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Kilpeläisen Juntta

Kiitä tuottajaa
ruoastasi
Maataloustulo tai nykyisin yrittäjätulo on romahtanut tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Ruokaa ja maataloustuotteita tuotetaan maatiloilla määrällisestä yhtä paljon kuin EU-jäsenyyden
alussa, mutta tuottajille jää käteen alle neljäsosa 25 vuoden takaisesta. Reilua?
PTT pitää pääsyynä kustannusten nousua. Toki PTT ja erityisesti
OP:n entinen pääjohtaja, selvitysmies Reijo Karhinen ruoskivat
kommenteissaan erityisen voimakkaasti MTKn nykyjohtoa ja organisaatioita sekä yrityksiä, joissa viljelijän ääni ei kuulu.
Höpö höpöä ollaan kuultu myös medioissa, joissa ollaan liioiteltu
kasvisbuumia. Suomalaiset syövät lihaa entiseen malliin, mutta
maidon kulutusta rasittaa höpötys kasvisjuomien (=viljavesien)
jatkuvasta esilläpidosta julkisessa keskustelussa. Näitä kaurapohjaisia, erittäin prosessoituja ’viljavesiä’ myydään arviolta vuodessa vain 3 % siitä määrästä mitä maitoja kulutetaan. Eipä uskoisi,
kun lukee valtalehtiä.
Me suomalaiset voimme valinnoillamme ja kulutuskäyttäytymisellämme osoittaa, että kotieläintuotteet kuuluvat suomalaiseen
ruokavalioon. Se vie eteenpäin myös Etelä-Pohjanmaan ja koko
Suomen taloutta. Onhan noin kymmenen miljardin ruokabusineksestä Suomessa pelkästään maidon osuus maatalouden tuotannon arvosta yli 40 prosenttia ja koko kotieläintuotannon kaksi
kolmasosaa.
Ja jos haluaa painosta pitää huolta, niin omakohtaisesti voin sanoa,
että rasvaa ja kotieläintuotteita ei tarvitse väistellä, kun vähentää
valkeaa sokeria sisältävät karkit, keksit ja vehnäleivonnaiset pois
ruokavaliosta. Parissa kolmessa kuukaudessa on rantakunnossa.
Voita pöytään, maitoa lasiin ja lihaa grilliin. Ja sopivasti kasviksia
joukkoon uusien perunoiden kera. Siinä on kesän menu kunnossa.

”Pride-hömpötystä!” kommentoi kaverini somessa. Missä ovat
marssit ei omaehtoisten vouhotusten sijaan syrjäytymisvaarassa
olevien puolesta. Epileptikkojen, diabeetikkojen, dementikkojen,
vanhojen poikien tai vanhusten hoivan puolesta ei marsseja tai
kansanliikkeitä näy. Pienten vähemmistöjen perässä sen sijaan
marsseja järjestellään. Tähän päivään on hyvä lisätä toinen somekaverini muistutus elämän realiteeteista: ”kiitä heteroa olemassaolostasi.”

Maatalouden tulot romahtaneet
Maatalouden yrittäjätulo on romahtanut EU-jäsenyyden aikana
alle kolmasosaan ja viime vuosina
jopa alle neljäsosaan vuoden 1995
tasosta. Vuoden 1995 maataloustulo (aiemmin käytetty termi) oli
1549 miljoonaa euroa ja vuonna
2017 yrittäjätulon taso oli enää
Luonnonvarakeskuksen
(Luke)
mukaan 329 miljoonaa euroa.

edelleen heikkenevän.
”Kasvintuotannon tulot nousevat, sillä kokonaissadon kasvu kompensoi tuottajahintatason
laskua. Kotieläintuotannon tulot
laskevat maltillisesti tuotannon
vähenemisen ja hintojen laskun
seurauksena. Kustannukset kasvavat maltillisesti. Yrittäjätulo laskee.”
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palkkaa vientijohtajan alan yhtiöiden sijaan?”
Karhinen vaatii rivituottajia
Maaseudun Tulevaisuudessa ”tulemaan paikalle vaikuttamaan asioihin eikä odottaa organisaatioiden
tekevän päätökset puolestaan.”

