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Kaupunginhallituksen päätös siitä, että yhdistyksiltä aletaan peri-
mään vuokraa kunnan tilojen käytöstä Nurmossa ja Peräseinäjoella 
on väärin. Vastustin tätä hallituksessa, mutta jäin asukkaita puolus-
tavan kantani kanssa vähemmistöön.

Asukaslautakunnan entisenä puheenjohtajana en voi hyväksyä sitä, 
että yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa vaikeutetaan kaupun-
kikeskustan ulkopuolella, koska liitoskuntien alueella kokoontu-
mispaikat ovat kiven alla. Lisäksi yhdistyksissä on tiukka taloudel-
linen tilanne, joten jos vähät tulot menevät vuokraan, ei toiminnan 
rahoittamiseen riitä varoja - toiminta ja ihmisten aktivointi ovat 
kuitenkin kolmannen sektorin toimijoiden tärkein tehtävä.

Vanhusten hoito tai paremminkin hoitamatta jättäminen ovat kaik-
kien huulilla. Sanktioilla, valvonnalla tai sakoilla ei tätä ongelmaa 
kuitenkaan korjata. Suomessa on harjoitettu aivan liian pitkään 
keskittävää politiikkaa, jonka seurauksena nuoret ovat kaikonneet 
maakunnista kaupunkeihin, jonne valtio on keskittänyt koulutus- 
ja työpaikkoja. Tämän kehityksen johdosta ovat ikääntyneet van-
hemmat jääneet etäälle, ja ovat nyt yhteiskunnan palvelujen varassa 
- minä huudan yhteisöllisyyden ja desentralisaation perään, jonka 
varaan suomalainen yhteiskunta on aikoinaan rakennettu.

Vanhuksista on pidettävä huolta, mutta sitä ei tehdä keinotekoi-
silla hoitajamitoitussäännöksillä tai sillä, että ikäihmisten hoito 
ulkoistetaan kasvottomille ulkomaisille hoivapalveluille. Kuntien 
tulee tukea enemmän omaishoitajia ja tarjota kotiin kuntoutuspal-
veluja. Lisäksi laitospaikkojen riittävyys on turvattava, niitä kun on 
karsittu aivan liikaa. Eläkevakuutusyhtiöihin piilotetut miljardit on 
kotoutettava ulkomailta suomalaisten eläkeläisten käyttöön eläk-
keiden korotuksina, jotta he voivat myös itse rahoittaa omaa hyvin-
vointiaan ja huolehtia itsestään pidempään.

Etelä-Pohjanmaan MTK:n, yrittäjien ja kauppakamarin järjes-
tämässä eduskuntavaalipaneelissa pääsin vastaamaan Venäjän 
pakotteiden jatkamista koskevaan kysymykseen. Minä olen sitä 
mieltä, että pakotteet tulisi purkaa. Järjettömän EU-politiikan seu-
rauksena on aiheutettu Suomen maataloussektorille korvaamaton-
ta vahinkoa. Neljän vuoden aikana on menetetty jopa neljän miljar-
din euron arvosta vientimarkkioita. EU on Suomelle tästä korvannut 
kertaluonteisesti vaivaiset 10 miljoonaa euroa. Miksi Suomessa teh-
dään toistuvasti maaseutua kurittavia päätöksiä? Jos suomalainen 
päättäjä ei pidä kotimaisen talonpojan puolta, ei häntä puolusta ku-
kaan muukaan.

Piia Kattelus 
Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämisen vaikutukset ovat räjäh-
täneet käsiin viime viikkoina. Vanhushoidon palveluyksiköissä hoitajat 
on ajettu kestämättömän ahtaalle yritysten ahneuden nimissä. Ihmis-
henkien menetyksiltä ei ole vältytty henkilöstön alimitoitusten takia. 
Jos missä tahansa muussa toiminnassa tehtäisiin tällaisia laiminlyön-
tejä, olisi selvää että vastuujohtajat vietäisiin raudoissa talteen.

Yksityistäminen osoittaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuu pi-
tää olla yksissä käsissä. Rahanahneus ei saa ajaa inhimillisyyden ohi. 
Hoitoa tarvitsevien on saatava tarvittava hoito, oli se sitten lääkäripal-
veluja, ympärivuorokautista hoitokotiasumista tai lastenhoitoa. Yksi-
tyinen palvelu voi täydentää julkista palvelua. Vastuu ja tilaus pitää olla 
yksissä käsissä sekä rahoituksen että hoidon osalta, kuntien ja kun-
tayhtymien luottamushenkilöillä. Vastuuta ei pidä ulkoistaa kasvot-
tomille ulkomaisille pörssiyhtiöille tai sosiaali- ja terveysministeriön 
virkamiehille. Sote:n valinnanvapaus pitää estää, se on kansakunnan 
etu.

Nykytilanteesta ei kanna vastuuta kukaan. Viime vuosina useat minis-
terit ovat antaneet rahan seurata potilasta. Uuden keskittämisasetuk-
sen pääarkkitehdit ovat Juha Rehula (kesk.) ja Annika Saarikko (kesk.).

Myös eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on valtioneuvoston 
jäsenenä vastuussa mm. keskittämisasetuksesta. Vakuutteluistaan 
huolimatta keskittämisasetusta hän ei estänyt. Nyt synnytyksiä, syö-
pähoitoja ja leikkauksia viedään sairaaloista satojen kilometrien pää-
hän. Vaalien alla ollaan kantaa muuttamassa, mutta miksi puhemies ei 
hoitanut asiaa silloin, kun istui hallituksessa? Vaalien läheisyys ja oma 
hillotolppa muuttavat kantoja, mutta olisi suoraselkäistä pitää kan-
tansa myös hallituksessa.

Raha seuraa ainakin ministereitä. Anne Bernerin (kesk.) silmissä kii-
luu jo paikka ruotsalaisen pankin hallituksessa, vaikka hän istuu Suo-
men hallituksessa. Berner ehti sekoittaa pääministeri Juha Sipilän 
suojeluksessa taksialan. Kokkolan seudulla taksitoimintaan tuli täysin 
uusia toimijoita vailla minkäänlaista kokemusta. Oliko sattumaa? Au-
toihin ajettiin pakolla seurantalaitteita ja yllätys, täälläkin takana oli 
yksittäisiä keskustalaisia yrittäjiä hyötyjinä. Ja kaiken kukkuraksi autot 
halutaan vaihdattaa sähköautoihin. Odotan vain kenelle tämä bisnes 
on suunniteltu.

On se raha seurannut Sipilän kavereita ennenkin. ”Paska-laki” ei 
muuttunut ministeri Paula Lehtomäen aikana. Jätevesipuhdistamoja 
muuten myi aiemmin Sipilän omistama yhtiö. Raha on seurannut myös 
kokoomusministereitä. Nyt valinnanvapautta ajetaan vauhdilla. Kuka 
muistaa vielä ministeri Laura Rädyn (kok.) ministeripaikan jälkeiset 
siirrot Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi ja sieltä yksityiseen ter-
veysalan yritykseen.Tai miten oli puoluetoveri Lasse Männistön liik-
keet.

 

Lopettakaa omien yksityistaloudellisten etujen ajaminen sekä kaverei-
den ja sukulaisten nimittäminen virkoihin. Olisiko Suomi jossain vai-
heessa maa, jossa voisi luottaa siihen, että  korkeat virkamiehet ja po-
liisi ovat puolueettomia eikä kokoomuksen tai jonkun muun puolueen 
mandaatilla juuri ennen vaaleja perättömiä oikeusjuttuja julkisuuteen 
heitteleviä marionetteja. Ratkaisu voisi olla, että johtavat viranhaltijat 
vaihdetaan joka vaalikauden alussa. Silloin virkamiehilläkin olisi sel-
keämpi tarve toimia oikeudenmukaisuuden puolesta.

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 Isoonkyröön, Vähäänky-
röön ja Laihialle.

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 18.3.

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

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 36 500 lukijaa, Ilmestymis-
päivä 27.2.2019, jaossa maaliskuun ajan

Raha seuraa 
potilasta 
– vaiko 
ministeriä?

Puheenjohtajan palsta

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

Timo Nyrhinen 
040 520 9165

Etelä-Pohjanmaan yrittäjien, MTK 
- Etelä-Pohjanmaan ja kauppaka-
marin yhteisessä paneelissa ko-
koomuksen kansanedustaja Su-

sanna Koski Vaasasta, ex-kansan-
edustaja Janne Sankelo Kauhavalta 
sekä mm. keskustan ehdokas Anne 
Niemi ja Kd:n Aki Ruotsala kan-
nattivat EU:n asettamien Venäjä-

Kokoomuksessa ja keskustassa       kannatetaan Venäjä-pakotteiden 
jatkoa-Kansalaispuolue vastustaa

pakotteiden jatkumista.
 -Kannatan tässä maailman-
politiikan tilanteessa pakottei-
ta, totesi Susanna Koski pai-

nokkaasti kuiskuteltuaan ensin 
puoluetoverinsa Sankelon kanssa.  
 Kansalaispuolueen ehdokas ja 
Seinäjoen kaupunginhallituksen 
2. varapuheenjohtaja Piia Katte-

lus sen sijaan vastustaa pakotteita.
 -Suomi on menettänyt jopa 4 
miljardia euroa elintarvikevientiä 
reilussa 4 vuodessa ja kertakor-

vauksena saatiin vaivaiset 10 miljoo-
naa euroa EU:lta. Etelä-Pohjanmaan 
maataloudelle ja elintarviketeolli-
suudelle on aiheutunut korvaama-
tonta vahinkoa, Kattelus latasi.

