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Pihlajamäki: ”Älkää matkustako
pääkaupunkiseudulle!” s. 3

- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja
Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -

www.seinajokinen.fi
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Kilpeläisen Juntta

Junttakepulaiset
ja ’joo joo’ -akat
Sotkamo-lehden arvostettu toimittaja Pertti Granqvist kuvasi toisinajattelussaan paikallisen valtapuolueen sateentekijöitä junttakepulaisiksi ja heidän perässähiihtäjiä joo joo -akoiksi. Termit syntyivät jo viime
vuosituhannella. Muutama valtaapitävä kepulainen sai aina enemmistöryhmässä tahtonsa läpi. Ilman puheenvuoroja valtuustokauden läpi
menneet naisedustajat siunasivat ryhmäkokouksessa päätökset nyökyttelevin joo joo -elein. Valtuusto oli enää muodollisuus.
Keskustan puoluekokouksessa 2000-luvun junttakepulaiset ovat arvoliberaaleja tai tukevat omista intresseistään heitä. Ei tarvitse edes arvailla,
etteikö tietä tasoitella Annika Saarikolle. Saarikolle, joka veltosti kätellessään hakee katseellaan jo seuraavaa henkilöä. Saarikko tuki vihreää
Pekka Haavistoa presidentivaaleissa ja haluaa aloittaa imaamikoulutuksen.
Osuva kuvaus keskustan nykytilasta on ruotsinkielisen keskustapiirin
toiminnanjohtajan Peter Allbäckin facebook-päivityksen tuki Katri Kulmunille: ”Valitsen kahdesta heikosta ehdokkaasta sen meille maaseudulle paremman ehdokkaan. Av två svaga kandidater väljer jag den för
oss på landsbyggden bättre kandidaten.”

Puinnit käynnissä Etelä-Pohjanmaalla
Kotieläintilojen raju vähenemä ja
kotieläintuotannon lasku uhkaa
tulevina vuosina rehuviljamarkkinaa. Kotieläinsektori käyttää
edelleen 60-70 prosenttia kaikesta
Suomessa tuotetusta viljasta.
Maidontuotanto edustaa noin
40 prosenttia Suomen maatalouden liikevaihdosta ja maidon tuotantomäärät ovat pysyneet vakaina, vaikka tilamäärä on vuosittain
laskenut 5-7 prosenttia.
Maitotiloilla ruokinta on ympäristösyistä palaamassa nurmivaltaisemmaksi. Viljojen ja muiden
väkirehujen osuus nousi jo yli 45
prosenttiin lehmien ruokinnasta.
Tulevaisuudessa viljan määrä ruokinnassa vähenee.
Maidontuotannossa ja naudanlihantuotannossa
käytetään
arviolta noin miljardi kiloa koko
Suomen vajaasta 3 miljardin kilon
rehuviljasadosta. Vientiin menee
viljaa noin 700 miljoonaa kiloa ja
teolliseen käyttöön sekä ruoaksi
vajaa 800 miljoonaa kiloa.

Sianlihan tuotanto -15 %
Keskusta ui syvällä. Syyt ovat keskustassa itsessään. Se ajaa itsensä entistä enemmän vihervasemmistoon arvoliberaalina puolueena - ajaen
translakeja, maahanmuuttoa ja imaamikoulutusta. Samaan aikaan se
haluaa varmistaa omille hyvä veli -yrityksille julkisen tuen kuntien tai
valtioiden palveluista. Siksi keskusta nuoleskelee oikeistolaista talouspolitiikkaa eli kokoomuslaista palvelujen yksityistämistä. Keskusta on
niin rähmällään EUssa, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen selittelee, kuinka tärkeää Saksan kauppa meille on ja siksi EU:n elvytyspaketti piti tehdä.
Haloo! Se onko Suomi EU:ssa tai ei, ei vaikuta siihen ostetaanko suomalaisia tuotteita tai palveluita. Jos Suomen tukiasemat tai it-osaaminen
kiinnostavat, sillä ei ole p*skankaan merkitystä ollaanko EU:ssa vai ei.
Siksi 1.9. Helsingin EU-vastaiselle mielenosoitukselle on paikka.
Keskustan E-P:n piirin kaaosta kuvastaa äänestäen tehty toiminnanjohtajan erottaminen. Piirin puheenjohtaja Mikko Savola haluaa varmistua,
ettei kuusiokunnista ole muita ehdokkaita. Lieköpä siksi alavutelainen
Ilkka Tiainen avannut pelin eduskuntavaaleihin lähtemällä kepun pjkisaan. Eipä ole piirijohtaja Savolaa näkynyt Tiaista tukemassa. Savolan
diiliin taisi tulla Pasi Kivisaari mukaan, jotta keskusta ei Seinäjoelta aseta jatkossakaan uskottavia ehdokkaita. Mahtipiiri ei johdon omista henkilökohtaisista syistä tue pj-vaalissa omaa ehdokasta. Varapuheenjohtajuus riittäisi. Keskustalaiset eri puolella Suomea eivät edes tiedä kuka
varapuheenjohtajaehdokas on. Junttakepulaiset hoitaa ja Granqvistin
mukaiset ’joo joo’ -akat toteuttavat?

Ihmetellä täytyy Kelan osallistumista Helsinki Priden homoparaatiin.
Ihmettelen myös niiden piispojen toimintaa, jotka vastoin Raamatun
opetusta ovat ajamassa homojen kirkkovihkimistä. Roomalaiskirjeen
sanoin: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

Sami Kilpeläinen
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Sianlihassa Suomi ei ole enää täysin omavarainen, vaan tuotanto
on laskenut jyrkästi viimeisen 10
vuoden aikana. Tässä keskeisenä
syynä on EU:n maatalouspolitiikan

uudistus ja kansallisten tukien irrottaminen tuotannosta.
Sianlihaa
tuotettiin
viime
vuonna 171 mijoonaa kiloa, kun
vielä vuonna 2010 tuotanto oli 203
miljoonaa kiloa.
Suomessa tuotettiin vuonna
2018 sianlihaa vähemmän kuin sitä
kulutettiin. Vuonna 2019 sianlihan
kulutuksen 5,1 prosentin lasku palautti reilulla miljoonalla kilolla
Suomen taas sianlihassa omavaraiseksi.
Sianlihan alenemaa on paikannut broilerinlihan tuotannon kasvu, sillä siipikarjanlihaa tuotettiin
viime vuonna 139 miljoonaa kiloa.
Vuonna 2010 taso oli 96 miljoonaa
kiloa.