-Tuottajien kannalta näyttää siltä, että toimintaympäristön
muutokseen ei ole löydetty toimia.
Sen sijaan varsinkin kauppa näyttäisi olleen paremmin hereillä toimintaympäristön muutoksen vaikutuksiin, arvioi Arovuori.

PTT ihmettelee tehottomuutta

Härmälä teki tulosta

Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto MTK istuu merkittävimmissä vallankäytön paikoissa.
MTK:lla on paikka tukineuvotteluissa ja sillä on myös merkittävää
omistusta mm. Raisio Oyj:ssä. Vielä EU-jäsenyyden ensimmäisinä
10-15 vuotena maataloustulo tai
yrittäjätulo säilyi miljardin euron
kieppeillä. Viimeisen reilun viiden
vuoden aikana ollaan lähestytty
nollaa.
PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti
Arovuori pitää tuottajien kannalta
epäonnistumisena, että kustannusten kasvulle ei ole saatu tehtyä
mitään käytännön toimia.

MTK:n EU-jäsenyyden aikaisista
puheenjohtajista Esa Härmälä on
viljelijöiden tulomittareilla mitaten onnistunut puheenjohtajuuskaudellaan parhaiten. Härmälän
aikana maataloustulo oli jopa 1,2
miljardia euroa keskimäärin vuosina 1994-2006. Härmälä saa kiitettävän arvosanan alan ammattilaisten arvioissa.
Michael
Hornborg
toimi
MTK:n puheenjohtajana vuosina
2006-2009. Hänen aikanaan maataloustulo oli keskimäärin reilut
800 miljoonaa euroa. Hornborgin
lukemat olisivat tätä merkittävästi paremmat, ellei vuosina 2008-

2009 olisi koettu erittäin laajaa ja
rajua koko Eurooppaa ravistellutta
maataloustuotteiden hintakriisiä.
Hornborgille asiantuntijat antavat
arvosanan hyvä.
MTK:n nykyinen puheenjohtaja Juha Marttila on toiminut
puheenjohtajana vuodesta 2009
alkaen. Marttilan viime vuodet
osoittavat maatilojen yrittäjätulon
tipunneen jo alle 400 miljoonaan
euroon, mutta keskiarvona 10 vuoden ajalta Marttilan aikana viljelijöiden yrittäjätulotaso on ollut vajaat 600 miljoonaa euroa. Marttilaa
asiantuntijat eivät päästäisi näillä
tuloksilla luokaltaan.
Reijo Karhisen kritiikillä on
useiden maatalousalan ammattilaisten mukaan vahvaa perää.
Maalainen-lehti sai tietoonsa, että
Karhisen raporttia kirjoitettaessa
olisi ollut esillä vieläkin vahvempia
esityksiä tuottajien aseman vahvistamiseksi. Suurimmat tuottajaomisteiset yritykset eivät kuitenkaan näitä esityksiä kannattaneet.
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Maataloustulo pysyi pitkään
miljardin euron paikkeilla, mutta
se on romahtanut viime vuosina
alle 500 miljoonan euron tasolle.
Pellervon taloustutkimus PTT:n
keväinen ennuste arvioi tilanteen

Karhiselta kritiikkiä
Osuuspankin entinen pääjohtaja
Reijo Karhinen teki selvitystyön
’Uusi alku’ pureutuen maatalouden
kannattavuuskriisin purkamiseen

”organisaatiojoukko
muistuttaa
mafiaa, kuitenkin myönteisessä
merkityksessä.” Karhinen jatkoi
ruoskimista ihmetellen MTK:n
palkkaamaa vientijohtajaa. ”Millä
muulla alalla edunvalvontajärjestöt

