poikke-
usoloissa hyvänä vaihtoehtona ny-
kyisen kaupunginjohtajan kauden 
jatkamista, jos Rasinmäki itse olisi 
siihen suostuvainen.
 -Poikkeusoloissa jatkuvuus 
olisi myös kuntalaisten etu, Katte-
lus toteaa.

”Vähintään vuoden jatko”

Kaupunginhallituksen jäsen Erkki 
Valtamäki perussuomalaisista pi-
tää nyt vallitsevaa tilannetta poik-
keuksellisena myös kaupunginjoh-
tajahaun osalta.
 -Jos tilanne venyy niin, että 
haastatteluja ei pystytä tekemään, 
niin tietysti pitää jatkaa, vasta-
si Valtamäki Seinäjokinen-lehden 
tiedusteluun Rasinmäen kauden 
jatkamisesta. 
 Valtamäen mukaan tässä tilan-
teessa ei kuitenkaan kannata vielä 

hätäillä. Hän tosin myöntää tilan-
teen olevan erikoisen, kun toistai-
seksi haastattelut ovat poikki.
 -Jos päätöksenteko menee ke-
sään, niin käytännössä Rasinmäen 
kautta on pakko jatkaa, arvioi Val-
tamäki.
 Mahdollisen jatkokauden mi-
tasta Valtamäellä on vahva näke-
mys:
 -Vähintään vuosi, ja sekin 
saattaa olla liian lyhyt, jos korona-
kriisi jatkuu edelleen syksyllä.

Uusi tilanne

Kaupunginhallituksessa ja -val-
tuustossa istuva Raimo Ristilä 
(kok.) pitää selvänä, että kaupun-
ginjohtajaa ei pystytä huhtikuun 
valtuustossa valitsemaan.
 -Jos korona jatkuu pitkään, 
niin se on yksi järkevä ratkaisu, ar-
vioi Ristilä mahdollisuutta jatkaa 
Rasinmäen kautta.

Y L I S M E D I
Yksityinen lääkäri- ja 

terveydenhoitopalvelu
- Etälääkäripalvelut joka päivä, myös kotikäynnit  

Ajanvaraukset  050  325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Kelakorvaus

lääkärikäynnistä

 Ristilä toteaa tilanteen olevan 
uusi, mutta jatkokausi ei ole pois 
hänen ajatusmaailmasta.
 -Rasinmäki kaupunginjohta-
jana saa hallintosääntöuudistuk-
sen myötä kovat toimivaltuudet. 
Valmiuslain mukaan pitää toimia 
ja silloin yksi vaihtoehto voisi olla 
kauden jatkaminen, muotoilee Ris-
tilä.
 Ristilä toteaa hänellä olevan 
pitkän kokemuksen yhteistyöstä 
Rasinmäen kanssa ja muistuttaa 
tällä olevan pitkän kokemuksen 
kaupungin asioista:
 -Olisi hienoa, jos uusi kaupun-
ginjohtaja ennättäisi olla yhtäaikaa 
Rasinmäen kanssa tehtävissä.

Työryhmä asetti tauon

Valtuuston puheenjohtaja Kimmo 
Heinosen (kok.) johtama työryhmä 
on toistaiseksi keskeyttänyt haas-
tattelut. 
 Prosessiin ei ole kuitenkaan 
Seinäjokinen-lehden mennessä 
painoon esitetty muutoksia, vaan 
kaupunginjohtajan hakua jatke-
taan.
 Poikkeusoloissa ja valmiusla-
kien voimassa ollessa on kuitenkin 
huomioitava, että valmiuslakien 
laajetessa voi myös uusia toimi-
aloja ja uusia toimintoja tulla val-
miuslakien piiriin. Se voi tarkoittaa 
useamman hakijan osalta myös pi-
dempää viivettä mahdollisuudessa 
irrottautua nykyisestä tehtäväs-
tään.

Valvira sai epäkohtailmoituksen 
sosiaaliasiamiestoiminnan järjes-
tämisestä Eskoon sosiaalipalvelu-
jen kuntayhtymän alueella. Ilmoit-
tajan mukaan sosiaaliasiamiehen 
sijaisena toimi vuosilomien ja 
muiden vapaiden aikana kuntayh-
tymän johtaja Jouni Nummi.
 Ilmoittaja toi esille huolensa 
siitä, miten Jouni Nummi pystyy ja 
voi hoitaa sosiaaliasiamiehen teh-
tävää muiden työtehtäviensä ohel-
la. Miten apua tarvitsevat henkilöt 
saavat häneen yhteyden ja miten 
kuntayhtymän johtaja kykenee 
selvittämään asiakkaiden ilmoit-
tamia asioita ja ongelmia ja avus-
tamaan asiakkaita muistutuksen 
teossa.
 Ilmoittaja on myös huolissaan 
varsinaisen sosiaaliasiamiehen si-
joituspaikasta riippumattomuuden 
kannalta sekä laajasta toimialu-
eesta. Eskoon varsinaisen sosiaa-
liasiamiehen työskentelystä tehtä-
vässään ilmoittajalla on pelkästään 
postiivisia kokemuksia.
 Valvira katsoo, etteivät Eskoon 
sosiaalipalveluiden kuntayhtymän 
sosiaaliasiamiehen sijaisjärjestelyt 

Valviralta huomautus Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle

Piia Kattelus (sit.) Erkki Valtamäki (ps.) Jouko Peltonen (kesk.) Aarne Heikkilä (sdp)Raimo Ristilä (kok.)