Syysviljat puinnissa
Seinäjokinen-lehti
haastatteli
Nurmon Kiikussa puintiurakoimassa ollutta Anssi Korkosta satonäkymistä.
-Syysviljojen puinti on käynnissä, mutta kevätviljojen puinti
käynnistyy vasta loppuviikosta,
kertoi Korkonen syysvehnän puinnin lomassa.
Korkosen mukaan kuiva kesäkuu haittasi kevätviljojen kasvua
ja jälkiversonta venyttää osaltaan
puintien aloitusta.

Etelä-Pohjanmaalla on tänä vuonna viljaa yhteensä 130 tuhannella
hehtaarilla. Ohraa on yhteensä 60
tuhannella hehtaarilla ja kauraa
47,5 tuhannella hehtaarilla. Vehnää on 12,7 tuhannella hehtaarilla.
Seosviljoja, ruisvehnää tai muita
viljoja on reilut 7 tuhatta hehtaaria.
Pro Agria Etelä-Pohjanmaan
palvelupäällikkö Juha-Matti Toppari kertoi yhdistyksen tiedotteessa, että kevätviljoilla ja erityisesti
ohralla on paha jälkiversonta.
-Ohran kasvusto on kahdessa
tasossa, varsinainen kasvusto alla
ja jälkiversonta päällä. Aluksi sitä
oli alueilla, joissa kuivuus vaivannut eniten. nyt sitä on muillakin
viljoilla, Toppari sanoo.
Puintikausi venyy kevätviljojen osalta pitkäksi ja tuoreviljasäilöntää kannattaa Pro Agrian mukaan tänä vuonna harkita.
Jälkiversonnassa on vaarana
alemman kasvuston tähkäidäntä ja
laadun heikkeneminen, ylempään
voi iskeä kasvitauteja.
-Monilla tiloilla on varmasti
mielessä glyfosaatin levitys kasvustoon viljan tasaisen tuleentumisen varmistamiseksi. Tässä tulee muistaa, että sadon kypsymisen
nopeuttamisessa glyfosaatin käyt-

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

Valkuaiskasviala pienentynyt
Etelä-Pohjanmaalla rypsiä ja rapsia oli tänä vuonna vain 3,7 tuhatta hehtaaria. Koko maassa sitä oli

yhteensä 29,7 tuhatta hehtaaria.
Vuonna 2010 Suomessa rypsiä ja
rapsia oli yhteensä 158 tuhatta
hehtaaria.
Tukipolitiikka on ajanut valkuaiskasvialan alas, vaikka kotimaiselle valkuaiselle olisi huutava
tarve. Tulevan maatalouspolitiikan
uudistuksessa on esillä valkuaiskasvien tukien lisääminen sekä
maa- ja metsätalousministeriössä
on valmiutta laajentaa tuet myös
vuoden 2005 jälkeen raivatuille

”Älkää matkustako pääkaupunkiseudulle!”
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki esitti

vakavan toiveen, että pohjalaiset pidättäytyisivät

pääkaupunkiseudulle

Etelä-Pohjanmaan

sairaanhoi-

der-palvelussa yrityksen käyttävän virallisen nimensä Seinäjoki
Activity Park Oy:n lisäksi nimeä
Duudsonit Activity Park.
Into Seinäjoella ja DAP:lla on
ollut yhteishankkeita. Mikkanen
on Innon hallituksen varajäsen.
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Yksityinen lääkäri- ja
terveydenhoitopalvelu

-Etälääkäripalvelut joka päivä, myös kotikäynnit
-Kelakorvaus lääkärikäynnistä

Ajanvaraukset 050 325 8792

Kaukolanraitti 7, Ylistaro

www.ylismedi.fi

Paula Risikko

rusteli Yle Pohjanmaan haastattelussa.
Seinäjokinen-lehti

haastatte-

li eduskunnan hallintojohtaja Pertti

ronaviruksen varalle viime viikonlo-

Rauhiota

pulla. Todettuja tartuntoja koko alku

sesta korona-virukseen. Eduskunta

vuoden aikana oli 55 ja viikonloppuna

muutti keväällä käytäntöjä ja edusta-

ei ollut yhtään henkilöä sairaalahoi-

jat saavat nyt tehdä työtä ilman pois-

dossa. Pelkästään perjantaina testat-

saolomerkintää etänä kotona.

eduskunnan

varautumi-

-Lisäksi nyt on päätetty, että

Helsingin ja Uudenmaan sai-

kansanedustajat saavat nostaa kilo-

raanhoitopiiri HUS:n alueella tutkit-

metrikorvauksia edustajatyön ajois-

tiin pelkästään edellisellä viikolla yli

ta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja

20 000 henkeä. Positiivisia näytteitä

Pertti Rauhio.

oli 44 kappaletta.

velkojaan niiden erääntyessä.”
Seinäjokinen-lehti selvitti yhtiön vastuulliset toimijat julkisista
kaupparekisteritiedoista 20.8.2020.
Yrityksen toimitusjohtaja on niiden
mukaan Maarit Mikkanen. Mikkanen toimii myös yhtiön hallituksen
jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jani Karvonen.
Yritystiedoissa kerrottiin Fin-

Jaakko Pihlajamäki

topiirissä oli tehty jo 14 140 testiä ko-

tiin 698 henkilöä.