 Keskustelu pakotteista jatkui 
kuumana vielä paneelin jälkeen 
Rytmikorjaamon lämpiössä. Myös 
perussuomalaisissa ja vasemmis-
toliitossa oltiin pakotteita vastaan. 
Myös keskustan Rami Ala-Nisula 
ja kansalaispuolueen Manu Yli-
Juoni maanviljelijöinä vastustivat 
pakotteita.

”Sotea ei pelasta mikään”

Vaalipaneelin juontaneen Anssi 
Orrenmaan kysymyksestä ”voiko 
palveluseteli pelastaa soten”, syn-
tyi vankka kahtiajako yksityistä-
misen kannattajien ja vastustajien 
välille.
 Vasemmistoliiton ehdokkaat 
hauskuuttivat yleisöä todeten vaa-
salaisehdokas Saana Lindin sanoin 

”sotea ei pelasta mikään”. Sa-
maa rataa jatkoi vasemmiston Olli 
Ketola, joka aiheutti hörönaurut 
kommentillaan: ”vastustan sotea 
ja natoa”.
 Hallituspuolueista erityisesti 
keskustasta oli uskoa palvelusete-
leihin. 

Järjestäjät tyytyväisiä

Heikki Risikko Etelä-Pohjanmaan 
yrittäjistä oli tyytyväinen, että 
kaikki panelistit olivat yksimielisiä 
työn sivukulujen kohtuuttomuu-
desta.
 MTK - Etelä-Pohjanmaan jär-
jestöpäällikkö Ari Perälä muistutti, 
että Reijo Karhisen raportissaan 
esittämä 500 miljoonan euron 
tuottajien tulonlisäys vaatisi ku-

luttajilta vain 25 sentin päivittäiset 
suomalaisten elintarvikkeiden li-
säostot. 
 Pertti Kinnunen kauppaka-
marista kiitti panelisteja hyvästä ja 
rakentavasta keskustelusta.
 Paneeliin osallistuivat Kan-
salaispuolueesta Piia Kattelus ja 
Manu Yli-Juoni, keskustasta Rami 
Ala-Nisula ja Anne Niemi, kokoo-
muksesta Susanna Koski ja Janne 
Sankelo, kristillisdemokraateista 
Kari Nummensalo ja Aki Ruotsala, 
perussuomalaisista Petri Juurak-
ko ja Juha Mäenpää, Sdp:stä Tarja 
Tenkula, sinisistä Anneli Manni-
nen, vasemmistoliitosta Olli Ketola 
ja Saana Lind sekä vihreistä Mikko 
Jokipii ja Riikka Harjula.

Politiikan tutkijana toimiva emeri-
tusprofessori Heikki Paloheimo ar-
vioi, että liikkuvia äänestäjiä tulee 
varmasti olemaan ensi kevään vaa-
leissa paljon.
 -Nyt on myös näkyvissä, että 
on paljon ihmisiä, jotka ovat vaihta-
massa puoluetta. Perussuomalaiset ja 
keskusta tulevat menettämään pal-
jon ääniä, mutta iso osa menee myös 
nukkuviin. Kansalaispuolue voi saada 
paljon kannatusta nimenomaan kes-
kustasta ja ehkäpä perussuomalaisis-
ta, kertoo Paloheimo. 
 Paloheimo viittaa Suomen Ku-
valehden tekemään puolen vuoden 
seurantaan, joka osoitti nimenomaan 
perussuomalaisten ja keskustan ää-
nestäjien vaihtavan puoluetta vuoden 
2015 eduskuntavaaleihin nähden tai 
nukkuvan eli jättävän äänestämättä.

Vaaliliitot mahdollisuus

Yleisradion vaali-illoista katsojille 
hyvinkin tuttu eläkkeellä oleva Heik-
ki Paloheimo toteaa, että ”vaaliliitot 

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo:

Keskusta ja perussuomalaiset menettävät äänestäjiä
”Vaaliliitot mahdollistava pienten puolueiden ehdokkaan läpipääsyn”

parantavat olennaisesti pienten puo-
lueiden mahdollisuuksia saada edus-
tajia läpi eduskuntaan.”
 -Ne (vaaliliitot) on pienille puo-
lueille mahdollisuus. Sehän on ihan 
selvä juttu, että pienille puolueille 
vaalilittot ovat olleet merkittävä apu 
kansanedustajapaikkojen saamises-
sa, kertoo Paloheimo.
 Jos pienet puolueet ovat suu-
ren puolueen kanssa vaaliliitossa, se 
voi olla sattumanvaraista kummalta 

ehdokas menee läpi. ”Voi olla, että 
pienen puolueen äänet avittavat ison 
puolueen edustajan läpipääsyä, mut-
ta voi olla, että ison puolueen äänet 
auttavat pienen puolueen edustajaa 
menemään läpi.”
 Puolueen merkitys on vaaleis-
sa vähän heikentynyt. Kun kysytään 
’kumpi sinulle on tärkeämpi, puolue 
vai ehdokas?’, vastaa suurin piirtein 
puolet, että puolue ja toisen puolen 
mukaan ehdokas on ratkaiseva.
 -On kuitenkin selvää, että puo-
lueen sisälläkin ehdokkaalla on iso 
merkitys, muistuttaa Paloheimo.
 Politiikan tutkijoiden esitykset 
äänikynnyksen ja siten suhteellisuu-
den parantamisesta kaatuvat aina 
suurimpien puolueiden vastustuk-
seen. Kolme suurinta puoluetta saa-
vat enemmän paikkoja kuin niiden 
ääniosuus on.
 -Vaalien suhteellisuutta pitäisi 
parantaa varsinkin niissä vaalipii-
reissä, joista valitaan vain kymmen-
kunta edustajaa, päättää Paloheimo.

Härmän Liikenne Oy on julkaissut 
uuden mobiilisovelluksen Seinäjoen 
paikallisliikenteeseen. Kätevä Seinä-
joki-niminen sovellus on ladattavissa 
Android-puhelimiin ja IOS-puhelimiin 
se on tulossa lähiviikkojen aikana.

Matkalippu puhelimessa
Sarho Härmän Liikenne Oy:stä.
 Kertalippu on ostettavissa sovel-
luksen avulla joko maksukortilla tai 
mobiilimaksulla. Kuukausi- ja sarja-
lippuominaisuus tullaan päivittämään 
sovellukseen myöhemmin. Sovelluk-
sen käyttö vaatii toimivan nettiyhtey-
den.
 -Matkustajan on itse pidettävä 
huolta siitä, että puhelimessa riittää 
virtaa koko matkan ajan, kertoo Sarho.
 Mobiililipun voimassaolo al-
kaa lipun leimauksesta ja kertaliput 
ovat tunnin voimassa. Lippu luetaan 
bussissa olevalla QR-koodilukijalla. 
Sovelluksesta voi seurata Seinäjoen 
paikallisliikenteen bussien kulkua re-
aaliaikaisesti ja täten ajoittaa omalle 
pysäkille lähtemisen paremmin. Kart-
ta päivittyy 5-10 sekunnin välein.
 -Hyvää palautetta on tullut ja so-
velluksesta on kovasti tykätty, kertoo 
Jukka Sarho. Lisäksi Sarhon mukaan 
palautetta kerätään asiakkailta, jotta 
sovellusta saadaan kehitettyä edelleen 
asiakasystävällisemmäksi.

Rytmikorjaamon paneelissa oli 16 eduskuntavaaliehdokasta.

Venäjä-pakotteiden jatkumisen puolesta äänestivät mm. keskustan Anne Niemi (7. vasemmalta), kokoomuksen Susanna 
Koski (9.vasemmalta) ja Janne Sankelo (10. vasemmalta). Pakotteiden purkamisen puolesta äänestivät mm. keskustan 
Rami Ala-Nisula (6. vasemmalta), Kansalaispuolueen Piia Kattelus (2. oikealta) ja Manu Yli-Juoni (1. oikealta).

Kätevä Seinäjoki-sovellus näyttää Här-
män Liikenteen bussit kartalla ja erilai-
set reittihaut. Lisäksi se näyttää linjat 
ja kävelymatkan lähimmälle pysäkille.

Paavo Väyrystä vastaan on nos-
tettu kanne Helsingin käräjä-
oikeudessa. Kanteen nostaja on 
hänen asiamiehenä aiemmin oi-
keudessa toiminut OTT Kari Uoti. 
 Helsingin käräjäoikeuden 
kansliasta kerrottiin Seinäjoki-
nen-lehdelle, että kanne koskee 
18 358 euron saatavaa. Kanne on 
nostettu 31.10.2018 ja sen diaari-
numero on W18/53338. -Kätevä-sovelluksen reittiopas 

osaa neuvoa parhaan reitin ja matka-
lippusi saat ostettua nopeasti, kertoo 
markkinointi- ja digivastaava Jukka 

Kari Uoti 
haastoi 
Väyrysen 
käräjille

Sanktiot, 
valvonta 
ja pakotteet 
eivät ole 
ratkaisu
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 Keskusta saa puoluetukea 7,3 
miljoonaa euroa, perussuomalai-
set 5,6 miljoonaa euroa, kokoomus 
5,5 miljoonaa euroa ja demarit 5,0 
miljoonaa euroa. Siniset 0 euroa ja 
Kansalaispuolue 0 euroa.
 Eduskuntavaalien mainonta on 
lähtenyt käyntiin. Kansalaisen silmiin 
pistää, miten isot puolueet kampan-
joivat näkyvästi ja isolla rahalla, kun 
taas pienten ja uusien puolueiden nä-
kyvyys ja panostukset ovat pienempiä. 
Tämä saattaa saada kansalaisen ja tu-
levan äänestäjän hämilleen; miksi toi-
set näkyvät enemmän?