KAUDELLE JATKOA KAUDELLE EI JATKOA

TULISIKO RASINMÄEN KAUPUNGINJOHTAJAN KAUTTA                      JATKAA POIKKEUSOLOISSA?

ole olleet asianmukaisia.
 Valvira antaa Eskoon sosiaa-
lipalveluiden kuntayhtymän hal-
litukselle, jonka puheenjohtaja on 
Merja Uusitalo, huomautuksen, 
jotta sosiaaliasiamiestoiminnan 
sijaisjärjestelyt saatetaan asian-
mukaisiksi 30.4.2020 mennessä.

 Valvira kiinnittää Eskoon so-
siaalipalveluiden kuntayhtymän 
hallituksen huomiota myös sosi-
aaliasiamiestoiminnan riittävään 
resurssointiin. Selvitys tehdyistä 
toimenpiteistä tilanteen korjaa-
miseksi tulee toimittaa Valviraan 
15.5.2020 mennessä.

Sunnuntaina 15.3.2020 vietettiin 
Nurmon Jymyn kirkkopyhää Nur-
mon kirkossa. Jumalanpalvelus oli 
osa Jymyn 95-vuotisjuhlallisuuk-
sia. Jymyn juniorit muisti ruusuin 
kaikkia viittätoista Jymyn arvoki-
samitalistia. 

Nurmon Jymy 95 vuotta
 Nurmon Jymyn puheenjohtaja 
Marja Tyynismaa kertoi juhlakon-
sertin siirretyn myöhempään ajan-
kohtaan.

Kuva: Anita Jokilehto/Nurmon Jymy

Kaupunginjohtaja 
Jorma Rasinmäki
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Päätoimittaja

Koronaviruksen tultua ilmi, levisi 
netissä mainoskuvia hengitys-
maskeista, jotka oli tehty (made) 
ja testattu (tested) Wuhanissa, 
Kiinassa. Silloin se nauratti, mutta 
ei enää. Nyt kyseessä on kuoleman 
vakava juttu. Maskia olen kerran 
käyttänyt, armeijassa suojeluhar-
joituksessa 1990-luvun lopulla. En 
voi siis puhua kokemuksen syväl-

Tiede ei kuitenkaan toistaiseksi 
tunne tapauksia suorasta trans-
missiosta lepakon ja ihmisen vä-
lillä, joten on todennäköistä, että 
virus siirtyi ensin lepakosta toi-
seen eläinlajiin ja siitä ihmiseen. 
Eli joku kiinalainen pisti poskeen-
sa lepakon tartuttaman niljakkeen 
tai sitten söi sen lepakon. Tätä 
tuskin saamme tietää, mutta to-
tuushan on tarua ihmeellisempää. 
Onneksi meillä on Atria, Snellman, 
HK-Scan ja Rantalan Liha.

Kiinan eläintoreja on aiemmin 
syytetty esimerkiksi sars-viruse-
pidemiasta vuonna 2003. Infektio 
tappoi lähes 800 ihmistä eri puo-
lilla maailmaa.

Tutkijat pitävät todennäköise-
nä, että sars sai alkunsa viruksen 
siirtymisestä jostakin eläinlajista 
ihmiseen eteläisessä Kiinassa ja 

lepakot katsottiin todennäköisem-
mäksi tartuntalähteeksi.

Amerikkalaiset Scrippsin tutkijat 
uskovat, että SARS-CoV-2 ei ole 
laboratoriossa rakennettu tai tar-
koituksellisesti manipuloitu virus. 
Uuden koronaviruksen alkuperä on 
”selkeästi luonnollinen”, kirjoit-
tavat he äskettäin Nature Medicine 
-tiedelehdessä julkaistussa artik-
kelissaan.

Tämä sulkisi pois väitteen, että 
pandemiaksi levinnyt koronavirus 
olisi alun alkaen karannut ulko-
maailmaan Wuhanissa sijaitse-
vasta armeijan biologisten aseiden 
tutkimuskeskuksesta.

Kiinassa puhjenneella koronaviru-
sepidemialla on yhteys laittomaan 
villieläinkauppaan. Toreilla myy-
dään eksoottisia eläimiä ja niiden 

lä rintaäänellä, mutta nyt riittää, 
että kuuntelee oman alueensa joh-
tavien lääkäreiden ohjeita.

Koronavirus sai alkunsa Wuha-
nin eläin/matelija/kala/lepakko-
toreilta. Todennäköisimmin virus 
siirtyi ihmiseen lepakosta, sillä 
SARS-CoV-2 muistuttaa hyvin 
paljon lepakkojen koronaviruksia. 