Maarit Mikkanen (ent. Karvonen) esiintyi Into Seinäjoki Oy:n mainosvideolla. Kuvakaappaus Into Seinäjoki.

uusille aloille.
Seinäjokinen- ja Maalainenlehden saamien tietojen mukaan
tuottajajärjestö MTK on vastustanut raiviopeltojen tukemista, vaikka ne pääosin ovat laajentaneilla
kotieläintiloilla, joilla on huutava
lisäpellon tarve.
Mikäli uudet alat eivät pääse
tukien piiriin, pysyy peltojen hintataso edelleen kohtuuttoman korkeana jatkavien viljelijöiden kannalta.

Energian 58
miljoonan euron
velkaa lykättiin

voimakkaan vetoomuksen koronavi-

simmäisenä Yle Pohjanmaa.

Painopaikka: I-Print Oy

Seuraavan lehden
aineistopäivä 24.9.2020.

tö on Suomessa kielletty, varoittaa
Toppari.
Useissa Euroopan maissa viljojen tasainen tuleentuminen on taka
vuosina hoidettu ruiskuttamalla kasvinsuojeluaine glyfosaattia
kasvustoon ennen korjuuta.

matkustamisesta. Asiasta kertoi en-

Kokoomuksen mandaatilla Seinäjoen
kaupunginhallituksessa
ja -valtuustossa istuvan Maarit
Mikkasen johtama Seinäjoki Activity Park Oy on haettu konkurssiin verottajan toimesta. Suurelle
yleisölle yritys on tutumpi nimellä
Duudsonit Activity Park.
Verohallinnon viime viikolla
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen tekemän konkurssihakemuksen viesti on koruton:
”Verohallinto vaatii, että velallinen asetetaan konkurssiin.”
Verohallinnon saatavat ovat
viivästymisseuraamuksineen yhteensä 278 524,36 euroa.
Maksukehotus on verohallinnon mukaan annettu velalliselle
tiedoksi jo 28.5.2020.
Verohallinto on myös todennut käräjäoikeudelle, että ”verovelan suuren määrän ja määrään
nähden suhteellisten vähäisten
maksujen vuoksi yhtiö on käsityksemme mukaan muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan

Millälailla Jumalan sana
kirkastuu homoparaatissa?
Otsikon kysymyksen esitti pohjalaisisäntä Ilmajoella jokunen viikko sitten ja se on suunnattu piispoille ja koskee Pride-kulkuetta, jossa ”miehilläkin on suitset”. Miten ”homoparaati” kirkastaa Jumalan sanaa,
koska tavallisen ihmisen silmissä tapahtuma näyttäytyy groteskina, eli
kohtuuttoman liioittelun takia naurettavana ja irvokkaana. Ev.lut.kirkon
tulisi sanoutua irti tällaisesta Raamatun vastaisesta sirkuksesta.

lä-Pohjanmaalla. Pihlajamäki esitti

Maarit Mikkasen johtama DAP haettu konkurssiin

Puheenjohtajan palsta
Anssi Korkonen
pui syysvehnää
Nurmon Kiikussa.

ruksen leviämisen estämiseksi Ete-

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot:
ilmoitukset@seinajokinen.fi

- Rehuviljan käyttäjät katoavat

Jälkiversonta tuo haasteita

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Onnenkauppa ja nettilehti:
www.seinajokinen.fi
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Seinäjokinen-lehti seuraa nou-

– Tosiasia on se, että pääkaupun-

dattavatko alueen kansanedustajat

kiseudulla virusta on aika paljon lii-

alueen ylimmän terveysviranomaisen

kenteessä, ja tartuntaketjut ovat taval-

vetoomusta. Kansanedustaja Paula

laan hallitsemattomia. Jos ei ole pakko,

Risikko (kok.) on myös Etelä-Poh-

ei kannata omaa terveyttään lähteä

janmaan sairaanhoitopiirin valtuus-

härnäämään, Jaakko Pihlajamäki pe-

ton puheenjohtaja.

Seinäjoen kaupunki lykkää Seinäjoen Energian 58 miljoonan
euron lainan takaisinmaksua
viidellä vuodella. Seinäjoen
Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä syntyneen
kauppahintavelan maksamisen
aloittamista siirretään vuoden
2021 alusta viidellä vuodella
eteenpäin vuoden 2026 alkuun
saakka. Laina-aika on 30 vuotta
ja korko on ollut 6 %, joka nyt
muutetaan.
Energia aikoo luopua turpeen käytöstä ja investoida 5060 miljoonaa euroa.
Energian hallituksen jäsenistä mm. Paula Risikko, Jorma Rasinmäki, Paula Sihto ja
Harry Wallin jääväsivät itsensä.
Maarit Mikkanen on aiemmin
jäävännyt itsensä, mutta ei tällä
kertaa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on jälleen rikoksesta epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja poliisikuulustelu odottaa. Tällä kertaa valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan Räsäsen esiintymisestä
Ruben Stillerin ohjelman jaksossa ”Mitä Jeesus ajattelisi homoista”.
Tämä vaikuttaa poliittiselta vainolta Räsäsestä kohtaan, koska ilmeisen
politisoitunut valtakunnansyyttäjä on käynnistänyt jo kaikkiaan neljä
rikostutkintaa Räsästä kohtaan vastoin poliisin aikaisempaa päätöstä
siitä, että esitutkintaa ei käynnistetä.
Pohjimmiltaan näissä tutkinnoissa on Räsäsen mukaan kysymys siitä,
saako Raamattuun perustuvaa näkemystä ihmisen suhteesta Jumalaan
julkisesti tunnustaa ja opettaa. Päivi Räsänen puolustaa oikeuttaan ilmaista uskoaan, jotta muiltakaan ei riistettäisi uskonvapautta. Hän
kertoo pitävänsä kiinni siitä, että ilmaisut ovat laillisia eikä niihin tule
ulottaa sensurointia. Tsemppiä Päiville.