Länsi haastaa idän

Pesäpallon Itä-Länsi-joukkueet
on julkaistu Seinäjoen tulevan
viikon arvo-otteluihin 5.-7.7.
Mukana on pelaajia yhteensä
30 eri seurasta ja 53 kasvattajaseurasta. Yleisimpiä syntymäpaikkoja ovat Oulu ja Vimpeli.
Molemmista on kymmenessä
Itä-Länsi-joukkueessa kuusi pelaajaa.
Kasvattajaseurojen
listan
kärjessä ovat Siilinjärven Pe-

sis ja Vimpelin Veto kahdeksalla
omalla kasvatilla. Kempeleen Kiristä huipulle ponnistaneita pelaajia on seitsemän, Hyvinkään
Tahkosta ja Joensuun Mailasta
kuusi.
Koskenkorvan Urheilijoista
on neljä ja Seinäjoen Maila-Jusseista kolme kasvattia. Mahtiseura Sotkamon Jymystä viisi.
– Perustyö seurassa ja alueellinen yhteistyö on tietys-

ti tärkeää, eikä juniorityötä saa
unohtaa. Niissä olemme onnistuneet, korostaa Vimpelin Vedon
toiminnanjohtaja Jukka-Pekka
Kujala.
Kun oma juniorityö kantaa
hedelmää, pelaajia täytyy tukea
matkalla kohti huippua. Seurojen
välinen yhteistyö on avainasemassa.
Seinäjoen JymyJusseista ItäLännessä on mukana 15. arvoottelua pelaava Henri Puputti,
8. arvo-ottelua pelaava JukkaPekka Vainionpää ja ensimmäisen arvo-ottelunsa pelaava
Elmeri Lieto. Naisissa kolmannen itä-läntensä pelaa Seinäjoen
Maila-Jussien Laura Ketola.
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.

Puheenjohtajan palsta

Maalle
mars!
Tutkimukset hellivät maalla asumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maatilalla kasvavilla lapsilla on jopa puolet
pienempi riski sairastua astmaan ja allergioihin. Toisen tuoreen
suomalaistutkimuksen mukaan maaseudun lapset ovat kaupun
kilaislapsia edellä motoristen taitojen hallinnassa.
Maalla asuminen on mitä parhainta terveyden edistämistä, koska
lapsen riski sairastua astmaan on sitä pienempi, mitä enemmän
kodin sisätilojen bakteeristo muistuttaa maalaistalon bakteeristoa. Maaseudun terveessä maalaisilmassa kasvaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ulkokengillä saapasteltaisiin sisätiloissa.
Sitä tuskin sitä kukaan kotonaan sallii, vaikka tutkimuksesta se
olisi näin tulkittavissa.
Maaseudun lapset ovat kaupunkilaislapsia edellä myös motoris
ten taitojen hallinnassa. Taitavat tenavat-tutkimuksessa parhaat
3–7-vuotiaiden lasten motoriset taidot löytyivät maaseudulla
asuvilta lapsilla. Maaseudulla asuvat lapset myös ulkoilivat eniten
päiväkotipäivän jälkeen. Vastaavasti pääkaupunkiseudun lapset
osallistuivat muita enemmän ohjattuihin liikuntaharrastuksiin.
Motorisilla taidoilla tarkoitetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineiden käsittelytaitoja, joita lapsen arjessa nähdään esimerkiksi
lapsen juostessa, kiivetessä ja piirtäessä. Riittävät motoriset taidot mahdollistavat osallistumisen ikä- ja kehitystasolle tyypillisiin leikkeihin, kuten erilaisiin juoksuleikkeihin ja pallopeleihin.

Lähde: Luke PTT

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy
Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

ja 500 miljoonan euron palauttamiseen maatalouden yrittäjätuloon.
Karhinen kritisoi Maaseudun
Tulevaisuudessa (7.6.2019) kovin
sanoin tuottajien etujärjestöä ja
tuottajien puuttumista päättävistä
organisaatioista ja elimistä: ”missä
ovat itse elinkeinon edustajat?”
Karhinen totesi lehdelle, että

MAATALOUDEN TULONMUODOSTUS VUOSINA 1994 - 2020

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta
seinäjokisten asialla -
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Kesä onkin loistavaa aikaa liikkua perheenä. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen rauhoittaa, tuottaa uusia elämyksiä ja stimuloi
lapsen motorisia taitoja. Ulkoilu on myös täysin ilmaista eikä tarvitse murehtia lomabudjettia.

Viljan kokonaissadon kasvu kompensoi tuottajahintatason laskua.