Suomessa on Luonnonvarakes-
kuksen mukaan noin 632 000 
vähintään kahden metsähehtaa-
rin omistajaa. Yksityinen sektori 
omistaa metsien pinta-alasta 60 
% eli 10,5 miljoonaa hehtaaria, 
valtio 26 % eli 4 miljoonaa heh-
taaria ja metsäteollisuus 9 %. 
Loppu 5 % jakautuu kuntien, seu-
rakuntien, yhteismetsien ja mui-
den yhteisöjen kesken.
 Puuston tilavuus on 2,4 mil-
jardia kuutiometriä. Metsien hii-
lensidontavarasto on 960 mil-
joonaa tonnia. Tiukasti suojeltuja 
metsiä on koko maassa 1,3 milj. ha 
(6,6 %). Uhanalaisia lajeja Suo-
messa on kaikkiaan 2 247 kpl, 
joista 814:sta metsä on ensisijai-
nen elinympäristö ja suo 104 lajil-
le.
 Yksityisiä metsätiloja, jois-
sa on vähintään kaksi hehtaaria 
metsämaata on 443 800. Tilojen 
keskimääräinen metsäpinta-ala 
on 23,6 ha. Alle 20 metsähehtaa-

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

osia, joita käytetään perinteises-
sä lääketieteessä ja ruuanlaitossa. 
Usein eläimet on salametsästetty 
ja -kuljetettu myyntiä varten. Eläi-
met, loiset ja mikrobit ovat suurten 
ihmisjoukkojen keskellä. Toreja 
onkin kutsuttu tautihautomoiksi, 
joissa erilaiset virukset pääsevät 
kehittymään uusiksi muodoiksi ja 
siirtymään myös ihmiseen.

Uhanalaisten eläinten salamet-
sästys sekä eläinten huono koh-
telu ovat olleet tiedossa pitkään. 
Ympäristöjärjestöt ja terveysasi-
antuntijat ovat kuitenkin varoitta-
neet kauan myös toimintaan liit-
tyvistä tautiriskeistä. Mutta tätä 
varoitusta ei ole kuunneltu. Nyt 
maksamme siitä kovan hinnan.

Päätoimittaja

Piia Kattelus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus ELYn 
nähtävänä oleva liikenne- ja vies-
tintävirasto Traficomin päätös Ylis-
taron Pelmaan liikennejärjestelyistä 
uhkaa autioittaa Ylistaron elpymässä 
olevaa yritystoimintaa.
 Traficom on päättänyt muuttaa 
valtatie 18:n liikennejärjestelyjä ra-
dikaalisti. Esityksessä etuajo-oikeus 
Ylistaron Pelmaan kohdalla loppuisi 
Vaasa-Lapua -tieltä.
 Tielinjausta siirretään useita sa-
toja metrejä lounaaseen päin ja jat-
kossa Ylistaron keskusta ja nykyistä 
risteystä lähellä olevat Asulan alueen 
palvelut kuten paloasema, päiväkoti 
ja huoltoasema St1 jäävät ilman liit-
tymää valtatieltä.
 -Päätös on hölmö, jyrähtää alueel-
la toimiva huoltamoyrittäjä Jarmo Valli. 
 Valli kiinnittää huomiota siihen, 
että nyt bussit pysähtyvät St1-huol-
toasemalla sekä Vaasaan että Seinä-
joelle päin mennessä.
 -Jatkossa ei olisi pysäkkiä lain-
kaan Seinäjoen suuntaan. Nyt Onni-
bus ja Pohjolan Liikenne pysähtyvät 
St1:lle, ihmettelee Valli miten bus-
sipysäkkejä ei olla jatkossa sijoitta-
massa lainkaan päätöksessä alueelle.

Linjaus ei huomioi paikallisia 

Valtatie 18 on kolmea maakuntaa ja 

Liikennejärjestelyt autioittamassa Ylistaron

maakuntakeskusta yhdistävä länsi-
itäsuuntainen päätieyhteys. ELY:n 
mukaan Pelmaan liittymässä Seinä-
joen Ylistarossa valtatie 18 muodostaa 
selkeän liikenteellisen pääsuunnan ja 
lisäksi valtatiellä Vaasan ja Seinäjoen 
välinen liikenne kasvaa prosentuaali-
sesti eniten koko maassa.  
 ELY:n edustajat ovat useissa yh-
teyksissä perustelleet tieliittymän 

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa

rin tiloja on 60 prosenttia kaikista 
tiloista. Yli sadan hehtaarin met-
sätiloja on vain viisi prosenttia, 
niiden osuus metsäalasta oli lähes 
30 prosenttia. 40 % metsänomis-
tajista asuu tilalla. Vastaavasti yli 

20.000 asukkaan kaupungeista 
tavoittaa neljänneksen metsän-
omistajista. Forest.fi-palvelun 
mukaan noin joka neljäs metsäti-
lan hoidosta vastaava on nainen.

Senioreille hyvin varusteltuja 
vuokrahuoneistoja Nurmossa Tepontiellä. 

Huoneistoja tarjolla mm. 1h+kk/2h+kk
Onnelan palvelutalon ja Teponkartanon välittömässä läheisyydessä / 

palvelut helposti saatavilla.

                             Lisätietoja

NURMON VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY
Lakeuden isännöinti   06-428 9100, 
lakeuden.isannointi@ylitaloky.com

Puurakentaminen kestävän 
kehityksen keskiössä 

muutosta päästöjen vähentämisellä. 
Tätä ei kuitenkaan ole kirjoitettu ko-
vinkaan vahvasti tiesuunnitelmissa 
ja -päätöksissä.
 Erikoiseksi tilanteen tekee se, 
että ELY:n edustaja Janne Ponsimaa 
on pitänyt yleisötilaisuuden vuonna 
2015, siis pian viisi vuotta sitten.