Seinäjoella isokenkäiset kuolaaavat Tampereen suuntaan. Itse en tällaista hypetystä ymmärrä. Tampereen valtuustossa oli käsiteltävänä
vihreän tekemä aloite siitä, että liha- ja maitotuotteita tulisi vähentää
25% kouluissa ja päiväkodeissa vuoteen 2025 mennessä. Onneksi aloite kaatui äänin 30-35. Nyt herätys Etelä-Pohjanmaa: vihreät toimivat
aktiivisesti sen eteen, että kotimainen ruuantuotanto ajetaan alas ”ilmastoystävällisyyden nimissä”! Älkää menkö siihen halpaan, että ensi kuntavaaleissa annatte äänenne kommunistille, joka halveksii suomalaista ruuantuotantoa
ja omavaraisuutta.

P.s vielä homoparaatiin liittyen. Eräs persu Ilmajoelta kertoi osallistuneensa Helsinki Pride-tapahtumaan. Hän oli ollut
auton kyydissä joka oli jumiutunut
liikenneruuhkaan. Nopeaälyisenä
kaveri oli sanonut, että ”kävelen
loppumatkan”. No, hän oli sitten
”joutunut” vahingossa marssimaan Pride-kulkueessa, mutta oli
tyytynyt osaansa. Toki tapahtuma oli
ikuistettu selfien muodossa ja jaettu
Facebookissa. Sitä tarina ei kerro, että
paljonko persun katu-uskottavuus Ilmajoella
lisääntyi.

Piia Kattelus
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Ämpäreitä jaossa uudistuneen
Pulssin avajaisissa

EU-vastainen
mielenilmaus
Helsingissä 1.9

Rallin SM-sarjan finaali Pohjanmaa ralli kaasutellaan 25.-26.9
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Halkosaari hivenen Munakkaa edellä

neljällä eri pätkällä, kaksi erikoiskoetta ajetaan kahteen kertaan, kertoo Erkki Hemminki reiteistä.

Timo Tuurin mukaan kuntosalivälineiden asettelulla on pyritty mahdollistamaan mieluisa harjoitteluympäristö eri kohderyhmille.
FYSIO 2000 Pulssin hyvinvointiyksikön avajaiset ovat maanantaina 31.8 klo 12-19. Avajaisia
vietetään perjantaihin 4.9 asti ja
jaossa on FYSIO 2000-logolla varustettuja ämpäreitä. Paikalla on
myös muita hyvinvointiyritysten
edustajia. Tarjolla on ilmaiseksi
alipainehoitoa ja kehonkoostumusmittaus.
FYSIO 2000 Pulssi hyvinvointiyksikkö sisältää suuren
kuntosalin, ryhmäliikuntasalin,
painimaton,
fysioterapeuttien
hoitohuoneita, UNISEX-saunan
ja neurologisille kuntoutujille
tarkoitetun virtuaaliseinän, joka
soveltuu myös pyörätuoleilla liikkuville.

-Meillä on puitteet vaativaankin harjoitteluun, mutta tänne saa tulla omana itsenään ja sen
kuntoisena kuin on, kertoo toimitusjohtaja Timo Tuuri.

”Entisenä painijana olen innoissani
hyvinvointiyksikkömme painimatosta.
On kunnia asia edistää painin harrastamista Etelä-Pohjanmaalla. Matto
toimii myös hyvänä toiminnallisen
harjoittelun tilana”, kertoo Tuuri.

Helsingissä järjestetään syyskuun
alussa rauhanomainen mielenilmaus, jonka aiheena on Suomi
eroon EU:sta ja eroa hallitus.
Tapahtuman
vastuuhenkilö
Suvi Ahosen mukaan kaikki alkaa
olla kunnossa järjestelyjen suhteen.
-Jos uusia rajoituksia tulee,
niin toimimme sitten niiden mukaan, kertoo Ahonen.
Reilu 6000 ihmistä on ilmaissut kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan ja ilmoittautuneita on noin 850.
-Kiinnostus on ollut suurta. Tapahtuma tulee olemaan
arvokas, isänmaallinen ja rauhanomainen. Paikalle on tulossa
sellaista väkeä, joita ei yleensä
miekkareissa nähdä, sanoo Ahonen. Hänen mukaansa hieno tapahtuma on tulossa.
Kimppakyytejä on tarjolla eri
puolilta Suomea ja niistä saa tietoa Facebook-sivulta FIXIT/Eroa
hallitus. Vastuuhenkilö kuljetusten osalta on Jaana Holappa.

Ylistaron nopein taksikuski Timo Kuivinen vauhdissa viime vuoden Pohjanmaa rallissa. Kuva SM Pohjanmaa
rallin Facebook.

Kilpailunjohtaja Erkki Hemminki:
Maskin käyttö suotavaa
Kilpailunjohtaja

Erkki

Hemminki

painottaa, että sekä kilpailijat että
katsojat huolehtisivat turvaväleis-

SM-rallikauden finaali, Pohjanmaa

tä, käsihygieniasta sekä käyttäisivät

Ylistarolainen Halkosaari on niu-

Ralli ajetaan lakeuksilla syyskuun vii-

maskeja.

kassa

meisenä viikonloppuna. Yleisen ral-

-Maskin käyttö olisi suotavaa

johdossa

Seinäjokinen-lehden

ennuste

ilmajokelaista

elokuun lopussa päättyvään pyöräi-

Munakkaa vastaan käytävässä 28.

lykilpailuun on +1816 kertaa Halko-

pyöräilykisassa.

saarelle ja +1514 kertaa Munakalle.

li SM-sarjan lisäksi ajetaan samalla

etenkin

myös rallin juniori sarjan SM-finaali.

mistossa ja VIP-alueella. Metsässä

Sirpa Kujanpään luotsaamat

Hem-

ei maskin suhteen ole niin tarkkaa,

halkosaarelaiset olivat pyöräilleet

mingin mukaan nuorten SM ajetaan

jos turvaväleistä huolehditaan, ko-

toukokuun alusta 111 päivän aikana

Halkosaaren kyläyhdistykses-

tänä vuonna ensimmäisen kerran

rostaa Hemminki.