Maidon hinta noussut sentin
Maidon tuottajahinta on lähtenyt
nousuun heinäkuussa. Sekä Valio
että Arla ovat nostaneet tuottajahintojaan.
Tuottajahinnat ovat pysyneet
matalalla tasolla pitkään ja viime
vuoden aikana valtakunnallinen
tuottajahinta laski. Edellinen hintojen nousu laajemmassa mitassa
tapahtui vuoden 2018 alussa.
Nyt tuottajahintoihin on tullut
noin sentin korotukset.
Meijerit maksavat rasvasta
entistä enemmän. Voin ja rasvaisten tuotteiden hinnat ovat EU:n
komission mukaan olleet jo useita
vuosia varsinkin korkealla tasolla.

Ulkona lapsella on tilaa leikkiä ja haastaa itseään monipuolisesti
motoriikkaa kehittäen. Kun lapsi kokee onnistuvansa, harjoittelun ja toistojen määrä lisääntyy sekä taito paranee. Lisäksi ulkoilu
ja harrastaminen voivat tukea toisiaan, jos harrastuksissa opittuja
taitoja saa tehdä lisää omaehtoisen ulkoilun aikana
Taitavat tenavat -tutkimuksen tulosten mukaan matala asukastiheys, kuten maaseudulla, oli yhteydessä parempiin motorisiin
taitoihin ja runsaampaan ulkona vietettyyn aikaan. Korkeampi
asukastiheys, kuten pääkaupunkiseudulla, oli puolestaan yhteydessä heikompiin motorisiin taitoihin sekä yleisempään liikuntaharrastukseen osallistumiseen. Tämä on myös tärkeä asuntopoliittinen huomio aikana, jolloin kerrostaloasumisesta yritetään
tehdä sääntö myös maaseutukaupungeissa.
Ympäristösuunnittelussa tulisikin ottaa huomioon turvallisuus,
monipuolisuus ja lasten mahdollisuus liikkua itsenäisesti ikään
sopivalla tavalla. Alueellisen tasavertaisuuden näkökulmasta on
hyvä tunnistaa alueiden eroavaisuuksia ja kehittää olosuhteita tasapuolisesti. Se tukee myös lasten motorisia taitoja.

Piia Kattelus
Maidon rasvan arvon nousu voi vaikuttaa Ayrshire-rodun (keskellä) suosioon
uudelleen.

Ylistaron kosmetologinen
Hoitola ja Kemikalio
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Elämyksiä eläinten kanssa
-Rapsuteltavia eläimiä on vasikoista, poneista ja lampaista aina
kaneihin,

kanoihin,

kalkkunoihin,

ankkoihin ja koiriin asti. Possuista

Tilaisuus teki
grynderin

olemme luopuneet ulkonapitokiellosta johtuen, valottaa Muurinaho
eläintarjontaa.
Lisäksi Elämysmaailmassa on
leiri-,

kerho-ja

kurssitoimintaa.

Suurin osa leireistä on suunnattu
alakouluikäisille. Nuorille ja lukioikäisille on perinteisesti ollut tarjolla
työelämävalmennusta, kuten dogsitter/kerhonohjaajakursseja.
-Nyt meillä oli ensimmäistä ker-
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Kylpylä on varma vaihtoehto
Kesällä säät voivat vaihdella laidasta laitaan. Suomessa on nautittu jo
helteistä, mutta suosituimman lomakuukauden heinäkuun alkaessa
on sääennuste epävakainen.
Vaasan Tropiclandian ja Top
Camping Vaasan johtajana toimiva
Tuomas Luukkonen kertoo Seinäjokinen-lehdelle, että uimarantojen lisäksi yhä useampi lomalainen
suuntaa matkansa kylpylöihin ja
vesipuistoihin. Tämä on yhä kasvava trendi.
-Perheet haluavat panostaa
entistä enemmän hyvinvointiin ja

kylpyläkokemukset sopivat kaiken
ikäisille vauvasta vaariin. Haetaan
elämyksiä ja rentoutumista vastapainoksi hektiseen arkeen
Tropiclandian
vesipuistossa
on tarjolla kelistä riippumatta aina
mahdollisuus kesän lämpöön, joko
yli 30-asteisissa sisäaltaissa tai
lämmitetyissä ulkoaltaissa.
Tropiclandian kylpylän yhteydessä on suuri vesipuistoalue, jossa on hurjia vesiliukumäkiä, kaksi
lastenallasta, poreallas ja auringonottoalueet terasseineen. Vauhdikkaassa Space Boat – vesiliuku-

mäessä lasketaan ja pyöritään.
-Kesäisin samalla sisäänpääsylipulla asiakkaiden käytössä
on sekä kylpylän että vesipuiston
monipuoliset palvelut, muistuttaa
Luukkonen.

