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- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta seinäjokisten asialla, myös Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa -

Näy, löydy
ja vaikuta!
MAINOSTOIMISTO RIIMA

– Monipuoliset palvelut nykyaikaiseen
markkinointiviestintään.

HUIKIAA MENOA!

Brändi & strategia

Mainonta & painotuotteet

Verkkosivustot

Digimarkkinointi

Tervetuloa testaamaan uusi Huikia
seikkailupuistomme Tuurissa.
AVOINNA

1.6. - 23.6. MA-LA 11-19 • SU 11–17
24.6. - 11.8. MA-LA 10-19 • SU 10–17
Seinäjoki - Turku - Lapua >> www.riima.fi

seikkailupuistohuikia.ﬁ • Alavudentie 610, 63610 Tuuri

Maailman

tylsintä

voita?

Pohjalaisesta lähimaidosta valmistettu
laktoositon ja lisäaineeton meijerivoi
Voi olla, että Maitokolmion laktoositon meijerivoi on maailman tylsintä voita. Siinä kun ei ole
edes lisäaineita, laktoosia eikä mitään muutakaan
ylimääräistä. Voi myös olla, että sen vuoksi se on
parhaimman makuista voita, jota kaupasta löytyy.
Mutta sen voit päättää itse.
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Kilpeläisen Juntta

Hallitusohjelma
keskittyy
Helsinkiin
Antti Rinteen (sdp) hallitusohjelma on maaseudun ja maatalouden kannalta yllättävän myönteinen. Maaseudun tukiin ollaan vuodelle 2020 turvaamassa luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksiin puuttuvat määrärahat. Por-
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Seinäjoen Energian toi mitusjohtaja vaihtuu?
>Kutsuiko Seinäjoen Energia laittoman yhtiökokouksen?
>Seinäjoen Energia Oy on ryvettymässä sen hallituksen
puheenjohtajan epäillyistä laittomista tempauksista.
>Toimitusjohtaja Vesa Hätilän kerrotaan jättävän yhtiön.
Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen
nimissä on kutsuttu ylimääräinen
yhtiökokous koolle 13.6.2019. Seinäjokinen-lehti on selvittänyt, että
Seinäjoen Energian hallitus ei kuitenkaan ole pitänyt kokousta, jossa ylimääräinen yhtiökokous olisi

päätetty kutsua koolle.
Lehden selvityksen mukaan
kokouksen
on
omatoimisesti kutsunut koolle ohi hallituksen
hallituksen puheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola (kok.). Seinäjoen
kaupungille osoitetussa kutsussa

hallituksen puolesta kutsun on välittänyt toimitusjohtaja Vesa Hätilä.

Oy-laki ja luottamusaseman väärinkäyttö
Seinäjoen Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen
kutsuu koolle vain hallitus kollektiivisesti. Lehden tekemien selvitysten mukaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle ei ole mitään muuta
syytä kuin puheenjohtaja Pertti

Mäki-Hakolan henkilökohtainen
kostoprojekti.
Lehden lähteiden mukaan
Mäki-Hakolan ja yhtiön toimista
ollaan tekemässä tutkintapyyntö
poliisille. Kyseessä lienee epäilty
luottamusaseman väärinkäyttö ja
osakeyhtiölain rikkominen.
Mäki-Hakola on tuomittu
kaksi kertaa rattijuopumuksesta.

Maine ryvettymässä
Mäki-Hakolan toimia on ihmetelty, sillä Seinäjoen Energian vetäminen luottamushenkilöiden piirileikkiin ihmetyttää useita myös
muissa puolueissa toimivia pitkän
linjan poliitikkoja.
Moni veronmaksaja on jo pidempään kysellyt poliitikkojen

kykyjä ja taitoja toimia nykyaikaisten yhtiöiden hallinnoissa. Nimettömänä pysyvä valtuutettu näkee
Mäki-Hakolan käytöksen vauhdittavan keskustelua siitä, että poliitikot pitää putsata pois kaupungin
yhtiöiden hallituksista.

situshäkkejä tarkastellaan kriittisesti, mutta ei kielletä. Parsinavetat eivät
jatkossa saa investointitukea, mutta muuten niihin ei puututa. Jopa maatalouden energiaveron palautusta ei olla lopettamassa eikä kaikkia yrittäjiä
koskevaa yrittäjävähennystä viemässä.

Ojaniemi: Menoja karsittava

Kaksi erikoista kirjausta ohjelmassa on maatalouden kannalta. Eläinten
terveyslakiin vaaditaan eläimen itseisarvon määrittäminen. Tätä kummajaista Maitovaltuuskunta vastusti edellisellä hallituskaudella ansiokkaasti.
Nyt kirjaus on hallitusohjelmassa. Jotkut epäilevät tällä haettavan eläimelle
lähes ihmisen kaltaisia oikeuksia. Se olisi Raamatunkin oppien mukaan järjetöntä.
Toinen erikoisuus on Etelä-Suomen kansallisten tukien jatkaminen. Niitä, kun ei käytännössä enää ole. Tuet lopetettiin vuonna 2015 ja siirrettiin
osaksi EU:n kokonaan rahoittamia CAP-tukia. Rahaa hävisi kymmeniä miljoonia. Etelän tukien leikkaus on ulotettu kohtalokkaasti myös pohjoiseen,
erityisesti sika- ja siipikarjatukien leikkauksina. Maidon litratuki etelässä
on lopetettu ja vain voimalla on litratuki pohjoisessa turvattu, mutta kiintiöt
on menetetty. Se on sitä liberaalia politiikkaa.
Muutoin hallitusohjelmassa haisee Helsinki-keskeisyys. Maakuntien työllisyydestä ja elinvoimasta on ylimalkaisia muutaman lauseen toteamuksia, kun taas Helsinki saa metropolipolitiikalle, ratahankkeille, tietulleille,
sote-erikoisjärjestelyille jne. useiden kymmenien sivujen kirjaukset. Lisäksi
luonnonsuojelusta ja ilmastosta on kymmeniä sivuja pikkutarkkoja kirja-