2842 kertaa. Kasvua viime vuoteen

sä toimiva Sirpa Kujanpää iloitsi

oli jo nyt yli 1500 pyöräilykertaa.

valtavasta pyöräilyinnosta Seinä-

Kilpailunjohtaja

Erkki

yhdessä yleisen SM-sarjan kanssa.

kilpailukeskuksessa,

toi-

Pohjanmaa rallissa on jaossa

Esa

Niemistön

Kaikki on siis mahdollista vielä viimeisen pyöräilyviikon aikana.

innoittamat

jokisen haastattelussa. Myös pai-

keen saattaa tulla vielä muutoksia.

Munakan Urheilijoiden kuntojaos-

kallislehden aktiivisuus on innoit-

heidän joukostaan nousee tulevai-

Sarjojen voittajat palkitaan ensin

tolaiset olivat tehneet jo 4627 pyö-

tanut Kujanpään mukaan väkeä

suuden tähdet, kertoo Hemminki.

VIP-alueella Ala-Talkkari Areenalla

räilykertaa, jossa kasvua oli kome-

koronakeväänä ja -kesänä liikkeel-

Pohjanmaa rallin ilmoittautu-

Lapualla ja sen jälkeen kilpailukes-

at 1056 kertaa.

le.

minen on avattu jo heinäkuussa ja se

kuksessa Sorsanpesällä on isommat

päättyy 14.9 klo 23.59.

maalintulojuhlallisuudet.

-Nuoret ovat jääneet vähemmäl-

1,5 kertaiset pisteet joten sarjakär-

le huomiolle, mikä on harmi, koska

-Kilpailijoiden kannattaisi ilmoit-

-Erikoisuutena meillä on Histo-

tautua ajoissa, jotta välttyisimme viime

ric-luokan isä-poika kaksintaistelu

tipan ruuhkalta ja AKK:n järjestelmän

eli Jari Latvala vastaan Jari-Matti

kaatumiselta, painottaa Hemminki.

Latvala, kummallakin on saman-

Pohjanmaa rallissa ajataan kaikkiaan yhdeksän erikoiskoetta, kolme
perjantaina ja kuusi lauantaina.

lainen neliveto Celica kisa-autona,
paljastaa Erkki Hemminki.
Rallipakettien

myyntipaikat:

-Perjantain EK:t kurvaillaan Sei-

Kilpailukeskus Hotelli Sorsanpesä,

näjoen, Alavuden ja Kuortaneen teillä.

Rengastien Autotarvike ja lähialueen

Lauantaina ajetaan Lapuan suunnalla

huoltoasemat.

Lyhyet&Erikoiset
Törnävän Nesteen huoltamorakennus puretaan.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä haki Seinäjoen kaupunginhallitukselta purkuluvan. Jäljelle
on jäämässä viimeksi rakennettu eteläisin osa
eli hyötyajoneuvohalli ja dynamometrihalli. Rakennukset puretaan uudisrakentamisen vuoksi.
Kaupunginhallitus liitti päätökseen Seinäjoen
koulutuskuntayhtymälle lausuman, että ”huolta-

morakennuksen purkaminen heikentää alueen
palveluja ja toivotaan, että huoltamorakennukselle annettaisiin lisäaikaa.”
●●●●●●●
Maakuntalehden toimittaja hehkutti kolumnissaan anarkismia ja laittomasti tehtyä skeittipuistoa. Senaatti-kiinteistö reagoi ja teki tutkintapyynnön aseman seudulle luvatta tehdystä
skeittipuistosta. Senaatti-kiinteistö lähetti vielä
varmuudeksi sähköpostia maakuntalehdelle.

Jari Jokinen
sijaistaa Kiiskilää
Seinäjoen kaupunginhallituksen
esityksestä Seinäjoen valtuusto päätti, että kaupunginjohtajan
avointa virkaa hoitaa 1.9. lukien
kaupunginjohtajan sijaiseksi nimetty hallintojohtaja Jari Jokinen.
Valtuusto valitsi 15.6.2020
Seinäjoen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020
alkaen KTM Jaakko Kiiskilän.
Jaakko Kiiskilä on ilmoittanut
vastaanottavansa viran syyskuun
2020 aikana, jolloin Jokisen pesti
avoimen viran hoitajana päättyy.
Seinäjoen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai viran
ollessa avoimena, hoitaa siihen
kuuluvia
tehtäviä
valtuuston
määräämä viranhaltija. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on
avoimena tai poissaolo kestää
kahta kuukautta pidemmän ajan,
ottaa virkaan väliaikainen hoitaja.

●●●●●●●
Ylistaro on nyt motitettu. Kaukolanraitin siltojen
madalluksen takia tie on poikki. Lisäksi valituksen alaisessa valtatien oikaisussa on asetettu liikennevalo yksikaistaiselle valtatielle järjettömästi
ennen oikealle kääntyvää risteystä Rapakujalle.
Rapakujan suunnasta voi kuitenkin kääntyä oikealla ilman valo-ohjausta ja törmätä pahimmillaan toisesta suunnasta vihreillä ajavia vastaan.
Ohikulkijat ihmettelevät miksei ELYä ole rangaistu tästä. ELY on varsinainen ”äly-keskus”.

alk. 147,00€

+ alv 24%

Ilmainen toimitus
Tarjous voimassa 30.09 asti.