 Veronmaksajat ovat tukeneet 
Keskustaa vaalikauden aikana 30 mil-
joonalla eurolla. Sillä summalla os-
taisi neljässä vuodessa jokaiselle eh-
dokkaalle noin sata maakuntalehden 
kokosivun mainosta, valtion rahalla. 
Yhteensä viisi tuhatta mainosta. Esim. 
Maakuntalehti Kalevassa sivun mai-
nos maksaa 9000 euroa ja Ilkassa lä-
hes 7500 euroa.
 Vaalirahoitusta tutkinut valtio-
tieteiden tohtori, tutkija Tomi Venho 
Turun yliopistosta toteaa, että Suomen 

Puolueet ”köyhien asialla” kahmivat puoluetukia 
- YLE ja maakuntalehdet antavat lisäksi ilmaista näkyvyyttä

puoluetukijärjestelmä on ”poikkeuk-
sellisen mittava ja avokätinen verrat-
tuna muihin maihin”.
 -Suomen puoluetuki suosii poik-
keuksellisen paljon vallassa olevia 
puolueita. En muista löytäneeni yh-
tään läntistä demokratiaa, jossa puo-
luetuki suosi näin vahvasti vallassa 
olevia puolueita. Samoin niitä tukee 
myös vaalijärjestelmämme, toteaa 
Venho.
 Venho kutsuukin Suomen järjes-
telmää ’kartellisoiduksi puoluetueksi’ 
eli valtaa pitävät ovat sementoineet 
asemansa.

Raha-automaatteja
Tomi Venho kiinnittää myös huomio-
ta, että lisäksi puolueilla on poliittisia 
nuorisojärjestöjä, ajatuspajoja, kult-
tuurijärjestöjä sekä muita toimintoja 
ja vielä sieltäkin puolueet nappaavat 
oman osansa. ”Nämä suosivat vakiin-
tuneita suuria puolueita.”
 -Lain mukaan kuntien budjet-
teihin ei saisi ottaa mukaan puolue-
tukea. Asiaa kierretään mm. luot-
tamushenkilöveroilla ja joissakin 

suurimmissa kaupungeissa myös val-
tuustoryhmille maksetaan tukea, avaa 
Venho.
 -Julkinen tukijärjestelmä on paa-
lutettu täysin isoilla puolueille.

Raha ei ratkaise kaikkea
Venhon mukaan Suomessa käytetään 
eduskuntavaalikampanjoissa henki-
lökohtaista rahaa tai puolueiden kes-
kusjärjestöjen kautta tulevaa rahaa. 
Puoluetuella on siten vaikutusta, sillä 
vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaa-
leissa isompien puolueiden vaaleihin 

 -SMP sai 1980 vaalivoiton takia 
ison puoluetuen, jonka jälkeen vali-
tus tuesta väheni. Perussuomalaiset-
kin valitti puoluetuesta vuoteen 2011 
saakka, mutta ovat olleet aika hiljaa, 
kun saivat jytkyn ja ison puoluetuen, 
Venho muistuttaa.
 -Perussuomalaiset saavat peräti 5 
miljoonaa euroa vuodessa, ja ovat saa-
neet kahdeksassa vuodessa yhteensä 
40 miljoonaa euroa, Venho laskee.
 Monet etujärjestöt käyttävät ra-
haa enemmän kuin monet puolueet. 
Perusteellista selvitystä etujärjestöjen 
rahoituksesta ei ole kuitenkaan tehty. 
Venho muistuttaa, etteivät puolueiden 
kunnallisjärjestöt julkaise lähteitään.
 -Pimeää rahaa on edelleen liik-
keellä ja paljon, toteaa Venho.
 Ouluinen ja Seinäjokinen-
lehtien saamat tiedot viime vaali-
en eh-dokkaiden ilmoituskulujen 
puuttumisesta vaalirahailmoituksis-
ta on Venhon mukaan täysin mah-
dollista, ja mahdollisesti joku ulko-
puolinen yritys on ne ilmoitukset 
maksanut. ”En pidä kovin mahdot-
tomana, mutta en ota siihen kantaa.”

Media saa kritiikkiä
Maakuntalehtien ja YLEn toiminta 
vaalinäkyvyydessä on saanut jopa Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestö ETYJin vaalitarkkailijat huoles-
tumaan Suomen vaaleissa puolueiden 
saaman näkyvyyden epätasapuolisuu-
desta.
 Vuoden 2011 eduskuntavaaleis-
sa ETYJin alainen ’odihr’ (Office for 
Democratic Institutions andHuman 
Rights) totesi raportissaan muun mu-
assa, että ”YLEä ohjeistettiin kehittä-
mään tapoja, miten kaikki vaaleihin 
osallistuvat poliittiset puolueet pääsi-

sivät oikeudenmukaisesti ja syrjimättä 
esittämään näkemyksiään.”
 Yle Pohjanmaa uutisoi 13.2.2019 
kuinka ostetun ja toimitetun aineis-
ton raja häviää. Yle ja maakuntalehdet 
ovat esittäneet itseään ”puolueetto-
mina”, mutta tähän maakuntalehtien 
puolueettomuuteen tuli kova kolaus, 
kun Pohjalainen-lehden päätoimittaja 
Toni Viljanmaa lähti ehdolle Kokoo-
muksesta vain kaksi kuukautta ennen 
vaalipäivää.
 Jopa istuvien kansanedustajien 
mielipidekirjoitusten määrän lisään-
tymistä ihmetellään. Nimetön kir-
joittaja otti lehteen yhteyttä kysyen, 
että ”miten tyhminä meitä äänestäjiä 
oikein pidetään, kun syksyllä edus-
kunnasta on ilmoitettu, etteivät laki-
esitykset etene, mutta annas olla kun 
vaalit lähestyvät, kirjoittavat istuvat 
kansanedustajat mielipidepalstoilla 
hoitavansa sitä sun tätä. Mitä siellä on 
neljä vuotta tehty?”
 Eduskuntavaaleihin liittyy tällä 
kertaa poikkeuksellisen suuri mielen-
kiinto. Tutkija Venho toteaakin uusi-
en puolueiden esiinmarssin alkaneen 
Suomessa vasta viime vuosien aikana.
 -Ei puoluetuki ole aikanaan es-
tänyt uusia puolueita nousemasta 
eduskuntaan, kuten vihreitä tai Pe-
russuomalaisia. Puoluetuella, vaalijär-
jestelmällä ja samaan suuntaan käyt-
tyvällä medialla on merkitystä, mutta 
kun jossakin vaalipiirissä joku puolue 
menettää kannatusta, on se vastaa-
vasti mahdollisuus uusille puolueille, 
päättää Venho.

Puoluetuen määrä puolueittain.

Keskusta (49):  7 260 575 €
PS (38):  5 630 650 €
Kokoomus (37):  5 482 475 €
SDP (34):  5 037 950 €
Sininen Tulevaisuus  0 €
Vihreät (15):  2 222 625 €
Vasemmistoliitto (12):  1 778 100 €
RKP (9):  1 333 575 €
KD (5)  740 875 €
Kansalaispuolue  0 €
Yhteensä (199)  29 486 825 €
Ahvenanmaan maakuntahallitus:  148 175 €

m€ 0 1               2                3                4                5                6                7

käyttämä raha oli yhteensä molem-
missa vaaleissa 7-8 miljoonaa euroa. 
Lisäksi puolueiden piirijärjestöt ja 
kunnallisjärjestöt käyttävät rahaa.
 -Raha vaikuttaa vaaleihin, mutta 
ei raha kaikkea ratkaise. Persujen jytky 
leivottiin harvinaisen pienellä rahalla. 
Viime vaaleissa SDP käytti ennätys-
budjetin ja sai 2 miljoonalla eurolla 
ennätyshuonon tuloksen. Eli on vas-
takkaisia esimerkkejä, mutta toki ra-
halla on huomattava vaikutus, Venho 
toteaa.

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

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja, 
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.

Tue kampanjaani: FI22 4744 0010 1488 75
Totuuden puolesta ry

Piia tarjoaa munkkikahvit perjantaina 1.3. klo 13.30-14.30 
Ylistaron ST1-huoltoasemalla ja pullakahvit klo 17.00-17.45 
Nurmon kirkonkylän liikekeskuksessa (Valkiavuorentie 2). 

Tervetuloa tapaamaan ja juttelemaan.

Kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen 
päätöksessään periä vuokraa Seinäjo-
en kaupungissa toimivalta yhdistyksel-
tä, järjestöltä tai vastaavalta Nurmossa 
ja Peräseinäjoella. 11.2.2019 pidetyssä 
hallituksen kokouksessa käsittelyssä oli 
Nurmo-talon, kirjaston edustustilan, Ko-
liinitalon kokoustilojen, Terästalon, Ka-
lajärven saunan ja Luoman koulun käyttö.
 Kaupunginhallitus on hyväksy-
nyt Nurmon ja Peräseinäjoen kaupun-
ginosan kokoustilojen ulkopuolisesta 

Seinäjoen kaupunginhallitus päätti tilojen vuokrista äänestyksen jälkeen
käytöstä perittävät korvaukset vii-
meksi 22.11.2010. Vuokraa ei ole peritty 
kaupungin organisaatioon kuuluval-
ta toimielimeltä, valtuustoryhmiltä, 
kaupungin henkilökuntaan kuuluvalta 
työyhteisöltä, kyläseuroilta eikä rekis-
teröidyltä vapaaehtoisjärjestöltä.
 Yhdistykseltä, järjestöltä ja vas-
taavalta perittäviä vuokria perusteltiin 
kokouksessa mm. yhdenvertaisuudella. 
Kaupunginjohtaja mukaan vuokraus-
periaattet on yhtenäistettävä ja vuokrat 

tarkistettava 1.3.2019 alkaen.
 Kokouksessa Henna Rantasaari 
(vihr.) ehdotti Jouko Peltosen (kesk.) 
ja Piia Katteluksen (kp.) kannattama-
na kaupunginjohtajan ehdotuksesta 
poiketen, ettei Seinäjoen kaupungissa 
toimivalta yhdistykseltä, järjestöltä tai 
vastaavalta peritä esitettyjä vuokria.
 Suoritetussa nimenhuutoäänes-
tyksessä kaupunginjohtajan esitys-
tä vuokrien perimisestä kannattivat 
Pasi Kivisaari (kesk.), Mikael Luotola 

(kesk.), Seppo Perkiö (SDP), Raimo 
Ristilä (kok.), Maija Haanpää (kok.), 
Tarja Tenkula (SDP) ja Irene Ture-
nius (kesk.). Vuokria vastaan äänestivät 
Piia Kattelus (kp.), Henna Rantasaari 
(vihr.), Paula Sihto (kesk.) ja Jouko Pel-
tonen (kesk.).
 Pienimmilläänkin tilavuokrat ovat 
vähintään 20 euroa. Yhdistyksissä ol-
laan otettu kaupungin päätös närkästy-
neenä vastaan. Pasi Kivisaari (kesk. kh pj.) 

kannatti tilavuokria.
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On järkyttävää seurata mihin halli-
tuksen harjoittama politiikka on joh-
tanut. PTT:n tuoreesta selvityksestä 
ilmenee, että ruuan tuonti on kasva-
nut ja kauppatase heikentynyt. Mikä 
on Juha Sipilän hallituksen vastuu 
siinä, että jälleen kerran tavoitteet 
jäivät saavuttamatta yhdessä kan-
sakunnan turvallisuuden kannalta 
tärkeimmässä pilarissa, nimittäin 
kansallisessa omavaraisuudessa ja 
maatalouden kannattavuudessa.
 Suomeen tuotiin kasviksia ja 
hedelmiä viime vuonna miljardin eu-
ron arvosta. Elintarvikkeiden tuonti 
ylitti viennin huimalla 3 miljardilla 
eurolla.
 Järjettömät Venäjä-pakotteet 
kurittavat Suomen maataloutta ja 
elintarviketaloutta, erityisesti mai-
to- ja lihataloutta. Pakotteiden vai-
kutukset ovat jo yli miljardin neljältä 

Ruuan tuonnin lisääntyminen hälyttävää

vuodelta ja tukea EU:lta saatiin ongel-
maan noin 10 miljoonaa. Suomalainen 
ruokavalio on kotieläintuotepainot-
teinen ja tuontikasvisten sekä -hedel-

mien käyttö vievät työtä ja tuloja pois 
suomalaisilta viljelijäperheiltä sekä 
elintarvikeketjuissa työskenteleviltä 
perheiltä.

 Ruokakeskustelussa on myös 
unohtunut, että julkisten viranomais-
ten päättämät pakkokasvisruokapäivät 
lisäävät tuontia. Erityisen huolestutta-
vaa on, että kouluissa pakkokasvisruo-
kapäivät johtavat nälkäisiin lapsiin ja 
kasvavaan ruokahävikkiin. Kasvisruo-
an vaikutukset vanhusten ravitsemuk-
seen on myös tutkittava välittömästi.
 Kasvisnakkipäivät päiväkodeis-
sa, kouluissa ja vanhainkodeissa ovat 
huolestuttava kehitys. Lasten van-
hemmat ovat tuoneet huolensa esiin 
siitä, kuinka nälkäisiä lapset ovat 
kasvisruokapäivän jälkeen, ja tästä on 
myös ihan omakohtaista kokemusta.
 Kouluruokailussa tulisi käyttää 
suomalaisia ruoka-aineita, kuten koti-
maista lihaa, maitoa, kermaa, voita ja 
juureksia. Rasvattoman maidon ohella 
tulisi olla myös maitorasvaa sisältävää 
maitoa.

 Juha Sipilän hallitusohjelmassa 
linjattiin, että ”ruoantuotannon kan-
nattavuus on noussut ja kauppatase 
parantunut 500 miljoonalla eurolla”. 
PTT totesi selvityksessään, että pian 
päättyvällä hallituskaudella elintar-
vikkeiden kauppataseen alijäämä on 
kasvanut noin 150-200 miljoonalla 
eurolla.
 Tätä ei voi ymmärtää erityisesti 
siitä syystä, että tutkitusti Suomessa 
tuotettu ruoka on puhtaampaa kuin 
ulkomainen luomu. Kiitos ja kunnia 
kuuluu tästä suomalaiselle talonpojal-
le, jolle tulisi myös osoittaa arvostusta 
ja harjoittaa sellaista maatalouspo-
litiikkaa, joka tukee ja mahdollistaa 
kotimaisen ruuantuotannon kannat-
tavuuden ja jatkuvuuden myös tulevai-
suudessa.

Piia Kattelus

Voin kulutus kasvaa ja maidon laskee
Suomalaiset syövät voita enenevässä 
määrin. Viime vuonna voin kulutus kas-
voi yli kolme prosenttia ja voita kului 
Suomessa 19 miljoonaa kiloa eli koko 
vuoden kulutus henkeä kohden lähestyy 
3,5 kiloa.
 Voin kulutuksen kasvu vastaa 
EU:ssa ja muualla tapahtunutta kehi-
tystä. Hinta on pysytellyt jo toista vuotta 
korkealla ja rasvasta on ollut aika ajoin 
niukkuutta. EU:n tilastoima teollisuus-
voin veroton hinta on yli 4,5 euroa kilol-
ta ja se ei ole laskenut alle neljän euron 
yli kahteen vuoteen. Viime vuonna hinta 
oli yli kuusikin euroa.
 Suomessa Tilastokeskuksen mu-
kaan verollinen kuluttajapakatun voin 
verollinen hinta oli lokakuussa 6,38 eu-
roa kilolta, mikä vastaa Euroopan mark-
kinahintaa. Suomessa voin hinta mateli 
pitkään alle Euroopan tason.
 Maitojen kulutus sen sijaan on jat-
kanut laskuaan ja viime vuonna mai-
tojen kulutus oli 585 miljoonaa litraa. 

Suomalaiset ovat edelleen maailman 
maidonjuontitilaston kärkisijalla, mutta 
enää litroja kuluu 104 litraa henkeä koh-
den vuodessa.

Brexitin vaikutus isompi 
kuin Venäjän

Joao Pacheco Farm Europesta kertoi 
Pellervon maitoforumissa, että Ison-
Britannian ero EU:sta voisi johtaa ilman 
sopimusta suurempiin vaikutuksiin 
EU-maille kuin Venäjä-pakotteet aihe-
uttivat.
 -Kova brittien EU-ero eli ’hard-
Brexit’ ei näyttänyt kovin todennäköi-
seltä marraskuun puolivälissä tulleen 
alustavan sopimusluonnoksen jälkeen. 
Jos sopimusta EU:n ja Ison-Britanni-
an välille ei kuitenkaan tulisi ennen 
31.3.2019 tapahtuvaa eroa, seuraisi sitä 
EU:ssa iso maitokriisi, arvioi Pacheco.
 Pacheco on toiminut EU:n komis-
sion maatalouspääosaston varapääjoh-
tajana ja useita vuosikymmeniä ennen 
Farm Europen neuvonantajan tehtävää 
komissiossa.
 -En usko, että brittihallitus mak-
saisi tuottajilleen nykyisen tasoisia 
tukia, mutta mikään ei estä heitä tuke-
masta tuottajiaan, sopimusluonnos ei 
sitä estä, muistutti Pacheco.

 EU vie maitotuotteita 3,7 miljardia 
euroa Iso-Britanniaan ja kaupan arvon 
nettoylijäämä on peräti 2,2 miljardia 
euroa.
 Suomen osalta tilanne on kuitenkin 
toinen, koska vienti Iso-Britanniaan on 
vähäisempää kuin monissa EU-maissa. 
Voita viedään Pachecon mukaan Bri-
tanniaan EU:sta kolme kertaa enemmän 
kuin mitä Venäjälle ennen pakotteita. 
Juustojen vientikin on tupla verrattuna 
aiempaan Venäjä-vientiin.
 Marraskuun puolivälin 500-sivui-
nen sopimuslonnos enteilee tullisopi-
musta, joka tarkoittaisi sitä, ettei kau-
pankäynnistä maiden välillä perittäsi 
tullimaksuja.