Seinäjoen
kaupunginhallituksen
tuore puheenjohtaja Kati Ojaniemi
(kesk.) kertoo strategian linjaavan
kaupungin päätöksentekoa seuraavat kaksi vuotta.
Ojaniemen tavoitteena on säilyttää Seinäjoki tekemisen ja onnistumisten kaupunkina.
Seinäjoen kaupungin talous
on historiallisen huonossa tilassa
ja tämä asettaa vaikeuskerrointa
Ojaniemen puheenjohtajakaudelle.
Ojaniemi ei kuitenkaan sulje mitään keinoja taloustilanteen parantamiseksi pois:
-Tavoitteena tällä kaksivuotiskaudella tulee olla talouden

vaihtoehdoille, joita talouden suhteen mietitään, toteaa Ojaniemi.
Ojaniemen mukaan sekä Vaasan että Tampereen suuntaan tulee
tehdä yhteistyötä, koska Seinäjoen
sijainti on hyvä. Mutta jos valita pitää, niin Kati kannattaa Tamperetta.
Sote-uudistuksen toteutumiseen Ojaniemi suhtautuu toiveikkaasti ja uskoo sen etenevän sekä
maakunnan tasolla että kansallisesti.
Talouden haasteista huolimatta Kati haluaa toivottaa hyvää
kesää kaikille.

Kati Ojaniemi
taspaino. Menojen karsiminen on
akuutein keino. Olen avoin kaikille

kauksia eivätkä verotkaan karkaa kohtuuttomasti.

Seinäjoen valtuustossa kokoomus ja keskusta osoittivat pikkumaisuutensa.
Paikkaleikkiä pelataan ja nyt jo Seinäjoen Energia ryvettyy pelissä. Erikoista on ollut kuunnella huhuja, että ensin valtuuston puheenjohtajaksi, sitten

Kokoomukselta karkasi
käytöstavat valtuustossa

Seinäjoen Energian hallitukseen ja nyt viimeksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajaksi on spekuloitu yhtä ja samaa nimeä:
Paula Risikkoa. Olisiko paikallaan tiputtaa kokouspalkkiot siihen samaan
34 euroon kokoukselta, jonka itse sain aikanaan istuessani 16 vuotta imagopalkitun Sotkamon valtuustossa. Ei tarvitsisi sitten epäillä, että Seinäjoellakaan rahan perässä paikkoja haetaan. Vaikka valta kiinnostaa, niin kiin-

>Kokoomuksen valtuustoryhmän epäasiallinen käytös Seinäjoen
kaupunginvaltuustossa saattaa johtaa jatkotoimenpiteisiin.
>Erkki Valtamäki (ps.) nousi kaupunginhallitukseen.

nostaa se rahakin.

Seinäjoen ja lähikuntien kesä on täynnä upeita urheilu-, musiikki-, kulttuuri ja elämystapahtumia. Yritykset ja järjestöt tarjoavat monia elämyksiä,
joten lukekaapa huolella tässäkin lehdessä esiteltävien menovinkkien käyttäminen omassa kesäkalenterissa.

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta
seinäjokisten asialla Jakelu 30 000 kpl Seinäjoki, Nurmo,
Peräseinäjoki, Ylistaro.
Tavoittaa yli 40 000 lukijaa,
Ilmestymispäivä 12.6.2019

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Hallituksen puheenjohtaja:
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@seinajoki.fi
Ulkoasu ja taitto:
Graafinen toimisto Seria

raavana Mäki-Hakola nälvi perussuomalaisten valtuutettu Erkki
Valtamäkeä viitaten epäasiallisesti ”kun vallanhimo ohittaa järjen
käytön, niin lopputulos on erittäin
vaikea ja vakava, ja joka ei voi mennä seurauksia jättämättä”.
Valtamäki ihmetteli asiallisessa vastauksessaan kokoomuslaisen
käytöstä.
Mäki-Hakola jatkoi vielä myöhemmin kokouksessa Valtamäen
nälvimistä, kun hänen mikrofoninsa otti häiriötä, todeten: ”Val-

tamäki pois sieltä mikrofonista.”
Tämä riitti Valtamäelle, joka
poistui samantien kokouksesta.

Heinosen käytös hämmästytti
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo
Heinonen (kok.) ei juurikaan puuttunut epäasiallisiin puheenvuoroihin, joita hänen ryhmäkollegansa esitti perussuomalaisten Erkki
Valtamäkeä ja Kansalaispuolueen
Piia Kattelusta kohtaan.
Erikoiseksi Seinäjokinen-lehden saamien tietojen mukaan keskustelun teki se, että ”näytös” oli
ennakkoon suunniteltu ja siitä osa
valtuutetuista oli puhunut jo ennen
kokousta.

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy
Painopaikka: I-Print Oy
Onnenkauppa ja nettilehti:
www.seinajokinen.fi
Ilmoitusvaraukset ja -aineistot:
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola käyttäytyi toukokuun lopun valtuuston
kokouksessa, myös useiden kokousta seuranneiden henkilöiden
mukaan, erittäin epäasiallisesti ja
toimi vastoin hyviä käytöstapoja
hyökkäämällä puheenvuoroissaan
toisia valtuutettuja kohtaan. Keskustelu käytiin kaupunginhallituksen jäseniä valittaessa.
Mäki-Hakola aloitti nälvimisensä Kansalaispuolueen Piia
Katteluksen haukkumisella. Seu-

Seuraavan lehden
aineistopäivä 1.8.2019.
Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYKväreissä, resoluutio 200 dpi, Press
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

Kaivinkone-ja maansiirtotyöt
Antero Kauppila

Soita
0400 366776
www.maanrakennuskauppila.ﬁ

Suomalaisuuden Liitto pitää tulevan hallituksen kielipoliittisia linjauksia huonoina. Ruotsia ei pidä
palauttaa pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa. Luonteeltaan alistava pakollinen ruotsi rikkoo suomenkielisten kielellisiä oikeuksia.
Hallituksen jyrkkä kieliasenne ei
sovi nykyaikaan.
– Pakkoruotsi on väärin eikä
sen tiukentamiselle ei ole mitään
käytännön tarvetta. Kehityksen

tulisi pikemminkin kulkea päinvastaiseen suuntaan, kohti vapaata kielivalintaa. Yksilönvapauksia
kunnioittava valinnan mahdollisuus on parempi ja tasa-arvoisempi lähestymistapa kuin haittoja
ja lieveilmiöitä aiheuttava pakko.
Tuleva hallitus on nyt omilla toimillaan heikentämässä kieli-ilmapiiriä, toteaa Suomalaisuuden Liiton toiminnanjohtaja Juuso-Ville
Gustafsson.