Näppärät liikuteltavat ja liikuttavat
työpisteet tuovat käyttömukavuutta sekä
vähentävät istumatyön haittavaikutuksia.
Näppärä Up desk -etätyöpiste
• Helppo koota ja käyttää
• Säädettävissä kahdeksaan eri korkeuteen
• Työpiste kulkee mukana siellä missä tarvitset

ILO 2-jalkainen sähköpöytä
• Portaaton korkeuden säätö
• Kummassakin pilarissa sähkönostimet
• Hiljainen nostomekanismi
• Varastosta värit: valkoinen, harmaa

ILO on 1-jalkainen
tilaihme kaiken ikääsille
• Toimii ilman sähköä.
• Portaaton korkeuden säätö
• Helppo liikutella
• Lähes äänetön nostomekanismi
• Et tarvitse sähköpistokkeita
• Varastosta värit: valkoinen, harmaa

Puh. 040 7386199
www.makeoffice.fi - info@makeoffice.fi
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Autokorjaamoyrittäjä Matias Ojaniemi:

Kaikki tehdään ja hyvin
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Kossun Hakomäellä loistokausi

MIKSI AIVOT EIVÄT OLE MIELI?

Kesällä Seinäjoella asustellut ja
talvisin

Vaasassa

tradenomik-

si opiskeleva Juho Hakomäki on
tehnyt Koskenkorvan Urheilijoiden (Kossu) riveissä vahvan pesäpallokauden.
-Ulkopeli on mennyt melko
hyvin, mutta joka osa-alueella on
parannettavaa. Sisäpeliin en ole ollut
ihan tyytyväinen ja siinä on eniten
parannettavaa, kertoo ulkopelissä
lukkarina häärivä Hakomäki.
”Kossu” kamppailee tiukasti
viimeisistä pudotuspelipaikoista
ja joukkue otti makoisan voiton
elokuun puolivälissä kotikentällä
Sotkamon Jymystä jaksoin 2-1.
-Joka pelissä laitetaan kaikki

Juho Hakomäki on kerännyt lähes 100 kärkilyöntiä kuluvana kautena.

peliin. Jokainen piste on arvokas ja

MO-Servicen Matias Ojaniemi on autonasentaja ja itseoppinut yrittäjä.
Mottona on ”Kaikki pitää tehdä ja hyvin”. Vapaa-aika kuluu vanhojen ”volsujen” parissa.

perjantain vieraspelissä on mah-

laamaan tiiviiseen tahtiin. Tiivis pe-

viimeiset ottelut ovat perjantaina

dollisuudet kaataa Vimpeli kuten

litahti tuntuu kyllä paikoissa, mutta

Vimpelissä ja sunnuntaina kotipeli

kaadettiin Sotkamo ja sunnuntai-

matkustaminen on vähentynyt, ker-

Siilinjärven Pesistä vastaan.

na kotona Siilinjärvi, linjaa Hako-

toi kauden pisimmältä pelimatkalta

Ylistarossa entisen Kyrönvirran
autoliikkeen tiloissa vanhan hautuumaan kupeessa on aloittanut
Matias Ojaniemen luotsaama MOService. Hän kertoo ostaneensa
kiinteistön ”vähän ohimennen”:
-Se oli sellainen heitto, että
osta pois koko homma. Ajatus kypsyi vähitellen ja helmikuussa 2020
olin kiinteistön omistaja. Samalla
ostin varaston sekä korjaamopuolen koneet ja laitteet, kertaa Matias
tapahtumia.
Varaosapuoli on päivitetty nykypäiväiseksi ja erilaista pientarviketta on hankittu, koska niitä kysytään.
-Rengasmerkkejä löytyy laidasta laitaan. Maahantuojalta saan
asiakkaan toiveen mukaiset kumit,
sanoo Matias Ojaniemi.
MO-Service on vuonna 2008
perustettu autokorjaamo ja autohuolto. Sen ensimmäinen toimipiste oli Pelmaan risteyksessä Takan Jannen toimitiloissa. Yritys on

mäki jokaisen ottelun tärkeydestä.

Kouvolaan tavoitettu Hakomäki.

kasvanut vuosien saatossa ja nyt
se työllistää yrittäjän lisäksi kolme
asentajaa.
-Huollamme kaikki merkit. Lisäksi meillä on kattava valikoima
varaosia ja autotarvikkeita. Sähköautoihin emme ole sekaantuneet
eikä hybridiautojen kaasupuolen
huoltoihin. Niistäkin perushuolto
tosin onnistuu, kertoo Matias Ojaniemi.

Hakomäki kiittelee myös tämän vuoden sarjajärjestelmää.
-Mukavaa, että on päässyt pe-

Tänä vuonna Superpesiksessä
on koronapandemian vuonsi neljä

Hakomäki tavoitettiin puheli-

lohkoa, mikä on lisännyt paikallis-

mella aamutreenien jälkeen, jotka

pelien määrää ja vähentänyt peli-

Kossu piti Varalassa. Koskenkorvan

matkoja pidemmälle.

Saarikolle haastaja

Putous jatkuu

Keskustan kuusiokuntien mahtikunnasta Alavudelta pyrkii keskustan puheenjohtajaksi yrittäjä Ilkka Tiainen.
Puheenjohtajaksi pyrkivät myös

Palvelu pelaa kotiovelle

Jari Tasanen, Petri Honkonen, An-

Korona-kevät toi mukanaan toiveita siitä, että renkaat vaihdettaisiin asiakkaan kotona. Ojaniemen
mukaan asiakkaiden tarpeisiin yritettiin vastata parhaan mukaan ja
palvelua tarjottiin:
-Vanhusten autoja käytiin hakemassa kotoa ja huollon jälkeen
ne vietiin takaisin. Jos tilanne jatkuu Koronan osalta, niin on meillä
täysvalmius palvella asiakkaita kotiovelle asti, vakuuttaa Ojaniemi.

ja Katri Kulmuni.

nika Saarikko ja istuva puheenjohta-

Annika Saarikko. Kuva facebookalbumista.

Tanhupallo voitti 2018.
Putous Allstars alkaa 19. syyskuuta 2020 MTV3-kanavalla.
Tämä erikoiskausi tuo mukanaan
14 sarjassa aiemmin mukana
ollutta näyttelijää. Neliosaisen
kauden jokaisessa jaksossa on
vaihtuvat näyttelijät, jotka tuovat takaisin muun muassa vanhat sketsihahmonsa. Mukana
ovat jälleen myös ohjelmasta tutut ohjelmaosiot kuten Tulikoe
Näytön paikka ja Viikkokatsaus.
Kauden aikana näyttelijät keräävät myös rahaa Pelastaka lapset
-järjestölle.

