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Meiltä myös
Scanburger-

tuotteet!

Näy, löydy ja  
vaikuta!

Mainostoimisto Riima -Markkinointiviestinnän  
moniosaaja ja arvokumppani

Parhaat tulokset syntyvät hyvästä strategiasta, huolellisesta suunnittelusta,  
luovista ratkaisuista ja analyyttisesta otteesta kohtaamalla asiakkaamme  

heidän omassa ympäristössään kaikissa viestinnän kanavissa.

Brändi & Strategia Mainonta

Verkkosivustot Digimarkkinointi

>> OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

RIIMA UUDISTUU  - SEURAA VERKKOSIVUJAMME!

puh. 050 446 0030
juha.lemponen@riima.fi
www.riima.fi Teollisuustie 8, Seinäjoki    

Puh. 050 5525426    www.gym-maxium.com

25. juhlavuoden kunniaksi

Kuntokeskus Maxium on tarjonnut perinteistä 
kuntosalitreenaamista jo neljännesvuosisadan ajan!

                             Tervetuloa tutustumaan ja treenaamaan 
                                  legendaariseen Maxiumiin.

TARJOUS VOIMASSA 31.3.2019 SAAKKA

12 kk 6 kk 3 kk 

390€ 220€ 120€
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Seinäjoen kaupunginhallituksessa äänestin sen puolesta, että Nur-
mossa säilyy kunnallinen vanhustenhoito. Jos kiinteistö ja liiketoi-
minta olisi myyty yksityiselle, olisi osalle nurmolaisista ikäihmisis-
tä osoitettu hoitopaikka kymmenien kilometrien päästä Ylistarosta 
tai Peräseinäjoelta - kaikilla kun ei ole varaa ostaa palvelua markki-
noilta. Minulle riittää vanhusten kohtelu kauppatavarana.

Sain kutsun Helsinkiin puhujaksi poliittisesti sitoutumattomaan 
valveutuneiden naisten järjestämään tilaisuuteen, jossa tuotiin ilmi 
vakava huoli viimeaikaisista lapsiin kohdistuneista törkeistä seksu-
aalirikoksista. Tilaisuudessa puhunut helsinkiläinen kaupunginval-
tuutettu kertoi, kuinka tilastojen mukaan pelkästään Helsingissä jo 
yli puolet seksuaalirikoksista ovat ulkomaalaisten tekemiä.

Tämä iljettävä, järkyttävä ja totaalisen tuomittava ilmiö rantautui 
Suomeen syksyllä 2015 Sipilän hallituksen ansiosta. Sisäministe-
ri Orpo (kok) ei ottanut käyttöön rajavalvontaa eikä minkäänlaista 
kontrollia tulijoiden taustojen tai motiivien suhteen. Seuraava sisä-
ministeri Paula Risikko (kok) jatkoi ääliöliberaalia maahanmuutto-
politiikkaa, eikä tehnyt elettäkään rajatarkastusten palauttamiseksi 
- Paulalle riitti se, että muut maat valvoivat rajojaan, suomalaisten 
turvallisuudesta viis veisaten.

Kuten tässä lehdessä julkaistusta viime syksynä tehdystä maahan-
muuttokyselystä käy ilmi, ovat hallituspuolueet äärimmäisen libe-
raalin maahanmuuttopolitiikan kannalla. Sekä keskusta että ko-
koomus haluavat nostaa pakolaiskiintiötä, sisäministerinä Risikko 
esitti sen nostamista nykyisestä 750:stä 1050:een kun taas miljo-
nääri Juha 

Sipilä olisi ottamassa jopa 2000 pakolaista - tämä siis turvapaikan-
hakijoiden lisäksi.

Ilmasto ja maahanmuutto. Ensiksi mainittu on luonnonvoima, toi-
nen poliittinen päätös. Ilmasto on aina muuttunut, ja tulee muut-
tumaan. Muuttoliikettäkin on aina ollut, kyseessä ei ole uusi asia. 
Kansallisvaltioiden tulisi kuitenkin itse päättää se, kuka tulee sisään 
ja millä perusteella. Tämä on kansallisen turvallisuuden lähtökohta 
ja Suomen hallitus sen viimekädessä ratkaisee.

Jos ilmastokeskustelua käydään, tulisi tuoda esiin etenkin Afrikan ja 
Lähi-Idän massiivinen väestönräjähdys, joka aiheuttaa maapallon 
kantokyvyn heikkenemisen ja sitä kautta huonontaa elinolosuhtei-
ta.

”Ei tullutkaan ilmastovaaleja, tuli maahanmuuttovaalit.” Jatkoky-
symys: Ovatko kansalaiset vaaleja varten vaiko vaalit kansalaisia 
varten? Kuka päättää, mistä puhutaan? Kansa, poliittinen eliitti vai 
media? Laittakaa vinkkejä sähköpostiin, mistä haluatte keskustella 
(seinajokinenlehti@gmail.com).

Piia Kattelus 
Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja

On aikoihin eletty, voi tokaista, kun katsoo keskustajohtoisen hallituk-
sen päätöksiä keskittää hoitoja muutamiin sairaaloihin. Etelä-Pohjan-
maalta ei vielä sentään synnytyksiä olla viemässä, mutta syöpähoitoja 
ja leikkauksia kylläkin. Muualla maassa synnytyksetkin siirtyvät sato-
jen kilometrien päähän. 

Reilu vuosi sitten keskussairaaloissa pelkoa herättänyt päivystysasetus 
ja keskittämisasetus on alkanut aiheuttamaan pelättyä pahaa jälkeä. 
Silloinen ’reformiministeri’, sisäministeri Paula Risikon vihjailemat 
muutokset, siis lievennykset asetukseen, eivät toteutuneet ja minis-
terin siirryttyä puhemieheksi, asia on koetettu vaieta. Enää ei vaieta. 
Pohjoisimmissa viidessä sairaanhoitopiirissä leikkauksia koskeva kes-
kittämisasetus on johtanut sairaanhoitopiirit tekemään keskinäistä 
työnjakoa. Synnytyksiä lakkautetaan ja siirretään 200-300 kilometrin 
päähän. Sypähoidot viedään jopa kauemmas, kaupunkeihin, joihin ei 
ole luontaisia kulkuyhteyksiä.  