Campingin suosio kasvaa
Tropiclandian lähistöllä, kävelymatkan päässä oleva leirintäalue on
monipuolinen. Lisäksi sen sijainti
on optimaalinen; Leirintäalueelta on vain pari kilometriä Vaasan
kaupunkiin ja asiakkaat pääsevät

nauttimaan rentouttavasta merinäköalasta. Lisäksi suosittu Lilliputti-juna
lähtee alueelta tasaisin
väliajoin heinäkuussa päivittäin aina koulujen aloitusajankohtaan asti
-Alue on todella rauhallinen ja
lähellä kaupungin palveluja, Luukkonen iloitsee.
Merinäköalaa on lisätty raivaamalla pensaikkoa ja myös huoltorakennuksia ja leirintämökkejä
kunnostettu. Saunat ovat uudenkarheat ja edustavat

-Kun leirintäalueella on minigolfia, polkuautoja, pomppulinnaa, pubia karaokemahdollisuuksineen tai keinulaitteita sekä
rantalentopalloa, löytyy kaikille
perheenjäsenille varmasti monipuolista tekemistä, vinkkaa Vaasan
Tropiclandian ja Top Camping Vaasan johtajana toimiva Luukkonen.

taa eläinleiri yläkoululaisille. Se onnistui hyvin, myhäilee Annika Muurinaho tyytyväisenä.
Ylistaron Mäki-Pohdossa sijaitseva

hyvältä.
-Kuluva kausi on lähtenyt hy-

vietetään kulttuuriteemapäiviä, jois-

lapsille elämyksiä eläinten kanssa jo

vin käyntiin. Heinäkuu on on yleensä

ta on lisää tietoa tarjolla kotisivuilla,

kaksikymmentäkuusi vuotta. Paikal-

vilkkain, joten odotukset ovat kor-

Facebookissa ja Instagramissa.

lisia nuoria Elämysmaailma on työl-

kealla. Olemme avoinna koulujen al-

listänyt vuosien saatossa satoja.

kuun asti, koska kesätyöntekijämme

rättäisenä maanantaina meillä on

palaavat elokuussa koulun penkille,

teemapäivät. 8.7 vietetään etelä-

kertoo Annika Muurinaho.

pohjalaista, 15.7 ranskalaista ja 22.7

Aikoinaan Ylistaron 4H-yhdistyksen perustamassa Elämysmaailmassa
käy vuosittain yli 3000 asiakasta.

Muurinahon

Satumaa-päivässä kuullaan nuorten lauluesityksiä

Heinäkuussa Elämysmaailmassa

Elämysmaailma ja Zoo on tarjonnut

mukaan

-Heinäkuussa

kolmena

pe-

eläimet

menemme Hollywood-teemalla. Ide-

Toimintakoordinaattori Annika

ovat olleet mukana perustamisesta

ana on tuoda maailman nähtävyyksiä

Muurinaho on ollut vastuussa toi-

asti. Lisäksi alueella on mm. hevos-

Elämysmaailmaan, päättää toimin-

minnasta keväästä 2015 asti. Tämän

työkonemuseo, minigolf-rata, grilli-

takoordinaattori Annika Muurinaho

vuoden osalta kävijämäärä vaikuttaa

katos sekä kioski.

haastattelun.”