Keskusta pitää kokouksen hajautettuna. E-P:n piirin alueella kokous on
Seinäjoella. Osa matkustaa myös Ouluun.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

www.pohjanrakennuskone.com

PIENKONEET HUIPPUMERKEILLÄ METSÄN-,
PIHAN-, JA PUUTARHAN HOITOON
MYYNTI - PALVELU - HUOLTO

VS
KOSKENKORVAN URHEILIJAT

www.koskenkorvanurheilijat.fi

Parturi-kampaamo

Eila

Prykyntie 1
61400 Ylistaro

Novellan mukaan aivot olisivat kehittäneet saumattoman harha-aistimuksen
mielen toiminnasta. Emme tiedostasi
toiminnan koneellisuutta, koska aivot
piilottavat sen tietoisuudestamme.
Tämä tulisi ajoittain ilmi, esimerkiksi
näköharhojen muodossa, jotka todistaisivat aivotoiminnan koneellisuuden.
Mieli olisi Novellan mukaan pelkkää aivojen koneellista toimintaa. Ajatus
olisi ajatus, koska se toimii kuin ajatus,
riippumatta siitä mikä biokemiallinen
reaktio sai sen aikaan. Tämä miellyttää
materialistia ja täyttää heidän mielensä
aukon. Yritys kuitenkin epäonnistuu
materialismin näkökulmasta, sillä siinä
yritetään samanaikaisesti selittää, sekä
mitä aivot ovat että miten ne toimivat.
Kyseessä on kaksi täysin erillistä
asiaa. Tämä muistuttaa väitettä, jonka
mukaan ”maksa erittää sappea, koska
se on maksan tehtävä”. Sapen eritys ei
ole sama asia kuin sen olemassaolo.
Maksa on pitkulainen elin, joka painaa
1,5 kiloa. Sen sapeneritystoiminto ei
paina mitään, kyseessä on ohjelmoitu
toiminto. Maksakirroosiin kuoleva tarvitsee uuden maksan, pelkkä sapeneritysohjelman siirto ei potilasta paranna.
Väite, jonka mukaan aivot erittävät
ajatuksia kuten maksa sappea ei täytä
materialismin vaatimuksia, koska sapen
erittymisen mahdollistava bio-ohjelma
ei ole aineellinen, vaan se on koodattu
talletusalustana toimivaan aineeseen.

Minkälainen olisi puhtaasti
materialistinen mielen teoria?
Niitä on tarjottu useita. Behaviorismi
perustuu oletukseen, jonka mukaan
ihmiset voidaan selittää pelkästään
kolmannen osapuolen näkökulmasta
käyttäytymistä tutkivan tieteen keinoin
turvautumatta sisäisiin selittämisen keinoihin tai viittaamatta mieleen, ajatuksiin tai tunteisiin. Kyseessä on tieteellinen umpikuja, koska käyttäytyminen ei
ole materialistista.
Tyyppi-identiteettiteoria eli tyyp-

pifysikalismi on John Smartin ja Ullin
Placen kehittämä teoria, joka oli suora
vastaus behaviorismin epäonnistumiselle. Smart ja Place katsoivat, että jos
henkiset tilat ovat jotakin aineellista,
mutta eivät käyttäytymistä, tällöin henkiset tilat ovat todennäköisesti identtisiä
aivojen tilojen kanssa. Tämän mukaan,
jos pistät sormeesi, kipu johtuu hermosoluista tai aivojen välittäjäaineista.
Teorian selitys ei ole pätevä, koska kipu
on eri asia kuin hermosolu. Hermoa
vodaani tunnustella, kipua ei. Yläraajojen hermojen pituus on 60 senttimetriä,
mutta tämä ei ole kivun mitta. Kipu ei
ole hermorata tai siinä kulkeva impulssi.
Identiteettiteoria on tästä syystä myös
ajautunut umpikujaan.
Karsiva materialismi on materialistinen mielenfilosofinen suuntaus, jonka
mukaan mielen tiloja kuvaavilla käsitteillä ei ole hermostollisia vastineita.
Sillä yritetään korvata edellisten teorioiden epäonnistuminen. Taikatemppu
on mielen huomiotta jättäminen, koska
sitä ei voida selittää aineen avulla. He
eivät kuitenkaan halua olla mielettömiä,
vaan väittävät, että mieliä yksinkertaisesti ei olisi, eikä myöskään ajatuksia.
Kaikki olisi pelkkää ainetta ja ”mielestä” puhuminen on perustavanlaatuinen
virhe. Olisimme pelkkiä liharobotteja,
jotka vain luulevat, että heillä on mieli.
Mielialoja ei olisi, vaan ainoastaan kehon tiloja. Kipu ei olisi sama asia kuin
hermo. Kipua ei olisi ollenkaan. On
vain hermoja. Karsivaan materialismiin
uskova kuitenkin haluaa puudutuspiikin
hammaslääkärillä. He eivät halua (olematonta) kipua, vaan (jostakin syystä)
eivät halua hermonsa joutuvan tilaan,
jota heidän filosofiaansa vihkiytymättömät kutsuvat erheellisesti ”kivuksi”.

Avoinna: ark. 8-17, la 10-13

Nurmontie 116, SEINÄJOKI
Puh. 020 735 2777

koa, vaan materian tila, jossa tietty hermoston välittäjäaineiden pitoisuus, jota
me, asiaan vihkiytymättömät, typerästi
pidämme uskomuksena. Materialistin
ja toisaalta mielen ja aivojen erilliseen
olemassaoloon uskovien kiista ei olisikaan todellinen, vaan kyseessä olisi ero
väittelijöiden aivojen dopamiinipitoisuudessa. Miten väilttäjäaineiden pitoisuuksien ero aiheuttaa ”mielipide-eron”, jää
epäselväksi.