Suomenkielisten kielellisiä oikeuksia tulee kunnioittaa nykyistä
paremmin
Valtion ja tulevan hallituksen
pitäisi kunnioittaa nykyistä paremmin suomenkielisten oikeuksia, kuten kielellisen vapauden
periaatetta, eikä ruotsinkielisten
oikeus omakieliseen kulttuuriin ja
yhteisöön saa tätä estää. Pakkoruotsi on väärin.

Pohjanmaa Ralli kaasutellaan viikonloppuna

uksia.
Hallitusohjelma on toiveiden tynnyri. Harvan kannalta siinä on pahoja leik-

Tuleva hallitus lietsoo kielikiistaa – ruotsin
pakollisuus yo-kirjoituksissa torjuttava

ROMPETORI JA PERINNETAPAHTUMA
Pe 14.6 klo 15.00 alkaen
La 15.6 klo 10.00 – 16.00 saakka

Ylistaron Alapään nuorisoseuralla

Alapääntie 327, 61430 Isorehto

www.facebook.com/alapaan.rompetori
www.ylistaronalapaanns.com

Tervetuloa!

ei pääsymaksua.
ei pysäköintimaksua.
myyntipaikat:
Juhani 0400 891909

SM Pohjanmaa Ralli on yksi SMsarjan osakilpailu. Ralli ajetaan
14.-15.6 Seinäjoen ja lähikuntien
alueella. Pohjanmaa Ralli tarjoaa
SM-osakilpailun lisäksi nähtävää
ja koettavaa koko perheelle sekä
vauhdikkaan ja viihdyttävän VIPalueen.
Rallissa ajetaan yhdeksän kunnon pohojalaasta erikoiskoetta, eli
kiirustaivalta. Perjantaina kolme ja
loput kuusi lauantaina.
- Reitti on osittain uusittu,
perjantaina ajetaan kolme erikoiskoetta, joista ensimmäisellä on
Pohjanmaa Rallin VIP-alue. Tänä
vuonna on mukana myös nuortenluokka, joka ajaa perjantaina
kolme erikoiskoetta ja lauantaina
matkaan lähtevät myös niin kutsutut lisäluokat, taustoittaa kilpailun
johtaja Erkki Hemminki.
Yhteistyökumppanit, teiden ja
maa-alueiden omistajat sekä lu-

Puheenjohtajan palsta

Politiikkaa ja
nappopäitä

Minua pyydettiin kertomaan totuus toukokuisesta Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksesta, jossa valittiin uusi kaupunginhallitus.
Tämä aihe kun pyörii otsikoissa edelleen.
Oma näkemykseni on, että Avaruuden pääkaupungissa on tullut galaxin seinät vastaan ja myrsky on puhjennut kokoomusoidien vesilasissa.
Kokoomuksen ja keskustan papparaiset vetivät herneet nenään, kun
valtuustossa tehtiin kuntalain mukainen vaaliliitto ja kaupunginhallituksen paikat menivät vaihtoon.
Suurta itkua ja hammasproteesien kiristystä aiheutti perussuomalaisten Erkki Valtamäen nousu kaupunginhallitukseen minun tuellani. Kun
tietyt veljespiirit ovat tottuneet kermankuorintapaikat sopimaan keskenään, oli tämä galaxia järisyttävä kriisi veljeskunnan keskuudessa.
Erkkiä kun ei hallitukseen haluttu.
Eniten ihmettelen valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinosta, joka
salli Pertti Mäki-Hakolan käyttää täysin asiattoman ja solvaavan Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron valtuuston kokouksessa. Siinä tilannetaju ja asiallisuus olivat täysin hukassa sekä Kimmolta että Pertiltä.
Kokoomuksen ryhmään kuuluvat myös kristillisdemokraatit ja siniset,
joten Mäki-Hakolan räyhääminen koituu suuren joukon häpeäksi. Julkisia anteeksipyyntöjä ei ole kuulunut edes kristillisiltä.
Huvittavinta asiassa on se, että kokoomus alentui tekemään likaisen
työn keskustan puolesta. Puheet sopimusrikkomuksesta ovat täysin
vailla pohjaa. Kaupunginhallituksen valintaa sääntelee vain ja ainoastaan kuntalaki, joka sallii tekniset vaaliliitot, joita luonnollisesti syntyy
poliittiisten voimasuhteiden muuttuessa. Veljespiirien tekemillä paikkajakosopimuksilla ei ole mitään juridista painoarvoa.
Keskusta itse tarjosi mahdollisuuden kansallismielisten nousulle kaupunginhallitukseen. Tämä likainen peli käytiin kansanedustaja Pasi
Kivisaaren lähimpien tukijoiden toimesta jo syksyllä 2017. Näkyvissä
asemissa minua erottamassa olivat silloinen keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Kivisaaren vaalipäällikkönä toiminut Irene Turenius sekä Seinäjoen keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja
Kivisaaren eduskunta-avustaja Mikko Männikkö.

kuisat vapaaehtoistyötä tekevät
ovat rallin kannalta erittäin tärkeitä, sillä he luovat rallin puitteet ja
Hemminki välittää kiitokset heille.
Viranomaisten, Seinäjoen kaupungin ja yhteistyökumppanien kanssa
järjestelyt ovat sujuneet hyvässä
hengessä, tänä vuonna on erityisesti panostettu yleisön turvallisuuteen.
- Toivotan kilpailijoille vauhdikasta, mutta turvallista kilpailua,
sekä katsojille että kaikille autourheilun ystäville antoisaa ja mie-