MEIJERITUOTTEIDEN 
KULUTUS, milj. kg 2319

 Maito 585

 Juusto 142

 Voi 19 

-10 -5 0 5 10

-0,9 %

-4,3 %

-0,3 %

3,4%

Maitotuotteiden kulutus 2018 ja muutos viime vuoteen

Selvitysmies Reijo Karhisen esitys 
pienten tilojen tiputtamisesta tukien 
ulkopuolelle on täysin kestämätön. Esi-
tyksen mukaan 56 % tukea saavista ti-
loista tippuisi pois tukien piiristä, koska 
niiden markkinatuotot ovat alle 20 000 
euroa. Viljatilalla tämä saattaa tarkoit-
taa jopa 80-100 hehtaarin tilojen tip-
pumista tukien piiristä vuosivaihtelujen 
takia.
 Päätoimisen maatalouden ja eri-
tyisesti kotieläintilojen aseman paran-
tamiseen ratkaisu löytyisi palaamisesta 
kansalliseen tuotantoon sidottuun tu-
keen. Pohjoisessa sitä onneksi edelleen 
maksetaan maidolle, mutta tuki käy-
tännössä ajettiin alas etelän kasvi- ja 
kotieläintiloilta ministeri Jari Koskisen 
(kok.) toimesta 2003 ja uudelleen 2013 
lopettamalla etelän 141-tuet. Lisää on-
gelmia tuli EU:n hölmöstä pakotepo-
litiikasta vuonna 2014, jolloin Suomen 
tärkein elintarvikemarkkina, Venäjä, 
lyötiin kiinni. 

Karhisen maatalous-selvitystä tehokkaampi lääke olisi EU-ero

 Karhinen nosti tarpeellisen huolen 
maatalouden tilanteesta: maataloustulo 
on vain 400 miljoonaa euroa ja summaa 
pitäisi nostaa 500 miljoonaa euroa; suo-

malainen elintarvikevienti pitäisi kol-
minkertaistaa 1,6 miljardista eurosta 
4,6 miljardiin euroon; tuottajien neu-
votteluvoimaa, omistajaohjausta pitäisi 

vahvistaa ja luoda tuottajaorganisaa-
tioita; tuet suuntautuvat tehottomasti 
näennäisviljelyyn.
 Esteet ja ratkaisu Karhisen esittä-
miin ongelmiin ja ratkaisukeinot löyty-
vät EU:sta. EU irrotti tuet tuotannosta ja 
loi järjettömän tukioikeusjärjestelmän 
ja valtavan valvontabyrokratian. EU 
asetti vain Suomelle tärkeälle elintar-
vikevientinmaalle Venäjälle pakotteet ja 
sai vastapakotteet, jolla loppui vuosit-
tain puolen miljardin euron elintarvike-
vienti. Korvaukseksi suomalaiset olivat 
innoissaan ottamassa vain kertaluon-
teisen 10 miljoonan euron kertakorva-
uksen.
 Minulle pitkän linjan tuottajien 
edunvalvojana MTK:ssa ja johtajana 
elintarviketeollisuudessa tuntuu käsit-
tämättömältä, että Suomessa ei keskus-
tella todellisista ratkaisuista ongelmaan. 
Eurosta irrottautuminen olisi viimei-
sen 10 vuoden aikana tuonut Ruotsin ja 
Tanskan tavoin huimat vientihyödyt. 

Samoin pakotepolitiikan ulkopuolella 
pysyttäytyminen olisi ylläpitänyt vientiä 
jo miljardien eurojen arvosta. 
 Kansalliset tuet olisivat edullisem-
pi ja kohdennetumpi tapa tukea maata-
loutta ja kohdistaa tukea sitä tarvitsevil-
le - olivatpa ne sitten kokoaikaisia tiloja, 
kotieläintiloja, kasvitiloja tai sääoloista 
kärsiviä tiloja. Nyt lupia tukimaksuille 
anellaan EU:sta tuloksitta. Ja lopuksi, 
markkinahallintaa viennin lisäksi olisi 
voitava tehdä maitokiintiöiden tavoin 
ja avulla. EU-ero antaisi mahdollisuudet 
auttaa suomalaista maaseutua. Matkalla 
sinne EU:n maatalouspolitiikkaa pitäisi 
reilusti kansallistaa.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
Kansalaispuolueen puheenjohtaja

Maatalouden yksityisen asiantunti-
jaorganisaation, Wikli Group Oy:n, 
osakeanti on päättymässä helmikuun 
lopussa. Joukkorahoituksella kerät-
tävät varat käytetään pääasiassa toi-
minaan laajentamiseen ja henkilö-
kunnan kouluttamiseen, jotta yhtiö 
pystyy tarjoamaan mahdollisimman 
korkeatasoista neuvontaa maatiloille 
koko valtakunnan alueella. Osakeanti 
päättyy 28.2.2019.

Wikli Groupin 
osakeanti päättymässä

 Wikli Group Oy on elokuussa 2018 
perustettu yksityisten maatalouden 
ammattilaisten asiantuntijayritys. 
Yhtiö toimii koko Suomen alueella, 
mutta luonnollisesti toiminta keskit-
tyy maatalousvaltaisille alueille, mm. 
Etelä-Pohjanmaalle.  Yhtiö on myös 
aloittamassa maatilojen kiinteistövä-
litystoimintaa keskittyen erityisesti 
maa- ja metsätiloihin.

  

Vaikuta tulevaisuuteesi jo tänään
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.

Veroilmoitusten jätön säh-
köistymisen takia monelle 
vuosi-alv:ssä olevalle yrityk-
selle helmikuun lopun taka-
raja uhkaa nykyisin tulla yllä-
tyksenä. Kausiveroilmoitusta 
ei enää pariin vuoteen ole lä-
hetetty paperisena.

 -Maatilojen ohella vuosiar-
vonlisäveroilmoituksen piirissä on 
paljon metsätiloja ja myös metsä-
talouden veroilmoitus tulee jättää 
helmikuun loppuun mennessä, 
kertoo toimitusjohtaja Suvi Varala 
Lakeus Tilitoimistosta.
 Julkisuudessa on ollut tapa-
uksia, joissa verottaja on asettanut 
jopa 25 000 euron ennakkoverot 
veroilmoituksen myöhästymises-
tä.
 -Avustamme paljon esim. 
vuokratuloilmoitusten ja metsäve-
roilmoitusten täytön kanssa. Mo-
nella menee sormi suuhun näiden 
kanssa ja on helpompaa teettää 
lomakkeiden täyttö tilitoimistolla, 
muistuttaa Varala.

Tulorekisteri uutuutena

Tulorekisteri on kansallinen säh-
köinen tietokanta, joka sisältää 
palkka-, eläke- ja etuustiedot. 
Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan 
vasta vuodesta 2020 alkaen. Palk-
katiedot ilmoitetaan vuodesta 2019 
alkaen. Tulorekisterin tietoja käyt-
tävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, 
Kansaneläkelaitos, Työllisyysra-
hasto, sekä työeläkelaitokset ja 
Eläketurvakeskus.
 Kysyimme seitsemän henki-
sen Lakeus Tilitoimiston toimitus-
johtaja Suvi Varalalta, mitä huomi-
oita tulorekisterin käyttöönotosta 
on tilitoimistoon tullut.
 -Kaikki 1.1.2019 jälkeen mak-
setut palkka- ja ansiotulot il-
moitetaan tulorekisteriin. Kaik-
ki työnantajat ilmoittavat tiedot 
ajantasaisesti tulorekisteriin, kui-
tenkin viimeistään viiden päivän 
kuluessa maksupäivästä. Myös 
osakeyhtiön omistajalle maksetut 
palkat ilmoitetaan tulorekisteriin, 
muistuttaa Varala.
 Sen sijaan Varalan huomaut-

taa, että ”toiminimien yksityis-
nostot käsitellään toiminimen 
kirjanpidossa ja ne ilmoitetaan ve-
roilmoituksella. Yksityisnostoja ei 
ilmoiteta tulorekisteriin.”

Palkansaajat näkevät tietonsa

Kun yritys teettää palkanlasken-
nan tilitoimistolla, näistä uusista 
ilmoituksista ei tarvitse myöskään 
itse huolehtia. Tilitoimisto te-
kee kaikki vaadittavat ilmoitukset 
yrittäjän puolesta.
 -Palkansaajat voivat katsoa 
tulorekisterin sähköisestä asioin-
tipalvelusta tulotietojaan. Palkan-
saaja voi tarkistaa tulorekisteristä 
myös onko työnantaja hoitanut 
ilmoittamiseen liittyvät velvoit-
teensa, kertoo Varala. 
 Aiemmin ilmoittamisen puut-
teet ovat ilmenneet yleensä vasta 
esitäytetyltä veroilmoitukselta. 
 -Tulorekisteri helpottaa vi-
ranomaisten kanssa toimimista, 
kun viranomaiset näkevät tulotie-
dot ajantasaisesti eikä niitä tarvit-
se enää erikseen toimittaa hake-

musten liitteinä, sanoo Varala.  
 Uudistus on aiheuttanut var-
masti alkuun monelle yrittäjille 
harmaita hiuksia, sillä se on tullut 
suhteellisen nopealla aikataululla 
ja ohjelmistoja on päivitetty koko-
ajan vastaamaan uudista. 
 -Tähän on onneksi ratkaisuna 
ulkoistaa palkanlaskenta ja ilmoi-
tusten teko ammattilaisille. Uskon 
kuitenkin että uudistuksesta on 
hyötyä, kunhan kaikki vaan saa-
daan toimimaan ja kunnolla käyt-
töönotettua, toivoo Varala.

Tilitoimistopalveluja käytetään

Yritykset ja yhdistykset ovat löy-
täneet tilitoimistopalvelut Varalan 
mukaan hyvin. Tänä päivänä moni 
yritys käyttää tilitoimistoa kump-
paninaan.
 -Yleisimpiä palveluita on kir-
janpidon, tilinpäätöksen ja ve-
roilmoitusten teko. Tämän lisäksi 
suurin osa yrityksistä teettää myös 
palkanlaskennan tilitoimistossa, 
taustoittaa Varala.
 Tilitoimistojen palveluihin 

kuuluu myös mm. reskontro-
jen hoito sekä laskujen maksatus. 
Sähköisellä ostolaskujen kierrolla 
ja maksatuksen ulkoistamisella 
tilitoimistolle säästetään yrittäjän 
työaikaa. 
 -Kun tilitoimisto hoitaa ai-
emmin yrittäjälle kuuluneita töi-
tä, yrittäjälle jää enemmän aikaa 
keskittyä omaan yritystoimintaan. 
Muodostamme aina jokaisen yrit-
täjän kanssa erikseen yrityksen 
tarpeisiin sopivan palvelukoko-
naisuuden, lupaa Varala.