Tunnetko olosi epämukavaksi?
Jos vieressäsi metrossa istuva väittää
saavansa radion uutiset suoraan päähänsä. Karsiva materialismi osoittautuu
epäjohdonmukaiseksi
hullutukseksi,
tosin aatteen kannattajat toteaisivat tähän, että ”hullutusta” ei ole olemassa,

on vain aivojen välittäjäaineita, joita hölmöydessämme pidämme hulluina. Paras tapa reagoida, on siirtyä istumaan
muualle.
Neurologi Novella ei ole oikea materialisti, kun hän väittää, että ”mieli on
aivojen toimintaa”. ”Aivoja ohjaaviin keijukaisiin” uskominen vaikuttaa tällaista
materialismia paremmalta teorialta.
Paras vaihtoehto kuitenkin on aivojen
ja ajatusten. aineen ja mielen, erillään
pitäminen. Ihmismieli kykenee käsitteelliseen pohdintaan ja pystyy tekemään
valintoja. Nämä ovat aineen ulkopuolisia sielullisia toimintoja. Meidät on luotu
Jumalan kuviksi.
LÄHDE: https://mindmatters.ai/ 2020/
08/why-the-mind-cant-just-be-the-brain/

Pekka Reinikainen, lääkäri

Materialistien ongelmat
ovat ilmeisiä
Kuinka voisimme uskoa, että uskomuksia ei ole? Jos karsiva materialismi on
totta, heidän uskonsa siihen ei ole us-

MUSTEET
EDULLISESTI

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

SOITA 0400 244 352

06-4740127
0400 268084

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

SIILINJÄRVEN PESIS

SU 30.8. klo 17.00

Pelkkä ajatuskin osoittautuu älyvapaaksi. Filosofi Roger Scruton (1944–2020)
määritteli aivotutkimuksen valtavaksi
kokoelmaksi vastauksia kysymyksiin,
joita emme muista.
Aivotutkijat ovat viimeisen sadan
vuoden aikana koonneet valtavan määrän tutkimustuloksia. Niiden tulkinta ei
ole kuitenkaan auttanut ymmärtämään
mielen ja aivojen yhteyttä vähäisimmässäkään määrin. Ikiaikojen kysymyksiin,
kuten mielen ja kehon yhteyteen, ja
kuinka aine voi ajatella, ei ole edelleenkään minkäänlaisia vakuuttavia vastauksia.
Tieteilijöiden yritykset täyttää näitä perustavanlaatuisia tiedon aukkoja
osoittavat, että he eivät ole pohtineet
asiaa syvällisesti. Aivotutkijat vastaavat
kysymyksiin, joiden oleellisuuden he
näyttävät unohtaneen tai he eivät ole
edes ymmärtäneet ongelman mittasuhteita.
Hyvä esimerkki tällaisesta muistihäiriöstä on Yalen yliopiston neurologi
Steven Novellan tuore kirjoitus. Materialisti Novellan mukaan usko aineesta
erillä olevaan mieleen on uskoa satuihin: ”… jos jotkut tiedemiehet väittävät,
että maksassa asuvat näkymättömät
keijukaiset todellisuudessa ohjaavat
sen toimintaa, ja maksan sairaudet saisivat keijukaiset huonolle tuulelle, jolloin
ne laiminlöisivät tehtävänsä”.
Tällä perusteella Novella esittää,
että ajatusten ja aineen erillisyyteen
uskovat tiedemiehet uskovat ”aivokeijukaisiin”.
Maksan toimintaa eivät keijukaiset
kuitenkaan ohjaa, sillä se toimii samalla tavalla omistajansa vakaumuksesta
riippumatta. Novella ei kuitenkaan anna
periksi, vaan väittää, että koska maksan
toiminta on biokemiallista, myös mielen
toiminta on sitä.
Hän todistaa tämän vertaamalla
aivoja jalkapallopeliin, missä pelaajat,
pallo ja maalitolpat ovat ainetta, mutta käynnissä oleva peli on toimintaa.

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT

040 739 9331 - mo-service.fi
Ylistaro, Kaskiontie 2 (ent. kyrönvirran autoliike)

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Pesula Seinäjoki
Yellow Week -tarjous!

Puvun tai
jakkupuvun
pesu
2 puvun pesu

50€

Tervetuloa Seinäjoen
ympäristöystävällisimpään
Tarjous
voimassa
24. - 29.8.2020
täyden
palvelun
pesulaan!

29€
(norm. 36,60)

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

www.sol.fi

Kaivurilavetti

JF FC 80

Kuivalannanlevityskärry Terra
Vankkurimallinen kaivurilavetti, 3-akselinen.

Uudet Lisicki lieriöniittokoneet

Hp. 4000 € sis. alv

Hammaspyöräveto. leveydet 165 ja 185 cm.

Valmet 602

EDULLINEN
RAHTI

Hinnat alkaen 1350 € sis. alv
Welger RP 150

Elho 240

JF FC 80 tarkkuussilppuri.

Pyydä tarjous!

Hp. 3500 € sis. alv

Massey Ferguson 168

Miro trailer

Siistikuntoinen 602 Valmet,
Vm. -80 4849 H.
Pyöröpaalari Welger RP 150.

Hp. 950 € sis. alv

Ylö 185

Hp.6900 €
Elho 240 lautasniittokone.

Hp. 590 €

Siistikuntoinen 168
Massikka, Vm. -76.

Hp.6200 €

www.pohjanmaanylijaamatuote.ﬁ
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
Lautasniittokone Ylö,
remmivika.

Hp. 540 € sis.alv.

ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Koneenkuljetuslavetti,
LED-valot, renkaat
400/60x15.5 16 pr
edestä ajettava,
kantavuus 6 t,
hiekkapuhallettu ennen
maalausta, maalattu
poluuretaanimaalilla
Hp.3200 € sis. alv