KERRALLA
KESÄ
KUNTOON

leenpainuvaa rallielämystä turvallisilta katselupaikoilta, toivottaa
Hemminki.
Erikoiskokeiden nimikkoyritykset
ovat: EK 1 Rengastien Autotarvike Oy, EK 2 ST1 Huoltopaussi, EK
3 J.Rinta-Jouppi Oy KIA, EK 4 Lähettipalvelu Kytönen Oy, EK 5 LaeInvest Oy, EK 6 Esa Killinen Ky, EK
7 J.Rinta-Jouppi Oy FORD, EK 8
Rengasmesta Oy ja viimeisenä EK 9
Tolkin Kauppahalli/Tiiko Oy.

Bibload

Kulutuskestävää
vakautta kurottajiin

Räyhäämisen sijaan asia olisi voitu viedä äänestykseen, mutta sitä
ei edes kokoomus halunnut, koska kokoomus olisi hävinnyt pelin ja
hallituspaikan. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee, nyt on Seinäjoen
kaupunginhallituksen tuolileikki leikitty. Seuraavaksi kokoomuksella
onkin tahto järjestellä tuolit uusiksi Seinäjoen Energian hallituksessa,
koska poliitinen kosto elää - lapsellista ja säälittävää, eikö vaan.

Nyt on se aika vuodesta, kun lapsiperheiden autossa on hiekkaa uimareissujen jäljiltä ja uimavesissä uiskentelevat myös nappopäät. Nappopäiden kehitys on huimaa, sillä muutamassa viikossa häviää pyrstö ja
tilalle kasvaa sammakon räpylät. Nauttikaa kesän lämmöstä ja seudun
puhdasvetisistä luonnonvesistä.

Piia Kattelus

KESÄRENGASVAIHTOEHTOJA
KAIKISSA HINTALUOKISSA
Henkilöautot

Pakettiautot

Ilmastointilaitteen
täyttöhuolto
( henkilö- ja pakettiautot, sis.
täyttöaineen R134 ja työt)

79€

Kustannustehokkuutta
traktoreihin
TERHO LUOMA 050 364 9506, LAPUA Hallitie 3, puh.050 356 8500
ALAVUS Kolistontie 15, puh. 0500 202 065 SEINÄJOKI Teollisuustie 8, puh. 06 2190 219.
Avoinna Lapua ja Alavus ma–pe 8–16.30, Seinäjoki 7–17

HOIDA ILMASTOINTI
KUNTOON NYT

HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi
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”Kuortaneen historian kovimmat kisat”
Juhannuksena kilpailtava Kuortane
Games on tänä vuonna yksi kesän
kovimmista
yleisurheilukisoista
Suomessa.
Seinäjokinen-lehti
kysyi
Kuortane Gamesin pääsihteeri
Tuomas Mikkolalta, kuinka paljon
vapaaehtoisia tapahtuman rakentamisessa on mukana.
-Ennakkoon kisaa on rakentamassa noin 20 henkeä ja kisapäivänä noin 230, pääosin kuortanelaisia, kertoo Mikkola.
Euroopan
yleisurheiluliitto
(EA) on myöntänyt kisoille Classic
Permit statuksen. -Tämän tason
kisoja pidetään Euroopassa noin
25, taustoittaa Mikkola. Kisajärjestäjinä on mm. Prahan, Oslon,
Hania, Bydgoszczin, Montreuilin,
Samorin, Geneven, Sollentunan,
Kööpenhaminan, Karlstadin ja Liegen kokoisia isoja kaupunkeja.
-Kuortaneen tämän vuoden kisat
ovat myös historialliset 80-vuotisjuhlakisat, joka on harvinaista
niin kotimaassa kuin ulkomailla,
iloitsee Mikkola kisojen pitkää historiaa.

Keihäs päälajina
Päälajina on miesten keihäs, jossa

Nooralotta Neziri

mukana on viisi yli ysikympin heittäjää. Kaksi olympiavoittajaa - Trinidad ja Tobagon Keshorn Walcott
(90,16) ja Saksan Thomas Röhler
(93,90) sekä maailmanmestari
Saksan Johannes Vetter (94,44),
EM-kisojen hopeamitalisti Saksan
Andreas Hofmann (92,06) ja Taipein Chao-Tcun Cheng (91,36).
Oliver Helander (88,02) on kovin
kesän suomalaisnimistä.
-Kuortaneen kentällä on heitetty voimassa oleva Suomen ennätys 93,09, jonka Aki Parviainen
kiskaisi 20 vuotta sitten. Täten
kenttäennätyksen ylittämisestä on
luvassa mojova bonus heittäjälle,
raottaa Mikkola.
Miesten kolmiloikkassa mukana ovat mm. Simo Lipsanen
(16,98), britti Nathan Douglas
(17,64), Trimitrios Tsiamis (17,55)
Kreikasta ja Philipp Krosteiner
(16,41) Itävallasta.
-Naisten 100 metrin aitajuoksussa on mukana Nooralotta Neziri, Puolan Karolina Kolechek,
Annimari Korte, Reetta Hurske,
Lotta Harala ja Matilda Bogdanoff,
kertoo Mikkola.
Myös naisten seiväs, korkeushyppy, keihäänheitto, miesten 100
ja 3000 metriä ovat kisojen kovatasoisia lajeja.

Jatkossa arvokisoihin tullaan valitsemaan urheilijoita ranking-pistejärjestelmän kautta.
-Seuraaviin olympiakisoihin
Tokiossa 2020 valitaan urheilijoita kahdella eri tavalla, tulokseen
perustuvan rankingin sekä eritasoisista kilpailuista kerättyjen
ranking-pisteiden kautta, kertoo
Mikkola.
Suomalaisilla urheilijoilla on
mahdollisuus saada Kuortane Gamesista paremmat ranking-pisteet sijoituksista ja tuloksista kuin
muissa kotimaisissa Motonet-GP
sarjan kisoista.
-Osaltaan tämän takia on tärkeää taata riittävästi paikkoja myös
kotimaisille urheilijoille, sanoo
Mikkola.