Liikenneympyrää ei selvitetty

Ylistaron useat yrittäjät ja paikalliset 
asukkaat pelkäävät taajaman elin-
voiman kärsivän rajusti, kun pääsyä 
entiseen kuntakeskukseen hankaloi-
tetaan tieliikennejärjestelyin.
 Aiemmin esillä on ollut liiken-
neympyrän rakentaminen kuten 

Kauhavalla tai esimerkiksi nelikais-
taisen tien päässä Limingassa. 
 -Aikanaan on tehty Ylistaron 
kunnan aikana suunnitelma liiken-
neympyrästä, muistuttaa Valli.
 Vallia askarruttaa, että alkavat-
ko kotieläintilat ajamaan jatkossa 
Rapakujaa pitkin taajaman läpi pel-
loilleen. Samoin myös muu Seinäjo-
en suunnalta tuleva liikenne siirtyy 
Rapakujalle.
 -Tämä muutos tulee vaikeut-
tamaan maatalouskoneliikennettä, 
arvioi Valli.

Valitus St1:llä

Ylistaron asukkaat ja alueen yrittäjät 
ovat tekemässä valituksen Vaasan 
hallinto-oikeuteen Traficomin pää-
töksestä. 
 Esimerkiksi Seinäjoen kaupun-
ginhallitus yhtyi Ylistaron yrittäjien 
huomautukseen keväällä 2018, jossa 
vaadittiin tielinjaukseen muutosta. 
ELY-keskus ei tielinjauspäätökses-
sään kuitenkaan huomioinut Seinä-
joen kaupungin ja alueen ihmisten 
näkemystä.
 Vaasan hallinto-oikeuteen teh-
tävän valituksen voi allekirjoittaa 
Ylistaron St1:llä ainakin 3.4.2020 
saakka.

Puurakentamisessa kaikki lähtee 
metsistä ja metsän omistuksesta. 
Euroopassa 51% metsistä on yksi-
tyisomistuksessa, Suomessa noin 
60% ja Ruotsissa 72%. Merkitystä 
on myös sillä, omistaako metsän 
mies vai nainen. 
 Puurakentamisen kehittämi-
nen nähdään tällä hetkellä tärkeä-
nä useissa maissa. Uumajassa jär-
jestettiin kansainvälinen seminaari 
CE Wood, johon kutsun sai myös 
ylistarolainen Luoman Puutuote 
Oy. 
 Seminaarissa kävi ilmi, että 
naisten tehokkuus metsänhoitajina 
ei ole samaa luokkaa kuin miesten, 
koska esim. Ruotsissa on havait-
tu, että kauniimman sukupuolen 
”pehmeämpi lähestyminen” hait-
taa metsän tuottoisuutta. Miehillä 
on tutkimusten mukaan strategi-
nen tehokkuusajattelu hallussa pa-
remmin ja metsästä otetaan tuotto 
irti hyvän metsänhoitotavan puit-
teissa.
 Yritysten yhteistyö ja yhdessä 
tekeminen tulevat olemaan isos-
sa roolissa hiilineutraalisuuden ja 
kestävän kehityksen saavuttami-
sessa. Tämä tarkoittaa konkreet-
tisesti sitä, että yrityksessä luovu-
taan jostain ja ymmärretään, että 
isossa kuvassa voitetaan enemmän 
kuin mitä pienemmässä kuvassa 
menetetään.
 Ruotsissa on kunnianhimoi-
sena tavoitteena saada yhdeksän 
kaupunkia ympäristöneutraaliksi 
vuoteen 2030 mennessä. Kaupun-
git ovat Uumaja, Uppsala, Järvfalla, 
Tukholma, Enköping, Lind, Göte-
borg, Malmö ja Växsjö.
 Hiilineutraalisuuden saavutta-
miseksi on käytössä 100 miljoonaa 
euroa. Rahoituksesta puolet tulee 
valtiolta ja puolet kumppanuus-
yrityksiltä. Hankkeessa on mukana 

valtion ylläpitämä tutkimuslaitos 
ja mm. Uumajan yliopisto, jonka 
tehtävänä on kouluttaa johtajia 
omaksumaan uusi kestävän kehi-
tyksen ajatusmalli. 

Ympäristön kannalta 
puu betonia parempi

Pehmeät arvot tukevat puuraken-
tamista, koska puu on lämmin ja 
terveellinen materiaali ja betoniin 
verrattuna se on myös hiljainen ja 
puhdas materiaali.
 Jos vertaa vihreää metsää 
avo-louhokseen, ymmärtää puu-
rakentamisen syvimmän olemuk-
sen. Puurakentamisen kannalta on 
olennaista huomioida logistiikka, 
ts. materiaalin saa kotimaasta, 
puun käyttötehokkus, korjausra-
kentamisen ja laajentamisen help-
pous sekä energiatehokkuus.
 Kun tuotteen elinkaari päättyy, 
voidaan puu käyttää prosessoita-
vaksi kierrätykseen tai uudelleen-
käyttää. Betonista on aikamoisen 
työn takana erottaa kivi harjate-
räksestä.
 Puurakentamisessa hiilidiok-
sidin sitovuus on moninkertainen 
verrattuna siihen, mitkä ovat tuo-
tannon päästöt. Kiertotalouden 
mukaisessa uudelleen käytössä 
puun sitovuus jatkuu ja vasta pol-
tettaessa hiilidioksidia vapautuu.
 Puu on joka osa-alueella elin-
kaaritutkimuksessa betonia ym-
päristöystävällisempi vaihtoeh-
to, tosin kuljetuskustannusten ja 
asennuskustannusten osalta puu 
on betonin kanssa tasoissa tai kor-
keampi. Verrattaessa puun tuot-
tamista ja jalostamista betoniin, 
sitoo puu enemmän hiilidioksidia 
kuin betoni.