Juhana Lähdesmäki

Suomalaiset suosivat entistä
enemmän aktiivilomia

Pelkkä rannalla tai hotellin uimaaltaalla loikoilu ei enää riitä loman
ajanvietteeksi, sillä yhä useampi
suomalainen haluaisi sisällyttää
lomamatkaansa myös aktiviteetteja ja liikuntaa. Tämä selviää Aurinkomatkojen tuoreesta aktiivi-

lomakyselystä, johon vastasi 638
Aurinkomatkojen kehittäjäyhteisö
Aurinkoheimoon kuuluvaa asiakasta.
Suurin osa vastaajista (90.1%)
haluaisi harrastaa liikuntaa lomansa aikana, ja lähes puolet

heistä (47.3%) sisällyttäisi aktiviteetteja jokaiseen lomapäiväänsä.
Suosittujen liikuntalajien kirjo oli
kyselyssä laaja: mieluisia ohjattuja aktiviteetteja olivat esimerkiksi
kevyt kävelylenkki (50.2%), vesijumppa (49.7%), jooga tai pilates (40.8%) sekä kevyt venyttely
(40.8%). Lisäksi monet mainitsivat
haluavansa kokeilla lajeja kuten
melontaa, vesiurheilua, ratsastusretkiä, snorklausta ja pyöräilyä.
Aktiivisten lomien suosiosta kertoo myös se, että suurin osa
vastaajista (63.9%) olisi valmis
maksamaan matkakohteessa tapahtuvista ohjatuista liikuntatunneista. Yli puolet (59.7%) voisi harkita ostavansa lomalleen
liikuntapassin, jolla voisi osallistua
erilaisiin aktiviteetteihin pitkin
viikkoa.

Huonekalukaupasta tunnettu il-

tullessa myyntiin, kertaa Lähdes-

majokelainen Juhana Lähdesmäki

mäki grynderin uran alkua.

on tehnyt uuden aluevaltauksen
asuntorakentamisen parissa. Seinäjokinen-lehti tapasi Lähdesmäki Invest Oy:n toimitusjohtajan

Juhana Lähdesmäki on yrittäjä-

Juhana Lähdesmäen myyntikoh-

uran lisäksi Ilmajoen kunnanhal-

teessa.

lituksen ja valtuuston jäsen. Tänä

Pajatielle entiseen asuntolaan

eduskuntavaaleissa

massa seitsemän yksiötä ja seit-

mokraattien ehdokkaana ja keräsi

semän kaksioita sekä viisi sadan

ensikertalaisena lähes 600 ään-

neliön perheasuntoa.

tä. ”Älä koskaan sano ei koskaan”

Kristillisde-

-Asunnot on rakennettu sii-

vastaa Lähdesmäki virnistäen ky-

hen malliin, että kehtaisi itsekin

symykseen, onko hän tulevaisuu-

asua niissä, kertoo Juhana Läh-

dessakin käytettävissä vaaleissa.

desmäki. Hän jatkaa, että kaikki

Ilmajoen tulevaisuuden Läh-

on haluttu tehdä viimeisen päälle

desmäki näkee itsenäisenä kun-

kunnolla.

tana. -Tästä olemme valtuustossa

Entisten soluasuntojen sisä-

yksimielisiä, painottaa KD:n edus-

rakenteet on purettu ja kaikki on

taja Lähdesmäki. Hän toki lisää

tehty uutta. Sisustuksessa on käy-

heti perään, että yhteistyön kaut-

tetty valkoista ja harmaata ja piha

ta edetään ja Ilmajoki on mukana

on uudistettu led-valoja, salaojia ja

kaikissa maakunnallisissa hanke-

maahan vedettyä valokuitua myö-

selvityksissä etenkin terveyden-

den. Tiiliverhoillut rivitalot ovat

huoltoon liittyen.
25-vuotisen yrittäjyyden li-

-Vuokra-asunnoille on Ilma-

säksi ehtii Juhana Lähdesmäki

joella kova kysyntä. Vuodenvaih-

myös harrastaa autoja ja koiria.

teessa valmistuneen talon asunnot

-Periaatteena on ollut, että kaik-

vuokrattiin nopeasti. Nyt valmis-

kea pitää opetella itse tekemään,

tuneet asunnot ovat tulossa myyn-

toteaa Juhana hymyillen. Hän ra-

tiin. Asuntoja on jo kyselty myös

kentaa autoja ja on myös ajanut

vuokralle, kertoo Lähdesmäki.

rallia ja sprinttiä.