Poliittisilta päätöksentekijöiltä ja virkamiehiltä tuntuu hukkuneen 
kokonaan ymmärrys ihmisten hoidon osalta myös inhimillisistä teki-
jöistä. Perheelliset miettivät, kuinka perheen muiden lasten hoito syn-
nytyksen aikana järjestetään. Sitä ei auta satojen kilometrien välimat-
kat. Syöpähoidot ovat usein raskaita ja läheisten tuki olisi verrattoman 
tärkeä. Potilaiden sijoittaminen paikkoihin, jonne on vaikea liikkua on 
täysin järjetöntä.

Pohjoisen esimerkki on varoittava avaus, jossa Seinäjoenkin on pi-
dettävä silmät auki. Onneksi Seinäjoen kaupunginhallituksesta löytyi 
ainakin vielä niitä, jotka uskalsivat torpata Nurmon Teponkartanon 
yksityistämisen.

Oulu joutui koko Suomen huomion keskipisteeksi valitettavien lapsiin 
kohdistuneiden seksuaalirikosten takia. Tilanne on järkyttävä. Jär-
kyttäväksi sen tekee, että toiminta on kohdistunut laajasti alaikäisiin 
lapsiin ja se, kuinka paljon tapauksia on jo tullut julki. Maahanmuuton 
puolustajat voivat katsoa nyt peiliin. Kannattiko mainostaa omaa ko-
tia turvapaikanhakijoiden käyttöön ja avata sosiaalisen median kautta 
kulovalkean tavoin viesti maailmalle, että ’tänne vain, tervetuloa’?

Nyt tätä harkitsematonta politiikkaa on seurannut useita järkyttäviä 
tapahtumia, ei vain tänä vuonna, vaan jo aikaisempina vuosina. Sek-
suaalirikokset ovat järkyttävän laajasti nimenomaan ulkomaalaisten 
tekemiä ja tilastoista ei luonnollisestikaan pystytä perkaamaan niitä 
rikoksentekijöitä, jotka ovat saaneet jo kansalaisuuden.

Sinisilmäisyyden on syytä loppua ja suomalaisten on uskallatteva puo-
lustaa omaa identiteettiä ja uskontoaan. Grooming ja sitä harjoittavat 
muukalaiset eivät ole tervetulleita olemaan täällä. Suomalaisten eikä 
kristittyjen pidä joutua muukalaisiksi omassa maassaan.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

37 500 kpl Seinäjoen taajamiin ja lehti- 
telineisiin: K-Citymarket Jouppi, rautatie-
asema, Nurmo: K-market, Ylistaro: ST1, 
Peräseinäjoki: K-market ja Neste. Tämä 
lehti jaetaan myös Ilmajoelle ja Isokyröön.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@seinajoki.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 18.2.

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

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, Ilmestymis-
päivä 30.1.2019, jaossa helmikuun ajan

Taksisynnytyksiä 
ja syöpähoitoja 
kaukana kotoa

KAIVINKONETYÖT
P. KETOMÄKI

Puh. 0400 265910

Yle (26.9.2018) selvitti puolueiden 
maahanmuuttonäkemykset syk-
syllä. Yle uutisoi, että ”pakolais-
kiintiön kasvattaminen saa tukea”.
 RKP:n puheenjohtaja Anna-
Maja Henriksson esitti vihreiden 
ja vasemmistoliiton ohella, että 
nykyinen kiintiö pitäisi nostaa 
750:sta 2500:aan. Keskustan pu-
heenjohtaja Juha Sipilä ja kokoo-
muksen Petteri Orpo kasvattaisivat 
sitä nykyisestä, kuitenkaan mää-
rittelemättä sitä tarkemmin.
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus sen si-
jaan vaati, että ”pakolaiskiintiö pi-
tää alentaa tasoon 500 kpl ja koska 
Suomeen on tullut erityisesti 2015 
ja 2016 massamaahanmuuton ta-
kia kymmeniätuhansia elintasopa-
kolaisia, Suomi voi olla ottamatta 
edes tuota 500:aa.”
 Myös Jussi Halla-aho perus-
suomalaisista linjasi, että ”Suo-
men kiintiön väestön kokoon suh-
teutettuna on poikkeuksellisen 
suuri.”

Vain 5 puoluetta halusi 
karkottaa rikoksentekijät

Kyselyssä kriittisimmin maahan-
muuttoon suhtautuneen Kansa-
laispuolueen ohella vain neljä puo-
luejohtajaa vastasi Yle:lle syksyllä 
”kannattavansa rikollisten karkot-
tamisen helpottamista”.
 ”Kokoomus viittasi vireil-
lä olevaan lakihankkeeseen, jolla 
ei muutettaisi karkottamisen pe-
rusteita, mutta karkotuksia pyrit-
täisiin nopeuttamaan. Myös kris-
tillisdemokraatit nopeuttaisivat 

YLE: Keskusta ja vihreät maa     hanmuuttomyönteisimpiä        
–Kansalaispuolue kriittisin

karkotuksia. Perussuomalaiset ja 
siniset toteavat ykskantaan kan-
nattavansa ulkomaalaisten rikol-
listen karkottamista.”
 Juha Sipilä katsoo, että nyky-

lainsäädäntö riittää. Myös SDP:n 
Antti Rinne, vihreät ja vasemmis-
toliiton Li Andersson korostavat 
nykysääntöjen riittävyyttä rikok-
siin syyllistyneiden karkotuksissa. 