Yleisöä odotetaan
-Odotamme 3500 - 4000 katsojan
yleisömäärää, sillä odotettavissa
on Kuortaneen kisahistorian kovatasoisimmat kisat, päättää Mikkola.

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

la 22.6.2019 klo 15:00
RALLIPAKETTI 20
SIS. PÄÄSYN KAIKILLE ERIKOISKOKEILLE

O S TA L I P U T E N N A K K O O N PA R H A I L L E PA I K O I L L E :

EK LIPPU 10

Liput: numeroitu katettu pääkatsomo ennakko o n 2 5 € , p o r ti l ta 3 0 € .
Mu ut numeroidut paikat 20€, muut katsomot: a i k . 1 5 € , 1 3 - 1 7 - v 5 € .
Alle 13-v: Nouda ilmainen
S-Etukortilla
pääsylippu Eepeen S-marketeista, -2€ 25/30€:n ja
Saleista ja Prisman neuvonnasta. -1€ 20/15€:n lipuista

Itä-Länsi pelataan Seinäjoella – Itä johtaa 38-36
Kari Hakkarainen. Hakkarainen
edusti urallaan Sotkamon Jymyä.
Kari
Hakkarainen
paljasti
suunnitelmiaan siitä, millainen Idän
miesten joukkue tulee olemaan.
– Sen voin paljastaa, että nimillä ei ole merkitystä, Hakkarainen naulasi.
Miesten Lännen joukkueen
nimeää 16 kautta Superpesiksessä
pelannut tulisieluinen lukkari Antti
Tokkari.

Yleisurheilun Rankingjärjestelmä muuttui

HUOLLOT - ASENNUKSET
- VARAOSAT

kuortanegames.com
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RALLIPAKETTIEN MYYNTIPAIKAT
ST 1 Ylistaro
Neste Tervajoki
Neste Jouppi
Hotel Sorsanpesä
Rengastien Autotarvike
Neste Mäyry
Markus Mäki
Neste Jalastuuli
Neste Peräseinäjoki
Neste Puistohulmi
ABC Lapua
YHTEISTYÖSSÄ: Hotel Sorsanpesä, Rengastien Autotarvike, ST1 Ylistaro, Rengasmesta, Lae-Invest Autopirtti Ähtäri

14.-15.6.

KILPAILUN LÄHTÖ 14.6. KLO 19.01 HOTEL SORSANPESÄ
Lähettipalvelu Kytönen, J. Rinta-Jouppi Oy, Esa Killinen Ky, Tolkin halli / Tiiko Oy, Waasa Graphics

rallism.ﬁ

Myynti alkaa perjantaina 14.6. klo 8.00

pohjanmaaralli.ﬁ

Kuvat: Lassi Karvonen
Ensimmäinen Itä-Länsi Helsingin
ulkopuolella pelattiin sotien välissä
vuonna 1943 ja paikkana oli tietysti
Seinäjoki. Ottelu oli 10. Itä-Länsi ja
sitä ennen ottelut oli pelattu Hesperiassa, Pallokentällä ja Stadionilla Helsingissä.
Miehissä Itä johtaa Länttä lukemin 38–36 vuoden 2018 ottelun
jälkeen. 10 peliä on päättynyt tasan.
Naisissa Länsi johtaa Itää lukemin
29–25. Kolmesti on pelattu tasan.
Kahdeksannen kerran Seinäjoella pelattava Itä-Länsi alkaa perjantaina 5.7., jolloin B-pojat kohtaavat arvo-ottelussaan kello 15 ja
A-pojat kello 18.30.
Lauantaina vietetään naisten
päivää, jonka avaavat B-tytöt kello
10. Naiset pelaavat kautta aikain 58.
Itä-Länsi-ottelunsa kello 15. Miesten peli on sunnuntaina klo 14.

Kotijoukkue-Areenalle (Seinäjoen pesäpallostadion) mahtuu
otteluita seuraamaan noin 4500
katsojaa. Lehterit halutaan täyteen,
mutta katsomokapasiteettia ei lähdetä ehdoin tahdoin lisäämään.
– Pyritään menemään mahdollisimman pitkälti pelin ehdoilla.
Seinäjoella nähdään kerrankin ItäLänsi-ottelut, joissa on aito mahdollisuus läpilyönteihin, Seinäjoen JymyJussien puheenjohtaja ja
Pesäpalloliiton johtokunnan jäsen
Ossi Viljanen korostaa.

”Nimillä ei ole merkitystä”
Miesten idän joukkueen Seinäjoella
5.-7. heinäkuuta pelattavissa arvootteluissa valitsee pesäpallolegenda, kahdessatoista Itä-Lännessä
omalla pelaajaurallaan pelannut

Haapakoski mukaan
Golf Openiin
Vimpelin Vedon Sami Haapakoskelle ja Imatran Pallo-Veikkojen
Sami Partaselle valinta miesten
Itä-Länsi-otteluun olisi jo uran
16:s. Vastaavaan ovat kautta aikain

Suomen maajoukkueella oli
Tallinnassa
näytön
paikka,
kun Viro oli voittanut edellisen
maaottelun juoksuin 3-4 vuonna 1935. Alku enteilikin tiukkaa
peliä, mutta lopulta yksi vahva
sisävuoro ratkaisi ottelun voiton. Suomi naulasi tulostaululle
loppulukemat 1-14.
Pesäpallolegenda Kari Hakkarainen palasi tositoimiin samassa Suomen maajoukkueessa poikansa Saku Hakkaraisen
kanssa.