Juhana Lähdesmäen leipä tu-

Nyt alla kehrää vuosimallin

lee edelleen huonekaluliikkeestä,

-71 Corvette, jonka hän on hank-

jossa on joka päivä töissä kaikki

kinut kuusi vuotta sitten. Ensim-

neljä omistajaa. Yritys työllistää

mäisen, vuoden 1997 Corvettensa

parikymmentä

Lähdesmäki hankki v.2009 Ameri-

henkilöä,

joista

suurin osa Ilmajoella ja neljä Vaasassa.

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

keväänä Lähdesmäki oli ehdolla

Ilmajoen keskustaan on valmistu-

kestäneet erinomaisesti aikaa.

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet -

Politiikkaa, autoja ja koiria

kasta.
Juhanan

aika

kuluu

myös

-Perheyrityksen etu on kette-

koirien kanssa. Kotona on kaksi

ryys sekä nopeus päätöksenteossa.

huippuluonteista Beaucenpaimen-

Pajatien osalta emme empineet

koiraa, joiden kanssa tokoillaan

tarjouksen jättämisessä kohteen

kotiolosuhteissa.

Suomalaisen tangon Satumaa ry:n
jo perinteistä Satumaa-päivää vietetään Eino Leinon päivänä lauantaina 6.7.2019 klo 12.00 Keskustorilla.
Satumaa-päivässä, joka on
samalla
kunnianosoitus
Unto
Monoselle ja tangolle, pääosassa
ovat tällä kertaa Suupohjan nuoret laulajat, joista useat esiintyvät
Satumaa-laulukilpailun finaalissa
11.7.2019.
Yleisöä viihdyttävät Glarissa
Grönstrand, Kira Haaranoja, Jonathan Klemets, Noora Kivimäki
ja Tea Rinta-Valkama. Ryhmää
johtaa vuoden 2016 tangoseniori
Tuija Mäensivu. Hänkin esiintyy
juhlassa.
Seinäjokelainen tangokuningatar-finalisti 2019 Pirita Niemenmaa ja seinäjokelaiset tangoseniori-finalistit 2019 Eeva-Kaisa
Tastula ja Pentti Lindholm esittäytyvät ja esiintyvät toritanssien
solisteina.
Myös seinäjokelaiset Satumaa-laulukilpailun finalistit Aada
Nuutinen ja Anni Pellikka näyttävät taitojaan. Juhlassa kuullaan perinteinen Satumaa-päivän julistus
ja kuullaan Suomalaisuuden liiton

Satumaa-laulukilpailun tangojuniori-sarjan (8-13) finalistit
varapuheenjohtaja Piia Katteluksen tervehdys. Suomalaisuuden
liitto on toiminut Satumaan yhteistyökumppani alusta alkaen.
Satumaa-päivän avaa Suomalaisen tangon Satumaa ry:n
puheenjohtaja Ilmari Ylä-Autio.
Seinäjoen
Tangomarkkinoiden
taiteellisen johtajan Martti Haapamäki tuo juhlaan tervehdyksen.
Juhlan juontaa Petri Ritari.
Satumaa-päivän
yhteydes-

sä järjestetään mittavat arpajaiset, joissa hyviä palkintoja; erikoisuutena laulaja Anne Mattilan
maalaama taulu, Seppo Kulmalan
kitara, säkki perunoita ja kananmunalaatikko, jossa 90 kananmunaa. Arpajaisisäntänä Reijo Pitkäkoski.

Tangonuori-sarjan (14-17) finalistit

Satumaa-päivä tuo mukanaan
Rakkauden toritanssit
Yleisön taholta on tullut toiveita toritanssien järjestämisestä.
Satumaa-päivä tuo ne mukanaan.
Heti Satumaa-päivän ohjelman
jälkeen, noin klo 13.15 käynnistyvät
toritanssit.
Karaokesäestyksestä
vastaa Jukka Silander. Solisteina muun muassa seinäjokelainen
tangokuningatar 2019- finalisti