Maahanmuuttajakiintiöt 
kouluihin?
Kansalaispuolueen ohella vain si-
niset rajaisivat maahanmuuttaja-
lasten määrän kouluissa. Sampo 
Terho totesi Yle:lle, että ”ghettou-
tuminen on estettävä, eikä maa-
hanmuuttajalasten tulisi keskittyä 
vain suurten kaupunkien lähiöihin, 
jonne huono-osaisuus kasaantuu.”
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus muis-
tutti käytännön esimerkillä, että 
”esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
on suuria ongelmia, kun jo puolet 
ikäluokista puhuu äidinkielenään 
muuta kuin Suomea. Tämä joh-
taa opetuksen puutteisiin ja myös 
suomen kielisten lasten opetuksen 
heikkenemiseen.”
 Kristillisten puheenjohtaja 
Sari Essayah on yllättäen keskus-
tan, RKP:n, kokoomuksen ja vih-
reiden kanssa löysyttämässä EU:n 
ja ETA:n ulkopuolelta tulevan työ-
voiman tarkeharkinnan nykykäy-
täntöä: ”Tarveharkintaa tulisi ny-
kyisestään lieventää, koska useilla 
aloilla on työvoimapula ja yrityk-
sillä vaikeuksia löytää työntekijöi-
tä”.
 Yle julkaisi uutisessaan mui-
den silloisten eduskuntapuoluei-
den puheenjohtajien vastaukset, 
mutta ei Kansalaispuolueen vasta-
uksia. Vastuun julkaisematta jättä-
misestä otti päällikkö Paula Pokki-
nen. Seinäjokinen-lehti  julkaisee 
Yle:n kyselyn tulokset oheisessa 
kaikkien puolueiden vastauksilla 
täydennetyllä graafilla.

Kansalaispuolue vastasi jo syksyllä, 
että ” Suomi oli aiemmin turvalli-
nen maa ja suurissa kaupungeissa 
sekä alueilla, joissa on vastaanot-
tokeskuksia, on poliisin tilastojen 

mukaan esim. näyttö raiskausri-
koksien kasvusta. Linjan pitää ko-
ventua ja maassa maan tavalla.”

1. Nykyisin Suomi ottaa kiintiöpakolaisia 750-1050 vuosittain. 
Mikä olisi sopiva vuosittainen määrä kiintiöpakolaisille?

1. Vähemmän kuin 
     nykyisin

2. Nykyinen määrä

3. Enemmän kuin nykyisin

2. Tulisiko kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden 
liikkumisvapautta rajoittaa siksi ajaksi, kun he odottavat maasta 
poistamista?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

3. Tulisiko rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen 
olla nykyistä helpompaa?

4. Tulisiko EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman 
tarveharkinnasta luopua?

RKP VAS KESK VIHR KOK

PS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KPRKP VASKESK VIHR KOK PS SINKD SDP

KP

8. Pitääkö Suomen nostaa kehitysavun määrä YK:n tavoitetasolle 
0,7 prosenttiin BKT:sta?

1. Ei 2. Kyllä, seuraavan 
hallituskauden 
aikana

3. Kyllä, myöhemmin tulevaisuudessa

5. Tulisiko ulkomailla syntyneiltä kaksoiskansalaisilta evätä pääsy 
sotilasvirkoihin?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

6. Tulisiko peruskouluissa olla yläraja sille, kuinka suuri osa 
oppilaista voi olla maahanmuuttajia / maahanmuuttajien lapsia?

1. Kyllä 2. Ei

7. Tulisiko burqan, kasvot ja vartalon kokonaan peittävän asun 
käyttö kieltää julkisilla paikoilla Suomessa?

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN

KP VASPS SIN

KD SDP

RKP KESK VIHR KOKKD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPSSIN KD SDP

Nyt 
riittää!

Poliisi on tiedottanut tutkinnassa 
olevista useista alaikäisiin tyttöihin 
kohdistuneista epäillyistä seksuaa-
lirikoksista ja näihin liittyen tutkin-
tavankeudessa on ulkomaalaistaus-
taisia nuoria miehiä. Suurimpaan 
osaan on liittynyt yhteydenottami-
nen sosiaalisessa mediassa. 
 Viranomaislähteistä on vah-
vistettu Seinäjokinen-lehdelle, että 
Oulun lapsiin kohdistunut seksu-
aalirikosvyyhti on vasta jäävuoren 
huippu. Vastaavia tapauksia on leh-
den saamien tietojen mukaan pal-
jastumassa ympäri Suomen. 

KP:n Kattelus: Rikolliset kar      kotettava välittömästi
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus vaatii 
rikoksiin syyllistyneiden ja laitto-
masti maassa olevien välitöntä kar-
kottamista. Lisäksi rangaistusas-
teikon kovemman pään tuomiot on 
otettava käyttöön ja rangaistuksia 
on kiristettävä.
 ”Johtavien poliitikkojen liian 
salliva maahanmuuttolinja ja vi-
ranomaisten riittämättömät toi-
menpiteet ovat mahdollistaneet tä-
mänkaltaisen erittäin valitettavan 
tragedian”, kommentoi Kattelus.
 Kansalaispuolue on ajanut hallit-

tua maahanmuuttopolitiikkaa, kuten 
rajavalvonnan palauttamista ja tiu-
kennuksia ulkomaalaislakiin jo vuosia. 
 ”Kriisikunnissa on viivytykset-
tä aloitettava toimenpiteet poliisin, 
kuntien johtavien viranhaltijoiden, 
sosiaalitoimen, koulutoimen ja 
muiden viranomaisten kesken uh-
rien auttamiseksi sekä vastaavien 
rikosten ennalta estämiseksi.”
 Kansalaispuolueen puheenjoh-
tajat vaativat asioiden julkista kä-
sittelyä eivätkä hyväksy hyssytte-
lyä, jonka motiivina tuntuu olevan 
epäiltyjen kulttuurin tai uskonnon 

varjelu vihapuheelta tai rasismi-
syytteiden pelko.
 Yle teki syksyllä 2018 suuren 
maahanmuuttokyselyn, joka osoitti 
valtaosan puolueista ajavan vapaa-
mielistä maahanmuuttopolitiikka. 
Lue lisää puolueiden kannoista alta.