Suomessa julistettiin poikkeus-
olojen olevan mahdollisesti tulos-
sa torstaina 12.3.2020. Valmiuslait 
ja säädökset rajojen sulkemises-
ta julkaistiin tiistaina 17.3.2020. 
Koulut suljettiin keskiviikkona.
 Suomessa rajojen sulkeminen 
tapahtui reilu viikko Israelin jäl-
keen ja vajaa viikko Tanskan sekä 
Yhdysvaltojen jälkeen. 
 Kaupoissa hamstraaminen 
alkoi heti torstaina 12.3. ja jatkui 
varsinkin perjantaina ja lauantai-
na. 
 Säilykkeiden ja leipien ohel-
la maito- ja lihatuotteiden hyllyt 
tyhjenivät nopeasti. Ensimmäis-

Poikkeusolot tyhjensivät hyllyt
ten päivien aikana tyhjentyneet 
hyllyt täydennettiin kuitenkin 
varsin nopeasti, joka osoitti suo-
malaisen elintarvikeketjun te-
hokkuuden huoltovarmuuden 
osalta.
 Päivittäistavarayhdistys, 
elintarviketeollisuus ja keskei-
simmät kauppojen edustajat ovat 
vakuuttaneet myös julkisesti elin-
tarvikkeiden saatavuuden olevan 
kunnossa.
 Viikko poikkeusolojen jul-
kistamisen jälkeen lauantaina 
21.3.2020 kaupoissa asiakaslii-
kenne oli eräiden kaupan edusta-
jien mukaan jo rauhoittunut jopa 

normaalin lauantain tasolle tai 
jopa alle.
 Useissa tuotteissa myynti 
pompahti viikon ajan. Odotetta-
vissa on, että tilanne tasaantuu, 
mutta ravintoloiden ja koulujen 
ollessa suljettuina, liikkuu suoma-
laista ruokaa enemmän kauppojen 
kautta.
 Peruselintarvikkeet liha, 
maito, leipä, jogurtit ja juustot 
ovat todennäköisesti entistä use-
ammin ihmisten ostoskoreissa.

Sami Kilpeläinen
agronomi ja valtiotieteiden 
maisteri

Made in Wuhan

Ylistaron Pelmaan liittymästä on Traficom tehnyt päätöksen, johon voi valittaa enää Vaasan hallinto-oikeuteen. Liikenneym-
pyrää ei ole esitetty vaihtoehdoksi.

St1:llä Ylistarossa voi allekirjoittaa hallinto-oikeuteen jätettävän valituksen. 
Yrittäjä Jarmo Valli suljettavan tieosuuden edessä. 

Kuva: Puuinfo
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Veikko Koivisto on ollut aktiivinen 
yrittäjäjärjestössä jo yli 20-vuot-
ta. Hän on toiminut puheenjoh-
tajana, varapuheenjohtajana ja 
rahastonhoitajana. Seinäjoen 
kaupunginvaltuustossa hän istuu 
ensimmäistä kauttaan ja heiluttaa 
nuijaa elinvoimalautakunnan pu-
heenjohtajana sekä istuu kaupun-
gin kehitysyhtiö Inton hallituksen 
jäsenenä.
 Veikko luonnehtii Peräseinä-
jokea on viihtyisäksi pikkukyläksi, 
josta saa melkein kaikki palvelut 
mitä ihminen oikeasti tarvitsee. 
Suurin epäkohta Peräseinäjoella 
on lääkäripalvelujen puuttuminen, 
jotka kylältä katosivat kuntalii-
toksen jälkeen. Tästä huolimatta 
Veikko Koivisto lukeutuu kuntalii-
toksen kannattajiin, koska hänen 
mukaansa pikkukunnat eivät olisi 
pitkään pärjänneet yksin.

Pitää ymmärtää katsoa markkinatilan
netta oman yrityksen tontilta, talous
uutisten otsikoiden sijaan. Miettiä 
koronakriisin vaikutuksia omiin asiakas
segmentteihin ja pohtia asiakkaiden 
lähestymistapaa uudestaan. Usein 
ulko puolisen silmin on helpompi nähdä 
uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoi
minnassa, löytää uusia kohderyhmiä 
tai muotoilla tarjontaa vastaamaan 
tämänhetkistä kysyntää. Toisiin aloihin 
korona iskee kovempaa, toiset pää
sevät helpommalla. Koronavirus kos
kettaa kuitenkin meitä jokaista. Pääs
täksemme yli koronan aiheuttamasta 
kriisistä, on tärkeää puhaltaa yhteen 
hiileen.

Kohdenna markkinointisi 
huolella. Ihmiset pysyvät nyt 
kotona. Juuri nyt parhaat 
väylät tavoittaa asiakkaasi, 
ovat digikanavat, joita 
ihmiset nyt seuraavat 
tavallista aktiivisemmin.