Alv-ilmoitus ja metsäveroilmoitus jätettävä helmikuun loppuun

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy

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

Jos vastasit kysymykseen kyllä, niin 
onko syy elämässä tapahtuneessa 
suuressa muutoksessa vai onko syy 
työpaikkasi vaatimusten kiristymi-
sessä?
 Työelämä on muuttunut hirve-
än tulospainotteiseksi. Vaikka firma 
tuottaisi tulosta, niin silti säästetään: 
ihmisiä vähennetään, etuja poiste-
taan ja työaikoja muutetaan. Työn-
antajaa ei haittaa, vaikka työntekijän 
jaksaminen vaarantuu. Jos ja kun pa-
lat loppuun, on se oma syy. 
 Moni firma hankkii tilallesi uu-
den ihmisen ja kynttilä on taas syty-
tetty. Tästä huolimatta sinun pitäisi 
olla kotona ja työpaikalla aktiivinen 
ja pirteä sekä jaksaa nähdä ystäviä ja 
vielä nauttia elämästäsi. 
 Milloin olemme tulleet siihen 
pisteeseen, ettet saa täysiä tunteja 
reiluilla tauoilla? 7,5 tunnin sijaan 
saatat saada 5 tunnin 55 minuutin 
työpäivän, 
 Jolloin taukoa ei ole. Silti sinun 
pitää yleensä tehdä sama määrä työ-
tä kuin täydellä päivällä. Saatat myös 
joutua olemaan kassalla tai työpis-
teellä ilman vessataukoa. Kun taukosi 
koittaa, lasketaan siihen minuutit, 
mitkä kuluvat taukohuoneeseen tai 
ruokalaan kävellessä. Sinä saatat 

Onko työssä jaksamisesi muuttunut?

joutua vastaamaan työpuhelimeen 
työmatkalla tai kotisohvalla ilman 
korvausta. Sähköposteista puhumat-
takaan. 
 Työtäsi saatetaan muuttaa kes-
ken työvuoron tai saatat saada työ-
vuorosi vasta samana päivänä kun 
viikkosi alkaa, palkkakuiteista puhu-
mattakaan. Sinun lomaasi saatetaan 
muuttaa, vaikka olet jo varannut ka-
lastusreissun, kyydin sekä saunaoluet. 
Sinä olet töissä ja sinun pitää alistua. 
 Milloin työsuhteet muuttuivat 
yksisuuntaiseksi puheluksi? Eikö olisi 
kaikille parempi, jos pyrkisimme pi-
tämään ihmiset samassa työpaikassa 
ja vielä tyytyväisenä? 
 Mielestäni ei ole parempaa kan-
santerveyttä parantavaa asiaa, kuin 
työpaikka missä viihdyt ja mistä an-
saitulla palkkatuloilla elätät perheesi, 
koska tällöin jaksat vielä huomioida 
perhettäsi
 Tämä oli oma epäsuora palaut-
teeni kaikille työpaikoille, kaikille 
aloille, kaikkialla Suomessa: Käykää 
jokainen tämä läpi omassa päässä ja 
sen jälkeen työntekijöiden kanssa.

Ville Kananen, 
Peräseinäjoki

Seinäjokinen-lehti selvitti poliisin 
tilastoista, että Pohjanmaan poliisi-
laitoksen alueella raiskausrikokset 
ovat lisääntyneet voimakkaasti vii-
destäkymmenestä (v. 2017) yli sataan 
(v. 2018).
 Raiskausrikoksista epäillyistä 
noin 37 prosenttia on ulkomaan kan-
salaisia. Lisäksi noin 17 prosentissa 
raiskausrikoksista tekijän henkilölli-
syyttä ei tiedetä.
 Pohjanmaan poliisilaitos kattaa 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan maakunnat. 
Maakunnan väestöstä noin 3 pro-
senttia on ulkomaalaisia. Raiskaus-
rikoksissa ulkomaalaisten edustus on 
väkilukuun nähden yli kymmenker-
tainen.
 Pohjanmaan poliisipäällikkö 
Kari Puolitaipaleen mukaan noin 
¾ turvapaikanhakijoista on alle 
35-vuotiaita miehiä.
 -18-30 vuotiaat miehet ovat 
ryhmänä aina olleet yliedustettui-
na rikostilastoissa. Suomessa suurin 
ikäryhmä on yli 40-vuotiaat. Suo-
meen tulleissa ulkomaalaisissa taas 
suuri ikäryhmä on nuoret, varsinkin 
turvapaikkahakijoiden joukossa, se-
littää Puolitaival ulkomaalaisten te-
kemiä raiskausrikoksia.
 Raiskausrikosten voimakkaan 
kasvun osalta Puolitaival toteaa, 
että esim. MeeToo ja muut vastaavat 

Poliisipäällikkö Puolitaival: 

Raiskausrikosten voimakkaan kasvun 
takana madaltunut ilmoituskynnys

kampanjat ovat nostaneet ongelman 
esille ja se on madaltanut ilmoitus-
kynnystä poliisille. Lisäksi Puolitai-
val kertoo, että ilmoitusten joukossa 
on myös rikosilmoituksia, joissa voi 
olla useita samoja rikoksia, vaikka 
uhri ja epäilty ovat samat.
 -Tällaisia tapauksia tulee esiin 
aina välillä, mutta ei joka vuosi, ja sen 
takia vuosittainen vaihtelu saattaa 
selittyä pelkästään tilastointitavasta, 
vakuuttaa Puolitaival.
 Pedersören kunnassa seksuaali-
rikokset ovat nousseet 322 prosent-
tia. Puolitaipaleen mukaan nousu 
johtuu yhdestä tapauksesta, jossa on 
kirjattu useita rikosnimikkeitä mm. 
useita törkeitä lapsen seksuaalisia 
hyväksikäyttötapauksia ja useita tör-
keitä raiskauksia.
 -Uhrin/uhrien suojaamiseksi 
juttu tai sen yksityiskohdat eivät ole 
julkisia. Rikokset ovat tapahtuneet 
usean vuoden aikana. Rikosilmoitus 
on kirjattu marraskuussa 2018, ja 
poliisin tilastoista näkee pelkästään 
milloin rikosilmoitus on kirjattu, ei 
siis milloin teot ovat tapahtuneet, 
vastaa Puolitaival.
 Kari Puolitaipaleen mukaan po-
liisi ei tiedä, minkä verran rikoksista 
epäillyissä on Suomen kansalaisten 
lisäksi aiemmin muun maan kansalai-
suuden omanneita, koska tätä ei tilas-
toida mitenkään, eikä tieto ole saata-

ti lyhyempiä, kertoo Heinonen.
 Hänen kalustonsa riittää 
muuttamaan noin 70m2-90m2 
suuruisen asunnon. Omakotita-
lojakin on muutettu, mutta silloin 
yleensä on osa tavaroista jo viety 
aikaisemmin.
 -20-40 vuotiaat käyttävät 
muuttopalvelua eniten. Trendiin 
on syynä se, että kaupungistumi-
sen myötä nuorilla ei ole ajokort-
tia tai kokemus autolla ajamisesta 
on heikko, joten ajatus 350 km:n 
muuttomatkasta ei houkuta. Nuo-
ret haluavat ulkoistaa vastuun 
tässä suhteessa, toteaa Heinonen.
 Yrittäjä Jukka Heinonen to-
distaa työssään pääasiassa iloisia 
elämänmuutoksia, kuten että on 
saatu uusi työpaikka, mutta vas-
taan on tullut myös surullisia elä-
mänkohtaloita. 
 -Suuri osa asiakkaista on 
kuitenkin normaaleja, mut-
ta tässä hommassa huomaa, 
kuinka ihmisten käsitys siiste-
ydestä saattaa vaihdella suu-
restikin, kertoo Heinonen.
 Jukka Heinosen mukaan asi-
akkaan tulee suojata tavarat huo-
lellisesti ennen muuttoa, koska 
muuttajalla on paljon vastuuta.
 -Vakuutukset olen ottanut 
miljoonaan euroon asti, mut-
ta asiakkaan on hyvä tietää, että 
kuljettajan vastuu on vain 20€/kg 
kotimaassa ja 10€/kg ulkomailla.