”Tapauksia ympäri Suomen”

Nimettömänä pysyttelevä virka-
mies pääkaupunkiseudulta kertoo, 
että ”on vakavia viitteitä siitä, että 
samanlaista tapahtuu ympäri Suo-
mea.” Virkamies kertoo, että ul-

komaalaistaustaiset miehet ovat 
houkutelleet alaikäisiä tyttöjä mu-
kaansa ja juottaneet nämä huma-
laan. Sitten tyttöä on käytetty sek-
suaalisesti hyväksi ja tapahtuma on 
kuvattu videolle. Tämän jälkeen tyt-
töä on painostettu ja kiristetty sek-
siin myös muiden paikallaolleiden 
kanssa uhkaamalla laittaa kuvattu 
materiaali netti- ja somelevityk-
seen, jollei tyttö suostu.”
 ”Vaadimme, että Suomen jokai-
sessa kaupungissa poliisi tiedottaa 
välittömästi, onko vastaavia seksu-
aalirikosvyyhtejä tapahtunut ja mis-

sä laajuudessa tätä esiintyy”, painot-
taa puheenjohtaja Sami Kilpeläinen.
 Kansalaispuolueen varapu-
heenjohtaja Piia Kattelus korostaa, 
että kun kyse on puolustuskyvyt-
tömistä lapsista, ei Kansalaispuo-
lue hyväksy viranomaisten lepsua 
asennetta rikostutkintaan eikä teki-
jöiden, olivatpa he taustoiltaan keitä 
vaan, suojelua millään verukkeella. 
 ”Poliisin on tuotava asiat kun-
tien ja kaupunkien luottamuseli-
miin, valtuustoihin ja hallituksiin. 
Samalla on aloitettava laaja työ sek-
suaalirikosvyyhtien estämiseksi.”

PUUNKAATOA - KANTOJYRSINTÄÄ

Puunkaadot, polttopuiden pilkkomiset, 
pensasaitojen leikkaukset ja kantojyrsinnät.

Puunkaato          Antti Ketomäki, puh. 0400 759 434
Kantojyrsintä      Raine Peltokoski, puh. 040 544 2117

- Viihtyisä, perheystävällinen kahvila Ylistarossa, 
 lapsille oma leikkipaikka
- Valikoimassa huomioitu erityisruokavaliot
- Valmistamme tarjottavia myös tilauksesta (hinnasto nettisivuilla)

- Putiikki, jossa sisustus- ja lahjatavaraa, 
 luonnonkosmetiikkaa, leluja ym.

Kaukolanraitti 4, 
61400 Ylistaro

kpleibai@gmail.com
www.leibai.�
verkkokauppa: www.kaunispienielamashop.com

puh. aukioloaikoina: 

045 3323112

Aukioloajat
Ti-To 11-16

Pe 11-17
La 12-15

Muutokset aukioloon 
 nettisivuilta

Puheenjohtajan palsta
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 -Rypsin viljelyssä noudate-
taan viljelykiertoa, joka vähentää 
kasvitauteja ja varmistaa ympä-
ristön monimuotoisuuden säily-
mistä. Myös vesijalanjälki on ryp-
sinviljelyssä pieni. Tämän päivän 
ruokatrendeissä esille nousee pai-
kallisuus, aitous ja ympäristöasiat. 
Kuluttajille on tärkeää jäljittää tuot-
teen alkuperä, Yli-Kuha muistuttaa.
 Alavuden kylmäpuristettu 
rypsiöljy onkin jäljitettävissä aina 
viljelijän pellolle saakka. Tuotteis-
sa on aina Joutsenlippu kertomas-
sa kotimaisuudesta. 

Rypsiöljy käy moneen 

Kylmäpuristettu rypsiöljy käy 
monenlaiseen ruoanlaittoon, 
vaikkapa bataattiranskalaisten 
valmistukseen, chilikanaan tai 
porkkanakakkuun. Tuoteperhee-
seen kuuluvat makuöljyt basilika, 
chili, sitruuna ja valkosipuli juu-
rikin tuomaan makua ja mahdol-
lisuuksia sekä kylmään että kuu-
maan ruoanlaittoon. Uusimpana 
tuoteperheeseen on tullut Puna-
juuripesto, jonka pohja on Alavu-
den oma kylmäpuristettu rypsiöljy.
 Uuden kehittäminen on mie-
lenpäällä jatkossakin, mutta nyt 
Yli-Kuhan mukaan pääpaino on 
saada nämä tuotteet kuluttajien 
pöytiin. Viime aikoina reseptiik-
kaan on yrityksessä panostettu ja 
vinkkejä sekä reseptejä käytöstä 
löytyy jo mukavasti yrityksen koti-
sivuilta.

P I I A
K A T T E L U S

hallintotieteiden maisteri
vanhempi rikoskonstaapeli

kolmen lapsen äiti

puh. 040 586 8401
www.piiakattelus.fi
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SUOMALAISTEN
OMA LINJA
Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi
Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä lapsesta 200 euroon/kk
Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuoteen asti
Kotihoidontuki nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk
Lapsiperheiden oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisesta vahvistetaan.
 

Eläke vähintään 1000 euroon/kk
Pienimmät eläkkeet nostetaan 1000 euroon. 
(Hallituskauden mittaisella ohjelmalla vuoteen 2023 mennessä)
 

Julkiset peruspalvelut  
on oltava lähellä ihmisiä
Palvelujen alasajo ja keskittäminen lopetetaan. 
Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään nykyisissä 
sairaaloissa.
Maaseudun asukkaiden palvelut turvataan.
 

Suomalaisten turvallisuus on tärkein
Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksentekijät 
karkotetaan välittömästi, pikapalautukset käyttöön. 
Suomessa eletään Suomen lakien mukaisesti.
Rajavalvonta turvaa Suomea ja suomalaisia.
 

Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, EU:n 
yhteiselle puolustukselle ja Natolle
Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi on linjani. 
Ehdoton ei EU:n yhteiselle puolustukselle ja yhteiselle 
talous- ja sosiaalipolitiikalle. Ehdoton ei Natolle. 
Itsenäinen ja uskottava ulkopolitiikka ja kunnossa olevat 
puolustusvoimat ovat paras tae rauhalle Suomen rajoilla.