Taloudellisesti haastavina aikoina yri
tyksen budjetit joutuvat pyöritykseen. 
Rahahanojen kiristyessä mietitään, 
mistä on mahdollista karsia. Usein bud
jetin tasapainottaminen osuu mark
kinointibudjettiin ja on tärkeää punta
roida mitkä markkinoinnin toimet ovat 
yritykselle tärkeimmät ja tehokkaim
mat, ja mitkä voivat odottaa kriisiajan 
yli. Digimarkkinoinnin tärkeys nostaa 
vahvasti päätään aikana, jolloin ihmi
set tekevät töitä etänä, viettävät va
paaaikansa kotona, tai pahimmillaan 
ovat kokonaan karanteenissa. Mikäli 
liike toimintasi tapahtuu myös verkko
kaupassa, panosta tämän markkinoin
tiin. Mikäli sinulla ei ole liiketoimintaa 
verkossa, mieti voisiko sitä sinne siirtää 
jollain toimilla. Somekanavia seurataan 
tavallista aktiivisemmin, kun tiedon
jano on entistä kovempi. Unohtamatta 
Googlemainonnan tarjoamia eturivin 
mainospaikkoja eri digitaalisissa kana
vissa. Digimarkkinoinnissa markkinointi 
pystytään kohdentamaan tarkasti ja 

Koronavirus levittää lonkeroitaan ja ajaa Suomea ahdinkoon. Siinä 
missä koronavirus on terveydellinen uhka ihmisille, on se suuri 
taloudellinen uhka yrityksille. Vaikeiden aikojen ylitse pääseminen 
vaatii yrityksissä erityisiä toimia ja muutoksia.

Muokkaa markkinointiasi 
ja aseta viestintäsi

ILMOITUS

ILMOITUS

esim. rajaamaan markkinoinnin ulko
puolelle kohderyhmät, jotka kriisin 
vuoksi ovat palveluiden tavoittamat
tomissa. Digimarkkinointi on suhteelli
sen edullinen markkinoinnin muoto ja 
tarkan kohdentamisen vuoksi markki
nointibudjetin eurot pääsevät todelli
seen tehokäyttöön. Jos et vielä ole val
jastanut digimarkkinoinnin palveluita 
yrityksesi käyttöön, nyt jos koskaan on 
tämän aika.

Yrityksen viestinnältä 
vaaditaan nyt enemmin kuin 
koskaan. Reagoi nopeasti, 
mutta harkitse tarkkaan 
miten ja missä viestit. Verhoa 
markkinointiviestisi koronan 
kestävään huntuun.

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautumisen 
pelon lisäksi, koronavirus tuo yritykseen 
myös uudenlaisen viestinnän paineen. 
Nyt on aika julistaa viestintä poikkeus
tilaan. Tilanne markkinoilla on herkkä 
ja tavallisen markkinoinnin sijaan on 
syytä huomioida koronaviruksen luo
man pelon ja epävarmuuden vaikutus
ta ihmisissä. Juuri nyt suoraviivainen 
tuotteiden ja palveluiden markkinointi 
saattaa tuntua tilanteen väheksymi
seltä ja tilanne on syytä huomioida 
markkinointiviestinnässäsi. Parhaim
millaan yrityksesi imago saa uuden 
sivun välittävänä ja ihmisten läheise
nä toimijana. Erittäin tärkeää on myös 
tiedottaa asiakaskunnallesi vallitsevan 
tilanteen vaikutuksista yrityksesi palve
luihin, tuotteisiin tai saatavuuteen. Ker
ro asiakkaillesi, että yrityksesi on hen
gessä mukana, tavalla tai toisella.

Nopeaa reagointia ja pikaisia 
toimenpiteitä!

Me Riimalla olemme digimarkkinoinnin 
ja viestinnän ammattilaisia. Haluam
me omalta osaltamme auttaa yrityksiä 
ponnistamaan tämän haastavan ajan 
yli. Meiltä saat apua nopeallakin aika
taululla. 

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

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

www.riima.fi

P IKKEUS-
TILAAN

MEIJERISTI – ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. 

Opinnot painottuvat maitotuotteiden (mm. jogurtit, juustot, ravintorasvat) val-
mistukseen ja laadunvarmistamiseen. Koulutukseen sisältyy noin vuosi har-
joittelua alan yrityksissä. Jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Oppilaitos hankkii harjoittelupaikat.

Asuntolapaikka ja ruokailu kouluviikolla opiskelijalle maksuttomat.  Aloitus-
paikkoja myös ammatinvaihtajille. Meijeristi tekee usein kolmivuorotyötä.

Hae koulutukseen jatkuvassa haussa nyt. Aloita opinnot elokuussa.

INSINÖÖRI (AMK) –  BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu ainoana  Suomessa mei-
jeriteknologiaan erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK). 

Meijerialan opintopolku valitaan yhteisten perusopintojen jälkeen. Opiskeluun 
sisältyvä harjoittelu on palkallista.

Tutkinto antaa valmiudet  toimia esimiehenä  tai esimerkiksi  tuotanto-
prosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönotto- 
tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku 18.3. – 1.4.

Meijerit ovat pitkälti automatisoituja tuotantolaitoksia, joissa 
valmistetaan maidosta monenlaisia elintarvikkeita. Laaduk-
kaiden tuotteiden valmistukseen tarvitaan ammattitaitoisia 
tekijöitä.