Voittaako Länsi jälleen naisissa
Kahdeksan edellistä naisten arvoottelua voittaneen Lännen joukkueen kokoaa hyvän mielen pelaajana
tunnettu, aina kasvattajaseuraansa
Lapuan Virkiää edustanut SaijaMaria Saari. Luottokapteeni ja
viisinkertainen Suomen mestari
pelasi Itä-Lännessä viidesti ja pokkasi kentän parhaan pelaajan palkinnon Hyvinkäällä 2013.
Siilinjärven Pesiksen kasvatti Terhi Mets (o.s. Rönkä) on yksi
oman aikansa menestyneimmistä naispesäpalloilijoista. Kolminkertainen etenijäkuningatar voitti
kaksi Suomen mestaruutta, Siilinjärvellä 1999 ja Kirittärien paidassa Jyväskylässä 2003. Mets pelasi
urallaan 11 Itä-Länttä ja hyvästeli
kentät huippupesäpalloilijana 2004
voittaen etenijätilaston lisäksi kärkilyöntitilaston.

Suomi voitti
Viron pesäpallossa

pystyneet vain Toni Kohonen (22),
Eino Kaakkolahti (16) ja Mauri Pyhälahti (16).
Kaikkien aikojen etenijäkuningas Haapakoski on kentällä joka
tapauksessa viikonloppuna, sillä
Ylivieskan Kuulan kasvatti on vastannut myöntävästi Itä-Länsi Golf
Open -kutsuun Ruuhikosken golfkentällä.
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Vauhtiajot tavoittelee viime vuoden kävijäennätystä
Seinäjoen Vauhtiajot panostaa
tänä vuonna ratatapahtuman
ohjelmistoon, kun taas rataluokkia nähdään vähemmän
kuin aikaisemmin. Vauhtiajot
järjestää Suomen suurimman
motorshown Seinäjoelle, jonka
toivotaan houkuttelevan paikalle jopa 60 000 kävijää viime vuoden tyyliin.
Vauhtiajoilla ajetaan yhteistyössä Riku Tahkon ja Monster
Energyn kanssa Vauhtiajot Battle -osakilpailu, josta voittajalle on palkintona Golden Ticket
Gymkhana Grid -finaaliin Varsovaan 7.-8. syyskuuta.
Kilpailu järjestetään Suomessa vasta toista kertaa. Ensimmäinen
ajettiin
Espoon
Vermossa 2017. Osakilpailua järjestänyt Riku Tahko kertoo kilpailun olevan teknisesti vaativa,
mutta myös näyttäviä drifting
-elementtejä sisältävä.
- Kilpailu järjestetään kul-

Seinäjoki

18.–21.7.2019
Torstai 18.7.
ELONKERJUU /
EPPU NORMAALI /
HAPPORADIO / JONNE
AARON / REINO NORDIN /
VESALA
Perjantai 19.7.
EVELINA / DON HUONOT /
J. KARJALAINEN / KLAMYDIA
/ LAURA VOUTILAINEN /
LAURI TÄHKÄ / MICHAEL
MONROE / POPEDA /
TEFLON BROTHERS
Lauantai 20.7.
ANTTI KETONEN /
ARTTU WISKARI /
IRINA / KAIJA KOO /
NELJÄ RUUSUA / OLAVI
UUSIVIRTA / PIKKU G
RATAOHJELMA:
Legends / Gran Turismo /
Crazy Drivers / Monster Truck
-show / Rallycross Supercar /
Drifting / ATV / Supermoto /
Caravan Race / Nitro Super
Bike / Tuning & American
Car show / Vauhtiajot Battle
/ FMX Freestyle Motocross /
Taitolentonäytös ja
erilaisia näytösajoja!

Kuva: Hannu Lehtola
jettaja vastaan kuljettaja pudotuskilpailuna, josta voittajalle
on luvassa Monster Energyn
kustantama finaalimatka Puolan Varsovaan. Voittajalle kustannetaan sekä osallistuminen
että matkat finaaliin. Kuljettajat
kilpailevat teknisesti vaativalla
radalla, josta ei renkaiden savua
puutu, kommentoi Riku Tahko.
Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat pitävät välivuoden
Vauhtiajot-kilpailun johtami-

sesta. Tänä vuonna kilpailun vie
läpi Radalle.com -järjestö, jolla
on kokemusta ratatapahtumien järjestämisestä jo 20 vuoden
ajalta.
-Uskon, että kun yhdistämme Suomen suurimman ratatapahtuman Seinäjoen Vauhtiajot
Radalle.comin kanssa ja teemme
yhteistyötä sisällön ja markkinoinnin parissa, on se meille
positiivinen uudistus, kertoo
tapahtuman promoottori Kalle

Keskinen.
Vaikka Etelä-Pohjanmaan
Urheiluautoilijat pitävät välivuoden kilpailun järjestämisestä, radan rakentaminen ja ylläpitäminen on edelleen heidän
vastuullaan. Etelä-Pohjanmaan
Urheiluautoilijat jatkavat kilpailun järjestämistä taas vuonna
2020.
-Tänä vuonna pyrimme
olemaan koko Suomen suurin
moottoriurheilushow, jossa on
varmasti jyskettä ja pauketta
kaikkeen makuun. Shown lisäksi
tietenkin Legends -luokan pääkilpailu ajetaan Seinäjoen Vauhtiajoilla kuten aina ennenkin.
Olemme saaneet palautetta siitä,
että erilaisia näytöksiä halutaan
lisää rataluokkien sijasta, kertoo
Keskinen.
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Rompetori tuo perinteet KPL kaatoi
Jymy-Jussit
Ylistaron Alapäähän
trillerissä

Kaksipäiväinen rompetori ja pe-

taron perinneruokaa piimävelliä,

rinnepäivä

14.-15.

ja kokki keittelee paikallisherkkua

kesäkuuta Ylistaron Alapään nuo-

vierailijoille. Jos perinne-eväs on

risoseuran piha-alueella. Täysin

turhan eksoottista, on tarjolla toki

ilmainen tapahtuma alkaa perjan-

myös kinkkukiusausta. Nähtävillä

tai-iltapäivällä kello 15.00 ja jatkuu

on myös vanhoja Valmet-trakto-

aina lauantai- iltapäivään kello

reita aina alkuaikojen ”piikkilan-

16.00 saakka.