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.  •  Ennakkoäänestys 3.-9.4.

Piia tavattavissa lauantaina 2.2. 
• klo 10-11 Isonkyrön opistotalo (S-markettia vastapäätä, Koulukatu 2)
• klo 12-14 Seinäjoen Torikeskus OAJ:n paneeli 
• klo 15-16 Hyllykallion Prisma

Tue kampanjaani: FI22 4744 0010 1488 75
Totuuden puolesta ry

Piian kampanjanavaus perjantaina 1.2. klo 15-17, Ylistaron S-market. Kahvitarjoilu. 
Myynnissä Piian kirjoittama kirja ”Puoliverinen poliitikko”. Tervetuloa!PAIKALLINEN 

KYLMÄPURISTETTU 
RYPSIÖLJY 

HYVINVARUSTELLUISTA KAUPOISTA

Peltojen keltaisesta kullasta puris-
tetaan Alavuden Öljynpuristamo 
Oy:ssä kylmäpuristettua rypsiöl-
jyä, jonka toivotaan olevan käy-
tössä muutaman vuoden päästä 
Suomen jokaisessa kotitaloudessa. 
Alavudella uskotaan rypsin kasva-
vaan kysyntään ja toivotaan, että 
kuluttajat löytäisivät kylmäpuris-
tetun rypsiöljyn oliiviöjyn rinnalle 
salaattipöytiin.

 -Alavudelta lähtee kylmäpu-
ristettua öljyä läpi maan, mutta 
kattavimmin öljyjä on saatavilla 
Etelä-Pohjanmaan kauppojen hyl-
lyiltä, kertoo toimitusjohtaja Han-
na Yli-Kuha.

Maistiaisia tarjolla

Yli-Kuha kertoo, että Alavuden Öl-
jynpuristamosta käydään esitte-

Alavuden kylmäpuristettu rypsiöljy 
on maakunnan kultaa

Alavuden Öljynpuristamo Oy:n toimitusjoh-
taja Hanna Yli-Kuha haluaisi alavutelaisen 
kylmäpuristetun rypsiöljyn käyttöön joka 
talouteen. Rypsiä on saatu hyvin.

lemässä ja maistattamassa öljyjä 
eri messuilla. Pytinki-messujen 
yhteydessä Seinäjoella järjestetään 
Maistuva-messut, joissa Alavuden 
Öljynpuristamo on mukana.
 -Keväällä yhtiö osallistuu 
Ruokaprovinssi kaupoissa-kam-
panjaan, joka jalkautuu Seinäjoella 
ja lähikunnissa. Kampanjan jär-
jestävät yhdessä SeAMK ja Etelä-
Pohjanmaan Osuuskauppa, taus-

toittaa Yli-Kuha.
 Mukana olevien yritysten 
tuotteita ja niitä hyödyn-
täen kehitettyjä ravinto-
la-annoksia maistatetaan 
kaupoissa 22.-23.3.

Raaka-ainetarve kasvaa

Rypsiä on viime syksynä 
saatu hyvin ja tuotanto-
määrät ovat kasvaneet. 
Hanna Yli-Kuhan mu-
kaan rypsi on ollut hy-
välaatuista. Raaka-aine 
analysoidaan ennen kuin 
se päätyy pulloihin kaup-
pojen hyllyille. Öljyn ais-
tittava maku on laadun 

mittareista ehkä se tärkein.
 -Rypsiä saadaan pääosin Ete-
lä-Pohjanmaalta mutta myös lähi-
maakuntien alueilta. Viime vuonna 
rypsi saatiin noin sadalta viljelijäl-
tä, joista moni on pitkäaikainen yh-
teistyökumppani, iloitsee Yli-Kuha.
 Tänä vuonna tuotannon kas-
vaessa Alavudella toivotaankin, 
että omalta alueelta riittää puris-
tettavaa myös kasvaviin tarpeisiin.

J A R M O  

E D U S K U N T A A N

 

Ylistaron Isonkyrön ja Ilmajoen 
vastaisilla rajoilla liikkuu runsaasti 
susia. Petoyhdyshenkilöt ovat syys-
kuusta lähtien tehneet susihavain-
toja mm. Isonkyrön Talasnevan ja 
lähistön alueella. Havaintoja on yh-
teensä jo lähes viisikymmentä.
 Petoyhdyshenkilöt arvioivat, 
että Isonkyrön Talasnevan alueelle 
on reviiriä muodostamassa susipari.
 Havaintoja on tehty myös ran-
nikolla varsin runsaasti ja Ylistaron 

Susihavaintoja Isossakyrössä
Untamalan lähistöltä Vöyriltä on 
toistuvasti raportoitu susihavain-
noista.

Suurpetoyhdysmies Syrjälä: Alueelle 
on tullut lisää susipariskuntia

Ari Syrjälä toimii suurpetoyhdys-
miehenä. Ilmajoella asuva Syrjälä on 
seurannut pitkään susikannan vah-
vistumista Rannikko-Pohjanmaan 
alueella. Hänellä on tietoa myös 
susihavainnoista Pohjanmaan puo-
lelta.
 ”Tällä hetkellä pentuja on 
useilla laumoilla. Talvella sudet et-
sivät hyviä pesäpaikkoja ja ravintoa, 
jotta voivat sitten kevään tullen teh-
dä pennut rauhalliseen paikkaan”, 

selittää Syrjälä susien liikkumista 
laajoilla aluilla. Hän jatkaa kerto-
malla, että susien reviirialue on 
40000-120000 hehtaaria, joten siksi 
sudet ovat levittäytyneet uusille alu-
eilla.

”Useat alueet ovat jo täynnä”

2018 vuodenvaihteessa suoritetus-
sa laskennassa löydettiin 44 sutta 
Syrjälän vastuualueelta Rannikko-
Pohjanmaa kolmoselta. Tänä vuon-
na laskenta tehdään heti, kun lunta 
saadaan lisää.
 Syrjälä toteaa useiden alueiden 
olevan jo täynnä susia, ja koska pen-
tuja on tulossa lisää, hakeutuvat su-
sipariskunnat uusille reviireille.