#syötävänhyvä

Meijerialan ammatilliseen 
perustutkintoon voi vielä ha-
kea oppilaitoksen jatkuvassa 
haussa.  Haku soveltuu hyvin 
esimerkiksi ammatinvaihta-
jalle.  
 Opinnot painottuvat mai-
totuotteiden (mm. jogurtit, 
juustot, ravintorasvat) val-
mistukseen ja laadunvarmis-
tamiseen. Koulutukseen sisäl-
tyy noin vuosi harjoittelua alan 
yrityksissä. Jaksoilta mak-
setaan työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Oppilaitos 
hankkii harjoittelupaikat.
 Asuntolassa asuminen ja 

Meijerialan koulutukseen haku käynnissä
ruokailu kouluviikolla opiske-
lijoille maksutonta. Tutkinto 
antaa pätevyyden työskennellä 
meijerialan lisäksi myös muis-
sa elintarvikealan yrityksissä. 
 Meijeristit toimivat muun 
muassa eri tuotteiden valmis-
tajina ja valmistuksen ohjaaji-
na. Meijeristi tekee usein kol-
mivuorotyötä. 
 Hämeen ammatti-ins-
tituutti on ainoa oppilaitos 
Suomessa, josta valmistuu 
ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneita meijeristejä. Li-
sätiedot koulutuksista www.
milkworks.fi

Piian
Tällä kertaa Piia tenttasi Veik-
ko Koivistoa, joka on pitkän 
linjan yrittäjä entisen Nurmon 
puolelta Ylijoelta. 59-vuotias 
Veikko kertoo asuvan edelleen 
kotitilallaan Ylijoella, mut-
ta Peräseinäjoki on aina ollut 
hänelle kotipaikka. Yrittäjä-
nä hän on toiminut jo yli neljä 
vuosikymmentä, josta metallin 
parissa pitkästi yli kolmekym-
mentä vuotta.

tentissä
”Yrittävää maalaisjärkeä päätöksentekoon”

 Jos Veikko saisi itsenäisesti 
päättää 100 000 euron budjetis-
ta, käyttäisi hän rahan sivukylille, 
paikkoja kyllä löytyy, kaupunki-
keskustaan kun on Veikon mukaan 
kyllä satsattu aikas paljon viime ai-
koina.
 Kaupunginvaltuuston oli tar-
koitus valita Seinäjoelle uusi kau-
punginjohtaja tänä keväänä, mutta 
näillä näkymin hakuprosessi me-
nee jäihin korona-viruksen aihe-
uttaman kriisin vuoksi. 

Kysytään siitä huolimatta Veikol-
ta, että millaisia ominaisuuksia 
hän edellyttää tulevalta kaupun-
ginjohtajalta?
-Esiintymiskykyinen ja maalais-
järkinen ihminen, joka ottaa reali-
teetit huomioon.
 En tunne kovinkaan hyvin eh-
dokkaita, joten minun on vaikea ni-

metä ketään suosikkia. Mika Itänen 
tuntuu järkimieheltä, jolle tosin on 
varmasti käyttöä myös nykyisessä 
virassaan rahoitusjohtajana, toteaa 
Koivisto.

Millaisia terveisiä lähetät tässä 
tilanteessa seinäjokelaisille, kun 
elämä on pelkkää korona-uuti-
sointia?
-Käyttäkäähän nyt ihmiset pai-
kallisia palveluita! Nyt jos koskaan 
pienyrittäjät teitä tarvitsevat, eikä 
pienemmissä liikkeissä ole niin-
kään suuri vaara saada virustar-
tuntaa kuin isoissa kauppakeskuk-
sissa.

Kerro jokin hauska tarina tai 
muisto, joka liittyy Peräseinäjo-
keen?
-Se oli minusta aika hauska veto, 
kun kunnanjohtoon kuuluva elin-
keinoasiamies pukeutui teräsmie-
heksi ja markkinoi kuntaa teräspi-
täjänä, mitä se toki oli silloin ja on 
edelleen.
 Samoin yksi kloppien metku, 
kun järjestettiin kivimessut niin 
pojat järjestivät kirjaimia uudel-
leen josta tuli miesvitus, siinä ei 
voinut kun nauraa!!

Seinäjoen säästöt puhuttavat kun-
talaisilta. Onko sinulla konkreet-
tisia ehdotuksia, mistä voisimme 
säästää? Mistä ei missään nimessä 
tulisi leikata?
-Tämäkin on vaikea kysymys, kun 
toisaalle kumartaa niin toisaalle 
pyllistää ja arvot on kaikilla erilai-
set, kaikkia ei voi miellyttää. 
 Aika monessa paikassa on var-

Veikko Koivisto pitää todennäköisenä, että ei olisi enää käytettävissä kun-
tavaaleissa. ”Kuntapolitiikassa kun tuntuu olevan enemmän puhetta ja 
vähemmän tekoja, minulla ne arvot on juuri päinvastoin.”

Lepakoista ihmisiin vyötiäisen vä-
lityksellä siirtynyt virus pysäytti-
maailman parissa viikossa. Mie-
lenkiintoista on, että Raamatussa 
kielletään ankarasti lepakoiden 
syöminen ja niiden raatoihin kos-
keminen. 

Sitä saa mitä tilaa

Lepakot, käärmeet, supikoirat ym. 
ovat kiinalaista perinneruokaa. Nii-
den kilohinta on moninkertainen 
sian- ja ankanlihaan verrattuna. 
Vuoden 2003 SARS -epidemia sai 
myös alkunsa eläintorilta, mutta 
vasta nyt nämä eläviä otuksia myy-
vät torit kiellettiin.
 SARS, joka oli myös koronavi-
rus, surmasi 770, mutta tätä kirjoi-
tettaessa koronavirus on surmannut 
jo kymmenkertaisen määrän, eikä 
loppua näy. Tauti riehuu nyt Euroo-
passa pahemmin kuin Kiinassa.