gankiristäjistä” uudempiin 60- ja

järjestetään

Rompetorilla on nimensä mu-

- Traktorit ovat kaikki täältä

joilta löytyy varmasti jotain muka-

kylältä kyseltyjä. Jotkut niistä tai-

vaa ostettavaa kaikille vieraille. Ta-

tavat olla edelleen jonkinlaisessa

pahtuman aikana on myös vuosien

työelämässäkin. Osa on entisöity ja

varrella nähty erilaisia perinnetyö-

osa ei, Konttas taustoittaa.

näytöksiä ja tällä kertaa nuoriso-

Omat eväät mukaan
Huikian seikkailupuistoon voi
tänä vuonna ottaa mukaan omat
eväät, jos ostaa juomat puis-

tokahvilasta.
-Kahvilassa on
myynnissä tänä vuonna vain janojuomia, kahvia ja teetä, kertoo
Heinonen. Heinonen kannustaa Seinäjoelta työporukoita ja
ryhmiä kokeilemaan seikkaulupuiston viittä eri rataa. -Oulun
puistossa työpaikkaporukat ovat
tehneet tyky-päiviä runsaasti
Huikian puistossa, taustoittaa
Heinonen. ”Ryhmätilauksiin voi
sopia tarjoiluistakin ottamalla
yhteyttä henkilökuntaan etukäteen.”

Viisi rataa
Seikkailupuistossa voi kokea ainutlaatuisia elämyksiä ja itsensä ylittämisen mahdollisuuksia
yläilmoissa. Puistossa liikutaan
pääsääntöisesti erilaisilla puihin rakennetuilla radoilla vaije-

Sanna Heinonen
reiden varassa. Lisäksi on Benji-trampoliini. -Tänä vuonna
meillä on kaksi rataa alle 130
senttisille ja lisäksi kolme rataa

yli 130 senttiä pitkille, avaa Heinonen. ”Mitään ikärajoja ei ole
ja jopa vilkkaat sekä liikkuvaiset
kaksi ja puoli-vuotiaat pystyvät
seikkailemaan matalilla radoilla
vanhempien kanssa.”
Lasten ja aikuisten radat sisältävät yhteensä noin 60 mukaansa tempaavaa ja huikiaa
tehtävää. Tehtävistä löytyy sopivasti haasteita kaikille ikään
katsomatta. -Köysiseikkailu ei
vaadi mitään erityisosaamista tai kiipeilykokemusta. Saavut vain rohkeasti paikalle, niin
opastamme sinut eteenpäin ja
kerromme, miten varusteita
käytetään ja radoilla seikkaillaan
turvallisesti, kannustaa Sanna
Heinonen samalla siirtyen reippaasti neuvomaan valjaissa kiipeilevää asiakasryhmää.

TERVETULOA RAVEIHIN!

ILTATAPAHTUMA K18:
Rocklippu Alk. 55 €
GUEST-passit Alk. 85 €
VIP-liput Alk. 135 €

•
•
•
•

Osasta lipuista alennusta
S-etukortilla. Tarkista
lippujen tarkemmat tiedot:

www.vauhtiajot.fi

Seikkailupuisto Huikiassa on
monenlaista rataa testattavaksi
niin aloittelijoille kuin hieman
kokeneemmillekin.

• Eepee -ravit pe 16.8.
Ilkka-ajon finaali to 13.6.
• Lounasravit pe 23.8.
Tango -ravit to 11.7.
• Ilmajoki ravit pe 30.8.
Poniravit ti 16.7.
Kasvattajakruunu karsinnat to 25.7.

voi

myös saapua paikalle. Auto- ja

vanhanmallisen

maamoottorilla

moottoripyörävanhuksille on jär-

toimivan pärehöylän, joka löytyi

jestetty oma parkki. Autot ovat

Ylistaron Kärkimäen kylästä.

kaikkien

nähtävillä

ajan ja veteraaneilla saapuville tar-

melko heikossa hapessa, mutta

jotaan pullakahvit. Vanha ajoneuvo

nuorisoseuran

riittää, museokilpi ei ole vaatimus.

”poikakerho”

on

-

Koitamme

pitää

Tapahtuman lauantaipäivänä
paikalla on myös kaksipyöräisten

omalla

ajoneuvojen museotarkastaja, joka

porukalla perinteitä yllä ja tänä

antaa ohjeita ja neuvoja siihen,

vuonna olemme kunnostaneet pä-

mitä museotarkatukseen hyväksy-

rehöylän. Tässäkin kylässä on joka

tyltä laitteelta vaaditaan.

talossa tehty varmasti jotain näistä

- Monelta hampaankirityk-

perinnetöistä ja käytetty näitä ta-

seltä säästyy, kun käy täällä kes-

pahtumassa esillä olevia laitteita,

kustelemassa hänen kanssaan. Sen

Alapään nuorisoseuran puheen-

jälkeen tietää, mitä virallisessa

johtaja Juha Konttas kertoo.

tarkastuksessa vaaditaan, Konttas

Perinteitä

vaalitaan

myös

muistuttaa.

muilla osa-alueilla: ruuaksi on

Yksi lauantaipäivän klassikko-

tarjolla molempina päivänä Ylis-

ja on myös bingo, jota pelataan entisajan tapaan. Aikoinaan Alapään
bingot olivat suuressa suosiossa ja

UUSI PALVELU
RASKAAN KALUSTON
KULJETTAJILLE
Ammattipätevyyden
jatkokoulutuspäivä
verkkokoulutuksena
koska ja missä tahansa
valvomon aukioloaikana.
ILMOITTAUDU
www.autokouluun.fi
90€/päivä (kokonaishinta)

LAIHIAN
AUTOKOULU OY

tapahtumat saattoivat kerätä tienvarret täyteen autoja nuorisoseuran ympäristöön. Tänäkin vuonna
perinnepäivillä on mahdollista pelata bingoa perinteiseen malliin.
- Kaikille on jotakin: lapsille poniratsastusta, onnenpyörä ja
tietysti leikkikenttä on koko ajan
käytössä. Meillä on tallessa edelleen vanhoja bingolappuja ja niillä pelataan tälläkin kertaa. Yhden
kierroksen bingossa pyöritetään
vanhaa konetta ja sitä voi pelata sisällä ja ulkona. Palkinnot ovat
bingolle ominaisesti hyvät, Konttas
lupaa.