Riistakamera kuvasi suden Talasnevalla. (Kuva: petoyhdyshenkilöt)

Tammikuun aikana on tehty var-
mistettuja susihavaintoja. Tämän 
tassun koko on 12x10 cm. (Kuva: 
petoyhdyshenkilöt)
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Etelä-Pohjanmaan Epilepsia-
yhdistys viettää tänä vuonna 
40-vuotisjuhliaan. Koko maakun-
nan alueella toimivalla yhdistyk-

sellä on yli 350 eri-ikäistä jäsentä. 
Puheenjohtaja Tuomas Koivunie-
men mukaan jäsenistössä on niin 
epilepsiaa sairastavia kuin heidän 
läheisiään.
 Epilepsiayhdistys on jäsenten 
etujen valvoja ja puolustaja sekä 
sairauteen liittyvän tiedon välit-
täjä, mutta yhtälailla yhteisten 
tapahtumien, kerhojen ja retkien 
järjestäjä. Seinäjoella toimii aktii-
vinen liikuntakerho, minkä lisäksi 
eri puolilla maakuntaa järjestetään 
kaverikahvila-tapahtumia.

lähdin ehdolle Kokoomuksen lis-
talta, kertoo Vähä-Koivisto. 
 Markun mielestä vesi on yksi 
tärkeimmistä palveluista, mitä 
kunta kuntalaisille voi tarjota. 
Puhtaan juomaveden merkitystä 
ei monikaan tule ajatelleeksi arjen 
tohinoissa.

Urheilun monitoimimies

Markku on toiminut pitkään urhei-
lussa taustavaikuttajana. Keilailus-
sa hän on toiminut valmentajana 
sekä saavuttanut paljon myös hen-
kilökohtaisella tasolla, sekä val-
mentajana. 
 -Olen kokeillut varmaankin 
kaikkia muita lajeja, paitsi kan-

Piian
Seinäjokinen-lehden jut-
tusarjassa haastatellaan 
Seinäjoella ja Seinäjoen 
seudulla asuvia, vaikutta-
via tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

Helmikuun numeroon Piia 
haastatteli yrittäjää ja urhei-
lun monitoimimiestä Markku 
Vähä-Koivistoa

tentissä
Kauhajokelainen yrittäjä Manu 
Yli-Juoni on työskennellyt uransa 
aikana monissa Euroopan maissa 
ja on sitä kautta oppinut eri kult-
tuureista arvoja ja toimintatapoja. 
Yrittäjän arki on hänen mukaan 
aina haasteita täynnä; kuten kii-
reinen asiakas, välillä on liikaa töi-
tä, joskus taas hiljaisuus aiheuttaa 
stressiä, kertoo Manu.
 Yli-Juonin mukaan yrittäjän 
pitäisikin kouluttaa itseään jatku-
vasti. Ajankäytön priorisointi, ky-
synnän ja tarjonnan kohtaaminen, 
ulosanti sekä jälkimarkkinointi 
ovat erittäin tärkeitä tekijöitä sekä 
yrityksen sekä yrittäjän menestyk-
sen kannalta.

Pohjalaianen periksiantamatto-
muus maailmankartalle

Yli-Juonin mukaan Etelä-Pohjan-
maalla on useita vientialan yrityk-
siä, jotka harjoittavat kauppaa aina 
Aasiaan saakka. 
 ”Suomalaiset tuotteet sekä 
osaaminen ovat maailmalla ko-
vassa arvossa. Tälläistä osaamista 

Yli-Juoni: Suomalainen 
osaaminen on arvossa

pitäisi jakaa seuraaville sukupol-
ville”, paaluttaa Manu Yli-Juoni. 
Hän jatkaa toteamalla, että kau-
pungistumisen aikakautena Ete-
lä-Pohjanmaan pitää nostaa oma 
osaaminen, tuotanto sekä periksi-
antamattomuus maailmankartal-
le, eikä pelätä hidasta maakunnan 
näivettymistä.
 ”Venäjän vientiin Suomen 
täytyy panostaa paljon enemmän. 
Venäjä on kuitenkin suurvalta, joka 
oikein hyödynnettynä toimii hyvä-

nä mahdollisuutena viennin sekä 
tuonnin kasvattamiseen”, sanoo 
Yli-Juoni.

Maatalouspolitiikan 
suunta muutettava

Yli-Juonin kanta on, että Suomen 
maatalous supistuu Etelä-Pohjan-
maa mukaan luettuna, vaikka tuo-
tantokapasiteettia olisi isompaan-
kin vientiin. Euroopan markkinat 
maidontuotannolle ovat jo koh-
danneet ylituotannon, joka ei il-
man uusia markkina-alueita pysty 
kohtaamaan haluttua hintatasoa.
 ”Poliittisella kentällä on muu-
tosten tuulten aika. Suomalaisen 
maatalouden jatkuvuus täytyy tur-
vata. Ilman omaa, puhdasta koti-
maista tuotantoa olemme tuonnin 
armoilla. Ostamalla kotimaisia 
elintarvikkeita, on meillä kaikilla 
mahdollisuus vaikuttaa maatalou-
den kannattavuuteen sekä uusien 
maatilojen syntyyn”, toteaa Yli-
Juoni lopuksi.

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy

- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
  kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Lumenauraukset ja -ajot
- Hiekoitukset

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Epileptikkojen asialla 
neljä vuosikymmentä

Kauhajokinen Eero Koivuniemi (10) 
sairastaa epilepsiaa. Nuoren miehen 
mielestä kaikkein hauskinta yhdistyk-
sen toiminnassa on ollut Kauhajoella 
marraskuussa järjestetty kaverikah-
vilailta ja elokuussa tehty kylpyläretki 
Ylihärmään. 