Jalasjärveläislähtöinen, nyky-
ään Ylistarossa perheineen asuva 
Jukka Heinonen kertoo ajaneen-
sa täysperävaunuyhdistelmää 
7-vuotta ennen kuljetusyrittäjäk-
si ryhtymistä.
 -Ajattelin koittaa, että kuin-
ka käy. Olen positiivisesti yllät-
tynyt, sillä markkinaa ja kysyntää 
on. Muuttopalveluiden suosio on 
kasvanut ja saan noin 50-100 tar-
jouspyyntöä päivässä. Kun hoitaa 
hommansa hyvin, niin käytetään 
myös uudestaan, kertoo Juk-
ka Heinonen iloisesti hymyillen.
 Heinosen mukaan väki muut-
taa isoihin kaupunkeihin ja eniten 
kuormia ajetaan pääkaupunki-
seudulle. Maalle muutetaan siinä 
tapauksessa, että on saatu va-
kivirka. Esimerkkinä Heinonen 
mainitsee opettajat ja lääkärit. 
 Heinonen kertoo kuljettavan-
sa muuttokuormia sekä Suomes-
sa että Pohjoismaissa. Saksaan 
suuntautuvia kuljetuksia koskien 
aiheuttavat tiukat talvirengas-
säännökset jonkin verran haittaa. 
On myös huomioitava, että Nor-
jassa on Suomea kovemmat vaati-
mukset talvirenkaille. Myös Ruot-
sin ohjeistukset eroavat Suomen 
lainsäädännöstä.
 -Kotimaa on päämarkki-
na. Esimerkiksi Kuopiosta Es-
pooseen on viety useampikin 
muuttokuorma. Lähialueilla 
muuttomatkat ovat luonnollises-

Jukka Heinonen lupaa kuljettaa muuttokuorman ammattitaitoisesti perille.

Jukka Heinonen: 

Muuttopalveluiden 
suosio kasvussa

SINISET TURVAA

Reijo Hongisto 
kansanedustaja 

Vimpeli

040-525 7488

Esa Niemistö 
osastonhoitaja 

Ilmajoki

040-506 7288

Esa Nurmela 
kiinteistönhoitaja 

Seinäjoki

0500-436 460

Anneli Manninen 
diplomi-insinööri 

Seinäjoki

anneli.manninen@netikka.�

Timo Pajunpää 
yrittäjä 
Kokkola

050-566 8887

 

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

SUOMALAISTEN
OMA LINJA

Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi

Eläke vähintään 1000 euroon/kk

Julkiset peruspalvelut on oltava lähellä ihmisiä

Suomalaisten turvallisuus on tärkein

Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, 
EU:n yhteiselle puolustukselle ja Natolle

MANU
YLI-JUONI

yrittäjä
maanviljelijä

puh. 050 467 7949
manu.ylijuoni@gmail.com

villa mistään poliisin tietokannasta.
 Puolitaipaleen kanta on, että 
vastaanottokeskuksen perustaminen 
kuntaan aiheuttaa todennäköisesti 
myös piikin rikostilastoissa, mutta 
hän väittää tämän johtuvan väki-
määrän kasvusta.
 -Kunta, jossa ei asuisi yhtään 
ihmistä, ja jossa ulkopuolisten liik-
kuminen olisi estetty, olisi Suomen 
turvallisin kunta, toteaa Puolitaival.
 Puolitaipaleen mukaan rikoksia 
on kokonaisuudessaan suhteellisen 
vähän Pohjanmaalla. Lisäksi mo-
nessa rikoksessa rikoksesta epäilty ei 
ole poliisin tiedossa. Henkilö voi olla 
suomen kansalainen tai ulkomaan 
kansalainen.
 -Ulkomaalaiset, jotka jossakin 
vaiheessa saavat Suomen kansa-
laisuuden, häviävät tilastoista ul-
komaalaisina ja edustavat jatkossa 
suomalaisia. Rikoksiin syyllistynyt 
ulkomaalainen (varsinkin vakaviin 
rikoksiin syyllistynyt) ei luultavasti 
saa Suomen kansalaisuutta, Puolitai-
val selventää.
 Puolitaipaleen mukaan rikosti-
lastointiin liittyy tilastollisia harhoja.
 - Jos ulkomaalainen henkilö te-
kee rikoksen 2018 ja sitten 2019 saa 
Suomen kansalaisuuden ja tekee taas 
rikoksen, niin toinen rikos on ulko-
maalaisen tekemä ja toinen suoma-
laisen tekemä.

Kansalaispuolueen puheenjohta-
jisto kummastelee sisäministeri 
Kai Mykkäsen ulostuloa EU-mi-
nisterivaliokunnan linjauksesta 
alentaa Suomen ilmastopäästöjä 
55 prosentilla nykyisen 40 pro-
sentin sijaan vuoteen 2030 men-
nessä.
 Kansalaispuolue tuo esiin, 
kuinka biokaasulaitoksen inves-
tointitukea saavat maatilat eivät 

KP: Biokaasulle myyntioikeus
saa myydä biokaasua tilan ulko-
puolelle viiteen vuoteen. ”Halli-
tuksessa oikea käsi ei tiedä mitä 
vasen käsi tekee.”
 ”Sääntelyn sijaan tiloja, yri-
tyksiä ja kotitalouksia pitää kan-
nustaa käyttämään uusiutuvia 
energialähteitä, polttoaineita 
sekä pakkaus- ja rakennusmate-
riaaleja.
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Piian
Seinäjokinen-lehden juttusarjassa 
haastateltiin tällä kertaa Makeoffice 
Oy:n yrittäjä Marko Ala-Riihimäkeä, 
joka kolmen tytön isänä ja kolmen ty-
tön paappana haluaa puhua myös tyt-
töjen puolesta.

Markon mukaan Suomen tasa-arvoi-
nen palkkaus ja koulutusmahdollisuu-
det ovat pitkän demokraattisen työn 
hedelmää ja se on aina ollut maailmalla 
ylpeyden aihe. Hänen mukaan tasa-ar-
voon kuuluu myös yhtäläinen turvalli-
suus ja pitää valitettavana sitä, että tyt-
töjen yleinen turvallisuus on päästetty 
rapautumaan. ”Tähän meidän kaikkien 
olisi pyrittävä keksimään ratkaisuja”, 
toteaa Marko.

tentissä

Huippulaadukkaat Skim Kayaks 
lasikuitu- ja hiilikuitukajakit valmistetaan 
asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan 
käsityönä Pohjanmaalla.

Talvikampanja 
rajoitetun ajan:

 

kerta-alennus tilauksestasi!
-500€ 

Lisätietoja:
web: www.skimkayaks.com/ale500
puh: 010-3255260   email: myynti@charger-technology.com
Tehtaanmyymälä: Jänismaantie 2, Kokkola

Tilaa uusi Skim Kayaks kajakki 
haluamillasi väreillä ja lisävarusteilla 

15.3.2019 mennessä suoraan 
valmistajalta ja saat 500 €:n 

alennuksen tilauksestasi!

KAIKKI 
SÄHKÖASENNUKSET
SUUNNITTELUSTA 
TOTEUTUKSEEN

www.korasahko.fi
p. 0400 661 405, 040 7422 202

SÄHKÖASENNUKSET 

ILMALÄMPÖPUMPUT 

AURINKOSÄHKÖ-

JÄRJESTELMÄT

Peräseinäjoella nuoruutensa viet-
tänyt Marko Ala-Riihimäki on 
hyvinvointialalla toimiva yrittäjä, 
keksijä ja onnistuja. ”Kuitenkin 
ensisijaasesti olen kolmen tytön 
isä, kolmen tytön paappa ja neljän 
tytön kummi”, kertoo Marko poh-
jalaisella murteella.
 Nuorena Markolla oli kova kii-
re tienaamaan, eikä koulunkäynti 
kiinnostanut, joten 15-vuotiaasta 
lähtien on hän kokeillut erilaisia 
töitä. Tutuksi on tullut mm. saha, 
turvetyömaa ja metallipaja. Myö-
hemmin veri veti liikunnan ja hy-

vinvoinnin pariin ja Marko teki eri-
laisia kuntoutus- ja liikunta-alan 
töitä.
 Marko on lisäksi kouluttanut 
itseään käymällä ravitsemusalan 
luennoilla ja yrittäjyyskursseilla.
 ”Tapasin työssäni hyvin pal-
jon eri alojen työntekijöitä ja huo-
masin melko pian, että erilaisten 
hoitamieni vaivojen alkulähteet 

Euroopassa ja myös Suomes-
sa eletään juuri nyt jännittäviä 
aikoja. Nykyisten vallanpitäji-
en asemaa uhkaa horjuttaa iso 
mörkö, ns. populistipuolueet. 
Euroopassa näiden ryhmien 
kannatus mitataan EU-vaaleis-
sa toukokuussa ja Suomessa jo 
huhtikuun eduskuntavaaleissa. 
Ruotsissa populistipuolue Ruot-
sidemokraatit sai syyskuun vaa-
leissa ison vaalivoiton. 17,6:n pro-
sentin kannatuksellaan se nousi 
vaa’ankieliasemaan ja aiheutti 
lähes neljä kuukautta kestäneen 
hallituskriisin. Mikään puolue ei 
suostunut yhteistyöhön tämän 
kummajaisen kanssa. Puolue siir-
rettiin kylmästi ja kaikkien de-
mokratian pelisääntöjen vastai-
sesti hyllylle, samoin joka kuudes 
ruotsalainen. Aivan samoin uhkaa 
käydä Suomessa. Perussuomalai-
set on uhattu jättää hyllylle huo-
limatta siitä, millaisen vaalitulok-
sen se saa. Näin ovat isot puolueet 
jo etukäteen uhonneet. Syy hyl-
lytykselle on sama, kuin Ruot-
sissa, VÄÄRÄ ARVOPOHJA. Mitä 
sillä todellisuudessa tarkoitetaan, 
on jäänyt hämärän peittoon. Jos 
väärä arvopohja on sitä, että ha-
lutaan pitää ensi sijassa omien 
puolta, niin olkoon sitten väärä. 
Mielestäni kansallisvaltioiden 
päätehtävä on huolehtia niiden 
kansalaisten asioista, jotka ovat 
verot yhteiskunnalle maksaneet 

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

”Samoja asioita tekemällä ei voi 
odottaa erilaista lopputulosta ”

saattoivat löytyä puutteellisesta 
työergonomiasta, passiivisesta va-
paa-ajasta sekä ravitsemuksesta”, 
kertoo Marko.