Kouvolan Pallon-Lyöjät haki kaksi
sarjapistettä Superpesiksen trilleristä sunnuntaina Seinäjoelta.
Ottelu venyi 5.:een kotiutuslyöntikisaan, jossa Kouvola voitti lopulta
kisan 7-8.
Ensimmäinen jakso meni Kouvolalle 0-8. Jymy-Jussit voitti toisen
jakson 5-1. Seinäjoella jäi kuitenkin yksi sarjapiste.

Toivosen Eläinpuistolla ja
Museokylässä alkoi juuri 35:s kesäkausi

tapahtuman

Puurunkoinen pärehöylä oli

040 544 6658

Ennakkoliput myynnissä
Lippupisteessä ja Tiketissä.

Veteraaniajoneuvoilla

seuralaiset ovat laittaneet kuntoon

laitteen käyttökuntoon.

Seikkailupuisto Huikiassa esimiehenä toimiva Sanna Heinonen kertoo noin kilometrin
päässä Tuurin kyläkaupasta
olevan huvipuiston uudistaneen
aukioloaikoja.
-1.6. alkaen olemme Juhannukseen asti joka arkipäivä auki
kello 11-19 ja sunnuntaisin kello
11-17. Siitä eteenpäin 24.6.-11.8.
avaamme tuntia aiemmin eli jo
kello 10, kertoo Heinonen.
Aukioloaikauudistus tehtiin
käyttäjien toiveesta. -Eri päivien eri aukioloajat toivat vähän
haasteita käyttäjille, toteaa Heinonen.

70-luvun malleihin.

kaan paikalla runsaasti myyjiä,

talvikuukausien aikana entisöinyt

Seikkailupuisto kyläkaupan vieressä

Nuorten

Kälviäläinen Matti Toivonen halusi perustaa maatalousmuseon,
jossa maaseudusta vieraantuneet
ihmiset pääsevät tutustumaan entisajan elämään. Työ kannatti, sillä
nyt on jo 35:s kausi menossa.
Maatalon poikana Matille
eläimet ovat kuuluneet aina elämään ja hänellä on ollut kotieläiminä koirien, lampaiden, vuohien
ja kanojen lisäksi myös poroja.
Museopuolta koristavat Matin
jo nuoresta pojasta lähtien harrastuksena keräämät talonpoikaisesineet, joita alueella onkin
todella runsaasti useissa museorakennuksissa.

Traktorityttö hommissa.
joitaan aina 30.000 kävijään kesäkaudessa.

Miehille vanhojen autojen
ja traktorien alue

Kaudessa jopa
30.000 kävijää

Käsityölaispäivä 15.6
kahvilan pihapiirissä

Alue on laajentunut vuosien kuluessa kymmenien rakennusten
museokyläksi jossa asustaa myös
perinteiset kotieläimet. Pihapiirissä on myös vanhoja pohjalaisia
maalaistaloja joista löytyy näyttelyiden lisäksi myös idyllinen kahvila ja käsityöpuoti.
Suosituimpia kotieläimiä ovat
vuosi vuoden jälkeen kissan- ja
koiranpennut, karitsat, vuohet
sekä ponit, Toivonen kertoo.
Yritys on vuosien kuluessa
kasvanut ja kasvattanut vieraili-

Kesäkaudella avoinna oleva eläinpuisto ja museokylä järjestää
joka kesä erilaisia tapahtumia ja
näyttelyitä.-Tänä kesänä tehdään
vanhaan malliin mm. päreitä ja
köydenpunontaa.
Vähän aikuisemmalle kävijälle
löytyy silmäniloa monista museon
näyttelyistä, joista mainittakoon
vaikkapa Kahvilan vintintillä oleva
Isoäidin pitsit ja kapiot-käsityönäyttely ja 200:n vanhan postikortin näyttely.

-Miehiä kiinnostaa erityisesti vanhojen autojen ja traktorien
alue. Ne ovatkin ohikulkijoille hyvä
syy pysähtyä alueelle. Koettavaa ja
nähtävää riittää varmasti kaikenikäisille kertoo 80-vuotias Eläinpuiston ja Museokylän perustaja
Matti Toivonen.

Huom...
Matkaa Seinäjoen seudulta Kälviälle ei ole kovinkaan paljon. Aja
Kälviälle tullessasi 7-sillan tietä ja
yövy Eläinpuiston caravan-alueella. Takaisin kotiin Etelä-Pohjanmaalle voit ajaa vaikkapa Kaustisen
ja Teerijärven kautta.

AVOINNA KESÄKAUTENA:
Ma-Pe 10-19 | La 10-18 | Su 10-19
NÄKEMISTÄ & KOKEMISTA KAIKENIKÄISILLE
- VAUVASTA VAARIIN -

• Tasokas hevosurheiluareena joka tarjoaa huippuraviurheilua
ja vauhdikasta vapaa-ajan viettoa
• Hyvät kahvila- ja ravintolapalvelut
• Tilojen ja alueen vuokrausta
• Helppo tulla, ilmainen pysäköinti
• Poniravikoulun kerho-, kurssi- ja tykytoimintaa
Ravitie 9, 60120 Seinäjoki
puh. 06 4289 200

seinajoen.ravit@seinajoenravit.net
www.seinajoenravikeskus.fi

ELÄINPUISTONTIE 2 | 68300 KÄLVIÄ, 8-TIEN VARRELLA | P. 045 236 2433 | Lisätietoja kohteesta www.elainpuisto.fi

15.6.-11.8.

SeiLab