Kaverikahviloita yhdistys järjesti 
viime syksynä Seinäjoella, Ku-
rikassa, Kauhajoella, Lapualla ja 
Alajärvellä. Kahviloissa ei ollut 
erityistä ohjelmaa, vaan epilepsi-
aa sairastavia kutsuttiin lehti-il-
moituksin yhteisten kahvien ää-
reen jutustelemaan ja tapaamaan 
uusia tuttavuuksia.
 Seinäjokinen-lehdessä il-
moittelimme jokaisesta tapahtu-
masta. Seinäjoella kahvilassa kävi 
parikymmentä henkeä ja joukos-
sa oli aivan uusia ihmisiä, jotka 
innostuivat muutenkin toimin-
nasta, Koivuniemi kertoo.
 Epilepsiayhdistyksen viime 
vuoden merkittävin voimanpon-
nistus oli Epilepsialiiton valta-
kunnallisten kesäkisojen isän-
nöinti kesäkuussa Seinäjoella. 
Keskusurheilukentällä kilpailui-
hin osallistui yli 150 henkeä.
 Tänä vuonna valtakunnalli-
nen liitto viettää 50-vuotisjuh-
lavuottaan ja paikallinen yhdis-
tys juhlii omia nelikymppisiään 
syksyllä. Koivuniemi toivottaa 
epilepsiaa sairastavia, heidän lä-
heisiään ja muita kiinnostuneita 
tulemaan mukaan tärkeään va-
paaehtoistyöhön.
 Yhdistyksen toiminnasta 
löytyy lisätietoa Facebookista (@
epepilepsia) tai netistä https://
www.epilepsia.fi/web/etela-
pohjanmaa/etusivu

Kauppaneliössä sijaitseva Lou-
nasportti on laajentanut valikoi-
maansa ja aukioloaikoja vuoden 
alusta. 
 -Olemme auki nyt myös vii-
konloppuisin. Lisäsimme vali-
koimiimme Scanburgerin grilli-
tuotteet, jotka ovat olleet erittäin 
suosittuja ja kiirettä on pitänyt, 
kertoo Lounasportin omistaja 
Minna Harju.
 Pidentyneiden aukioloaikojen 
myötä yritykseen on palkattu lisää 
henkilöitä. Lisäksi suunnitelmissa 
on sujuvoittaa buffet-järjestelyjä, 
jotta asiakkaat saavat jatkossa lou-
naansa nopeammin.
 Jorma Varpula, joka on toinen 
yrittäjäomistajista, kertoo Scan-
burgerin oleva kotimainen ketju, 
jonka hampurilaistuotteet ovat 
laadukkaita.
 -Lounasportin katolle tullaan 
asentamaan isot kyltit, jotta asi-
akkaat löydät meidät helpommin. 
Tämä on hyvä paikka yrittää, koska 
sijaitsemme vilkkaan läpikulkureitin 
varrella, toteaa Varpula tyytyväisenä.

Lounasportti 
laajensi valikoimaa

Paljasjalkainen seinäjokinen 
Markku Vähä-Koivisto on elä-
mänsä aikana saanut paljon aikaan. 
Hänellä on kokemusta ammatti-
yhdistystoiminnasta, politiikasta, 
urheilusta ja yrittäjän elämästä. 
Nykyään Markku asuu Lapualla ja 
viettää uusperheen kiireistä arkea. 
Työn vastapainoksi on mukavaa 
lähteä läheisten kanssa metsään, 
laittaa nuotio tulille ja paistaa 
makkaraa.
 -Nykyään on vieraannuttu 
luonnosta. Itse elin sellaista lap-
suusaikaa, ettei ollut pelejä. Kyllä 
teini-ikäisenkin saa innostumaan 
luonnossa liikkumisesta, vaikka 
vähän nenää nyrpistellen mukaan 
lähtevät, kertoo Markku hymyillen.

AY-juntasta kuntapolitiikkaan

Markku Vähä-Koivistolla on hy-
viä muistoja AY-vuosilta postilii-
ton edunvalvonnasta. Politiikkaan 
Markku lähti omien sanojensa 
mukaan vähän vahingossa ja tuli 
myös ”vahingossa” valituksi val-
tuustoon. Hän on toiminut mm. 
Harry Wallinin (SDP) eduskun-
tavaalikampanjan tukiryhmässä 
ja Seinäjoen Vesi Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana.
 -Enää en aio sitoutua mihin-
kään puolueeseen enkä aio olla 
aktiivisesti mukana politiikassa. 
Minulla oli tarkoitus olla pois jo 
vuoden 2017 kuntavaaleista, mut-
ta tukkuvesiyhtiön hallituspaikka 
oli tarjolla, ja koska koen vesitoi-
mialan erittäin mielenkiintoisena, 

Mies parhaassa iässä. Yrittäjä, urheilun taustavaikuttaja ja ex-poliitikko 
Markku Vähä-Koivisto viettää 50-v syntymäpäiviään lähipäivinä. 

Piian tentissä Markku Vähä-Koivisto
santansseja, voimistelua ja balet-
tia. Myös moukarinheitto on jäänyt 
kokeilematta, ja tässä vaiheessa 
lähetänkin terveisiä ”OoPeelle” 
(Olli-Pekka Karjalaiselle), toteaa 
Vähä-Koivisto. Seinäjokelaisis-
ta urheiluseuroista etenkin SPV ja 
SJK ovat lähellä Markun sydäntä. 

 ”On hienoa olla mukana tuke-
massa paikallisia urheiluseuroja.”