Makeoffice syntyy

Marko perusti Makeoffice Oy:n 
vuonna 2006. Yritys tarjoaa sekä 
aikuisille toimistoihin että lapsil-
le kouluihin työergonomiaa ja lii-
kuttavia ratkaisuja sähköpöytien 
ja korkeussäädettävien pulpettien 
avulla.
 ”Pulpettien idea lähti omis-

ta mukuloosta, kun he rupesivat 
teineinä liikaa passivootumaan 
kännyköötten kanssa”, taustoittaa 
Marko. Idean pohjalta hän suun-
nitteli tuotteen, haki patentin, 
testasi ja otti käyttöön. Nyt vuosia 
myöhemmin Markon tuotteilla on 
liikutettu kouluissa satoja lapsia ja 
nuoria.

Neljä kovaa: 
Miksi? Mitä? Minne? Miten?

Markon mukaan yrittäjällä on ol-
tava erittäin vahva viso ja suunta 
mitä kohti kulkea. On oltava ta-
voitteellinen, suunnitelmallinen, 
kärsivällinen ja kurinalainen. Työ 
ei aina välttämättä heti palkitse ja 
joskus saattaa tulla jopa aikoja et-
tei suuntasi olekaan oikea. Silloin 
on myös pystyttävä luopumaan ja 
vaihdettava strategiaa.
 ”Yrittäjyyttä tuetaan parhai-
ten silloin kun jo lapsesta asti mu-
kuloota opetetaan ajattelemaan, 
visioimaan ja unelmoimaan sekä 
annetaan lasten epäonnistua ja 
opetetaan nousemaan sekä onnis-
tumaan. Tällöin meillä on mahdol-
lisuus saada työtä pelkäämättömiä 
yrittäjiä ja onnistujia, tai ainakin 
hyviä työntekijöitä”, Marko sanoo.
 

Työhyvinvointi on 
iso kokonaisuus

Työhyvinvointia arvioitaessa oli-
si otettava huomioon niin erilai-
set kuormitteet. Näiden tunnis-
taminen vaatii koko työyhteisöltä 
positiivista ja kannustavaa kans-
sakäymistä. Toki työnantajan vel-
vollisuus on huolehtia turvalli-
suudesta, työtehtävien oikeasta 
jakamisesta ja jokaisen tekijän ta-
sapuolisesta kohtelusta.
 ”Iso vastuu hyvinvoinnista on 
myös jokaisella itsellä. Itse pääsen 
parhaiten vaikuttamaan työssä 
viihtymiseen ja jaksamiseen en-
nen kaikkea oikean työergonomi-
an kautta. Tarkoitus on aktivoida 
ja tukea asiakkaita oikeanlaisilla 
työkaluilla/ergonomialla. Tämä 
lisää tutkitusti työssä viihtymistä, 
vireystilaa ja tehokkuutta”, Marko 
toteaa. Työnantajan kannalta hyvä 
ergonomia lisää työn tuottavuutta 
ja vähentää merkittävästi työn fyy-
sistä kuormitusta ja tämä vaikuttaa 

myös psyykkiseen ja sosiaaliseen 
jaksamiseen.
 Markon mukaan pätkä- ja 
vuorotyöt vaikuttavat negatiivi-
sesti ihmisten työssä jaksamiseen 
ja heijastuu valitettavasti joskus 
myös lasten terveyteen ja jaksami-
seen.
 

Löydä oma visio, keksi keino, 
tee tavoite ja ryhdy toimeen

Marko valittelee, miten yrittä-
jän sosiaaliturva laahaa perässä 
etenkin sairastapauksissa. Lisäksi 
Markon mukaan YEL ja vapaaeh-
tooset vakuutusmaksut ovat koh-
tuuttoman kalliita maksettavaksi 
niistä saatuun hyötyyn nähren. 
Marko kannustaa tienaamaan itse 
sosiaaliturvan ja eläkkeesi, se on 
mahdollista. Lisäksi Marko kehot-
taa suunnittelemaan tulevaisuutta 
aina muutaman vuoren välein.
 ”Mahdollisuuksia on vaik-
ka kuinka paljon, kunhan katselee 
ympärille. Valittevan moni menöö 
elämän lapoot silmillä ohituskais-
taa. Pirätä välillä ja kattele maise-

mia, voit löytää jotain uutta”, tote-
aa Marko.
 

Palkkakilpailu ja palkkatuki 
romuttavat hyvinvointia

Yrittäjänä Marko on erittäin huo-
lissaan varsinkin matalapalk-
ka-alojen palkkakehityksestä. 
Yksi globaalin markkinatalouden 
haittavaikutuksia on vääristynyt 
”palkkakilpailu”.
 Markon mukaan on aloja, jois-
sa palkat ovat tippuneet kymmeniä 
prosentteja muutamassa vuoressa. 
Tähän on ollut vaikutamassa use-
ampi eri tekijä. Tätä vääristymää 
vielä ruokkii valtion yrityksille 
myöntämä tietynlainen ”palkka-
tuki”, joka on ajanut useita pitkään 
työelämässä mukana olleita henki-
löitä sosiaaliturvan piiriin.
 ”Tämä kehitys romuttaa vero-
varoin yllä pirettävää valtiontalo-
utta kahresta eri suunnasta. Ittel-
läni on aina ollut ajatus, että työstä 
pitää saara korvaus jolla tuloo toi-
meen”, Marko sanoo haastattelun 
lopuksi.

Kolumni: Väärä arvopohja 
ja hyvinvoinnin aikaan saaneet. 
Molempien puolueiden pääagen-
da on maahanmuuttokriittisyys. 
Puolueita on syytetty tämän ta-
kia yhden asian liikkeiksi. Sitähän 
ne eivät totta tosiaan ole. Syksyn 
2015 invaasio jätti jälkeensä niin 
paljon korvaamatonta vahinkoa, 
ettei sitä nopeasti kokoon parsita. 
Se jätti jälkeensä kymmeniä, jopa 
satoja raiskattuja ja hyväksikäy-
tettyjä lapsia ja tyttöjä ja heidän 
läheisiään. Sitä tuskaa on ulko-
puolisen vaikea kuvitella. On tot-
ta, että hädänalaisia pitää auttaa. 
Kysynkin, olivatko ne kymmenet 
tuhannet irakilaisnuoret, jotka 
Suomeen syksyllä 2015 tulivat, 
ihan oikeasti näitä avun tarpees-
sa olleita hädänalaisia? Eivät ol-
leet ja sen on jälkipyykki todis-
tanut. Valtaosa heistä on saanut 
kielteisen turvapaikkapäätöksen, 
mutta pysyvät kuin tatti meidän 
elätettävinämme. Tästä surulli-
sesta operaatiosta on aiheutunut 
yhteiskunnalle vuosittain yli mil-
jardin euron kustannukset. Se on 
ollut tietenkin jostakin pois. Viime 
viikot ovat osoittaneet, että kärsi-
jöiksi ovat joutuneet vanhuksem-
me. Siis he, jotka hyvinvointimme 
ovat luoneet. Epäoikeudenmu-
kaista. 

Erkki Valtamäki 
kansanedustajaehdokas 
(ps) Seinäjoki 

Tähtipöly

Ylistaron Kaukolankylän jazzkerho 
ry viettää 35-vuotisjuhlaa vuonna 
2019. Juhlavuosi alkaa 20.3. ravintola 
Tarossa, jossa yhdistys perustettiin 
tammikuussa 1984. Musiikista vastaa 
mainetta niittänyt vokaalikvartetti 
Signe.
 Yhdistys on järjestänyt klubi-
konsertteja, jameja, elokuvaesityksiä 
ja luentotilaisuuksia. Se oli järjestä-
mässä myös Kalliojärvi jazz & blues-
tapahtumaa.
 Viime vuosina yhdistys on jär-
jestänyt konsertteja pääasiassa Sei-
näjoella, monet niistä suosittuja 
kotikonsertteja. Nyt on aika juhlia 
35-vuotista yhdistystä, joka tarjoaa 
juhlavuoden ensimmäisen konsertin 
kotikonnuilla Ylistaron Tarossa. 

Sulattaa sydämet

Sydämiä sulattanut Signe on neljän 
naisäänen ja kontrabasson muodos-

Signe avaa jazzkerhon 
35-vuotisjuhlavuoden 
Tarossa

tama vokaaliyhtye. Signen sävel-
lyksissä kuuluvat nykyklassisesta ja 
kansanmusiikista imetyt vaikutteet 
pohjoismaisen jazztradition rinnalla 
ja musiikki soljuu vapaasti improvi-
soiden - yleisöystävällisesti. Liiku-
taan jazzin, nykymusiikin ja kuun-
nelman rajapinnoilla. 
 Yhtyeen omintakeinen soun-
di syntyy varsin poikkeuksellisesta 
instrumentaatiosta: kokoonpanos-
sa laulavat Riikka Keränen, Selma 
Savolainen, Josefiina Vannesluo-
ma sekä myös kontrabassoa soittava 
Kaisa Mäensivu. Signe edusti Suo-
mea Nordic Jazz Comets -showcases-
sa London Jazz Festivaalillamarras-
kuussa 2018. Talven aikana Signe on 
valmistellut ensimmäistä albumiaan, 
joka koostuu yhtyeen itse säveltä-
mästä ja sanoittamasta materiaalista.
 Signe esiintyy keskiviikkona 
20.3.2019 klo 19 Ravintola Tarossa 
Ylistarossa.
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