Euroopassa epäonnistuttiin 
taudin torjunnassa

SARS:in nujertaminen opetti kau-
ko-Idän ihmiset torjumaan ko-
ronaviruksen. Täydellinen karan-

Koronavirus kauhistuttaa
teeni ja jokaisen tartunnansaaneen 
ympäristön testaus toimii, sillä yk-
sikin seulan läpi päässyt supertar-
tuttaja aiheuttaa ketjureaktion, jos-
ta voi seurata tuhansia tartuntoja.

Mikä kumman koronavirus?

Jos käyt kesällä uimassa ja nielet 
vettä tai saat sitä silmääsi, elimis-
tösi tekee tuttavuutta miljoonien 
koronavirusten kanssa. Et kuiten-
kaan sairastu nykyiseen tautiin, sil-
lä maailmassa nyt riehuva tauti on 
mutantti, joka on luonnottomasti 
hypännyt eläimestä ihmiseen.

Miksi luonnossa on viruksia?

Jos viruksia ei olisi elämä maapal-
lolla loppuisi. Järvet muuttuisivat 
sinilevämassaksi ja elämä loppuisi, 
sillä virukset pitävät bakteerit ku-
rissa. Virukset voivat muuttua vaa-
rallisiksi, jos ihminen toiminnal-
laan järkyttää luonnon tasapainoa.

Miksi koronavirus aiheuttaa 
paniikin?

Kyseessä on tauti, joka tappaa 

pankkitilin saldosta riippumatta, 
sillä siihen ei ole rokotetta eikä lää-
kettä. Kyseessä on vihollinen, jota 
et näe ja se pelottaa. Viruksia mah-
tuu hiuksen poikkileikkauspinnalle 
1000 kappaletta.

Mitä seuraavaksi?

Viruksesta tiedetään hyvin vähän. 
Lisätietoja saat TV7:n ohjelma-ar-
kistosta hakusanalla ajankohtaista. 
Sieltä voit katsoa laajemman esi-
tykseni koronaviruksesta.

Pekka Reinikainen, 
lääkäri

Markus vaihtoi taksit tuorejuustoon 

masti varaa säästää ja tehdä asioita 
tehokkaammin, ei ne kunnan hom-
mat niitä kaikkein tehokkaampia 
vaan ole. 
 En toki tiedä miten paljon noi-
hin eri teiden risteysalueisiin palaa 
kaupungin rahaa, mutta mielestäni 
aika paljon yksinkertaisimmilla ja 
halvemmilla ratkaisuilla tultaisiin 
toimeen.
 Esimerkiksi tuon Peräseinäjo-
entien ja Itäväylän risteys on ihan 
susi, sieltä kun ei pohjoisen suun-
taan pääse kääntymään pitkillä 
kuljetuksilla ollenkaan! 
 Yhtään ei ole ajateltu sitä mitä 
kuljetuksia Peräseinäjoelta voi tulla 
ja tulee!

Yrittävää maalaisjärkeä 
päätöksentekoon

Veikko Koiviston slogan viime 
kuntavaaleissa oli ”Yrittävää maa-
laisjärkeä päätöksentekoon” ja sitä 
hän on yrittänyt myös toteuttaa. 
Veikko on enemmän toiminnan 
mies ja tympääntynyt siihen, että 
kuntapolitiikassa on enemmän 
puhetta kuin tekoja. Tästä syystä 
Veikko ei todennäköisesti ole enää 
tulevissa kuntavaaleissa käytettä-
vissä, vaan hän keskittyy hänelle 
läheiseen yrittäjyyteen ja tuumaa 
haastattelun lopuksi, että ”ehkä 
minusta on siellä paremmin hyötyä 
tässä yhteiskunnassa”.

Markus Vepsäläinen vaih-
toi taksikuskin hommat mei-
jeriopintoihin

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin
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LAADUKKAAT VAIHTOAUTOT TAKUULLA JA EDULLINEN RAHOITUS 1,9% + KULUT

24tkm, 1.om, 2x renk,, aut.ilmast. sadet.
vak.nop., 2x alum.vanteet, vähän ajettu!
tehdastakuuta yli 2 vuotta / 100tkm

46tkm, 1.om, 2x renk., autom.ilmast. sadet.
vak.nop., moot.läm., 2x alum.vanteet,
tehdastakuuta noin 2 vuotta / 100tkm

MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -17     18 .650 € MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -17     17 .900 €

57tkm, 1.om, 2x renk,, aut.ilmast. sadet.
vak.nop., moot.läm., 2x alum.vanteet,
takuuta vähintään 6 kuukautta

57tkm, 1.om, 2x renk., autom.ilmast. sadet.
vak.nop., moot.läm., 2x alum.vanteet,
vetokoukku, takuuta vähintään 6 kuukautta

MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -15     17 .900 €MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -16    16 .900 €

53tkm, 2x renk,, aut.ilmast. sadetunnist.
vak.nop., moot.läm., 2x alum.vanteet,
vetokoukku, takuuta vähintään 6 kuukautta

67tkm, 1.om, 2x renk., autom.ilmast. sadet.
vak.nop., moot.läm., 2x alum.vanteet,
vetokoukku, takuuta vähintään 6 kuukautta

MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -15     15 .250 €MITSUBISHI ASX 1.6 bensa -15     16.250 €

KATSO KAIKKI VAIHTOEHDOT : WWW.AUTOSEIN.FI

PUH. 06 - 414 0905  | RAJATIE 41, 60510 SEINÄJOKI
MA - PE 8.00 - 17.30, LA 10.00 - 15.00

TERVETULOA KOEAJOLLE!