Yrittäjänä pidetään 
mikä luvataan

Oman työn kautta yrittäjänä Mark-
ku pyrkii olemaan tasapuolinen 
kaikkia kohtaan. Yrityksen koti-
paikka Seinäjoki on kasvukeskus 

ja hyvä paikka yrittää. Yrityksen 
toimialueena on koko Suomi, Muo-
niosta Tammisaareen ja Kiteeltä 
Vaasaan. Markku toimii palvelu-
periaattelle ja pyrkii palvelemaan 
jokaista asiakasta mahdollisim-
man hyvin asiakkaan aikataulun 
mukaisesti. 
 -Aina pyrin toimimaan niin, 
että asiakas saa sen mitä tilaa, 
Markku vakuuttaa.
 Markulta saa räätälöityjä tuot-
teita, jotka ovat kotimaista käsi-
työtä. ”Kierrätysmateriaaleista 
tehtyjen tuotteiden kysyntä on 
kasvanut. Meillä on valikoimissa 

mm. kahvipurkit, painetut kynät ja 
kangaskassit. Kiinan markkinoil-
le hän ei ole lähtenyt, vaan pyrkii 
käyttämään Euroopan linkkejä.
 Haastattelu lopuksi Markku 
painottaa vielä sitä, että hän arvos-
taa sellaisia ihmisiä, joilla on roh-
keutta olla asioista myös eri mieltä. 
Markun mielestä oma mielipide on 
pidettävä, koska muutoin asiat ei-
vät muutu.
 -Uskallan olla asioista omaa 
mieltä ja vastaavasti arvostan sel-
laisia, joilla on rohkeutta olla myös 
eri mieltä, kiteyttää Markku 50-v 
mottonsa.

Brittiomistuksessa olevan Esperi 
Care Oy:n tarjous Nurmossa toi-
mivan Teponkartanon hoiva- ja 
terveyspalvelualan ostamisesta 
pysähtyi Seinäjoen kaupunginhal-
litukseen. Nurmolainen Aki Ylinen 
(kesk.) esitti mm. hallituksen 1. va-
rapuheenjohtaja Raimo Ristilän, 
hallituksen 2. varapuheenjohtajan 
Piia Katteluksen (KP) ja hallituksen 
jäsen Kati Särmön kannattamina, 
ettei lausuntoa myynnistä pyydetä 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 
 Maarit Karvonen (kok.) ja 
Reima Kuisla (kok.) äänestivät 
kaupunginjohtaja Rasinmäen esi-
tyksen puolesta. He kuitenkin hä-
visivät äänestyksessä 11-2.
 Seinäjokinen-lehti on saanut 
tietoonsa Nurmossa Teponkarta-
nossa hoidossa olevilta ikäihimi-
siltä, että heille oli esitetty, että 

Nurmon hoivakodin yksityistäminen kaatui

Parturi-kampaaja ja 
ripsientekijä
Tmi Liisa Mäkipelkola

Nallenpiilo 8, 
60510 Hyllykallio

PUH: 050 3044265

TEEN MYÖS TARVITTAESSA KOTIKÄYNTEJÄ.

heidät sijoitettaisiin mahdollisesti 
tulevaisuudessa Ylistaroon tai Pe-
räseinäjoelle.
 Äänestyspäätös oli kova isku 
keskustalle ja erityisesti kokoo-
mukselle, jotka pääministeri Juha 
Sipilän johtamassa hallituksessa 
ovat ajamassa merkittävää valin-
nanvapautta. Tämä taas tarkoit-
taisi, että Nurmon Teponkartanon 
tyyppisiä yksityistämisratkaisu-
ja ja siitä mahdollisesti seuraavia 
ihmisten siirtopäätöksiä tullaan 
tulevaisuudessa näkemään solke-
naan.
 Seinäjokinen-lehti arvioi pää-
töksen heikentävän myös Paula 
Risikon (kok.) asetelmaa tulevissa 
eduskuntavaaleissa. Juuri kokoo-
mus on härkäpäisesti ajanut sosi-
aali- ja terveyspalvelujen yksityis-
tämistä. 

 

 Esperi Care Oy:n toiminnas-
sa on havaittu vakavia puutteita 
useissa kunnissa. Valvira keskeytti 
Kristiinankaupungissa olevan yk-
sikön toiminnan ja kunta otti sen 
hoitaakseen. Yhden vanhuksen 
epäillään kuolleen hoitovirheen 
vuoksi ja kolme on jouduttu lähet-
tämään hoitoon.

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

Liike Nyt nollilla
Liike Nyt ei ole löytänyt  yhtään 
ehdokasta Vaasan vaalipiiristä.
 Mirita Saxberg Liike Nytis-
tä myös vahvistaa, ettei heillä ole 
tietoa ovatko heidän muualla jul-
kistamansa ehdokkaat vielä aloit-
taneet kannattajakorttien keruuta.
 Valitsijayhdistyksen on kerät-
tävä 100 kannattajakorttia ehdok-
kaalle ehdokkuutta varten.

Esa Niemistö ehdolle

Sininen Tulevaisuus on asettanut 
Ilmajoelta eduskuntavaaleihin 
ehdolle Esa Niemistön.

 Osastonhoitaja Niemistö 
on kolmas sinisten nimeä-

mä ehdokas.

Jymy-päivä
Puheenjohtaja Marja Tyynis-
maa esitteli Jymy-päivänä 
tyytyväisenä Nurmon Jy-
myn laajaa lajivalikoimaa.
 Jymy-päivänä tu-
lessa olivat mm. nais-
ten mestaruusliiga-
joukkue ja miesten 
salibandyn divari-
joukkue Nurmohal-
lilla.

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

Minna Harju on innoissaan Lou-
nasportin uudistumisesta.

Marja Tyynismaa
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WikliSoft Oy    Wikli Group Oy

www.wikli.fi  |  info@wikli.fi  |  fb.me/wikligroup

Toteuta tilasi Liiketoimintasuunnitelma sähköisesti.  
Aloita kirjautumalla www.wikli.fi ja Luo tunnukset sekä sen jälkeen 

Kirjaudu sisään. Ja eteesi avautuu aivan uusi Maatilan Wikli-maailma.

UUTUUS

NOSTA ANKKURIT,
PURJEHDI PIZZALLE

9011 MEDIUMKATKARAPU, ANJOVIS, KAPRIS, PUNASIPULI

MAJAKKA
Kotipizza HYLLYKALLIO (Kaarretie 2),
JOUPPI-CM (Suupohjantie 45), KESKUSTA
(Puskantie 13), RUUKINTIE (Vaahterakuja 1),
TÖRNÄVÄ (Törnäväntie 21)

Uutuuspizza Majakka saatavilla helmikuun alusta rajoitetun ajan mm. näistä Kotipizza-ravintoloista.