Pirita Niemenmaa, vuoden 2016
tangoseniori Tuija Mäensivu, vuoden 2017 tangoseniori Petri Ritari,
tangoseniori-finalistit 2019 EevaKaisa Tastula ja Pentti Lindholm
sekä
tangoseniori-semifinalisti
2019 Seija Grönberg. Solistin paikka on avoinna myös muille halukkaille.
Tervetuloa testaamaan uuden
torin ”parketti”.
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Autokauppaa jo kolme vuosikymmentä
Ulvinen

nan perusteella. Lisäksi auton takuu

on pitkän linjan yrittäjä. Nuore-

vaikuttaa ostopäätöksen syntymi-

na 23-vuotiaana miehenä hän teki

seen sekä se, miten kulkupeli säi-

päätöksen

lyttää arvonsa, kertoo kokenut au-

Ylistarossa

asuva

Arto

perustaa

autokauppa

tokauppias Ulvinen.

kotikuntaansa Isoonkyröön Ter-

Myös turvallisuus painaa vaa-

vajoelle. Perustukset valettiin jou-

Ulvinen on sitä mieltä, etteivät

vietettiin elokuussa 1989.
Arto Ulvinen aloitti kauppi-

viimeaikaisten hallitusten linjaukset

asuransa myymällä käytettyjä auto-

ole autokauppiaan elämää helpotta-

ja. Huolto tuli mukaan repertuaariin

neet, eivätkä etenkään kuluttajien.

2000-luvulla. Vuonna 2002 alkoi

-Täyssähköautoja myin viime

uusien autojen myynti ja merk-

vuonna kymmenkunta, tänä vuonna

kiedustus Hyundai-merkin kautta.

niitä on mennyt jo enemmän. Ben-

Nyt liikkeessä on Hyundain lisäksi

sa-, diesel ja hybridiautojen osuus

Subarun, Renaultin, Suzukin, Daci-

on kuitenkin edelleen 95 prosenttia

an ja Isuzun merkkimyynti.

myynnistä, muistuttaa Ulvinen autokaupan realiteeteista.

-Olimme kauan aikaa pieni

Juhlavuoden kunniaksi Arton

yritys, mutta päätökset laajennus-

Auton

vuosikymmenten

aikana ovat kasvattaneet toimintaa,
muistelee Arto yrityksen tarinaa.

Aito Avioliitto ry:n voimahahmo Rahkonen:

Lapsi tarvitsee sekä äidin että isän
Olet yksi Oikean Median perustajista. Mikä sai sinut perustamaan
vaihtoehtomedian Suomeen, jota
yleisesti pidetään sananvapauden
ja demokratian mallimaana?

kakupissa sekä auton kulutus.

lukuussa 1988 ja liikkeen avajaisia

rakentamisesta

7

HEINÄKUU 2019

Facebook-sivun

tykkääji-

en kesken arvotaan uusi auto, joka

Arton mukaan sähköautojen myynti on 5 prosenttia.

luovutetaan voittajalle virallisena

Tänä päivänä tehdään merkit-

ja tämä koskettaa etenkin vaihto-

malainen ostaa autonsa harkiten ja

tävä osa autokaupasta netin kautta

autoja. Arto Ulvisen mukaan suo-

taloudellisesti:

-Ihmiset ajattelevat järjellä ja
valitsevat auton ennenkaikkea hin-

30-vuotisjuhlapäivänä sunnuntaina
11. elokuuta.

Suomen valtamedia on erittäin yksipuolinen uutisoinnissaan. Aloin
kiinnittämään asiaan enemmän
huomiota 2000-luvun alussa. Olin
tuolloin kartoittamassa tietojärjestelmiä Yle:llä.
Yksipuolisuus paljastuu kysymyksissä, joissa toimittajilla on
hyvin vahva ja samansuuntainen
oma näkemys. Se muodostaa ns.
narratiivin - suuren etukäteen uskotun Kertomuksen - johon sopivia
uutisia julkaistaan ja sopimattomia
jätetään julkaisematta. Sama valikointi näkyy asiantuntijoiden valinnoissa. Vain valmista narratiivia
tukevat asiantuntijat päästetään
ääneen.

Tarkoituksemme on tuoda uutiskatveessa olevia tärkeitä näkökulmia mukaan julkiseen keskusteluun.
Olet yksi Aito avioliitto-kansanliikkeen perustajista. Kerro lyhyesti, mikä on liikkeen tausta ja
mitä Aito avioliitto-hankkeelle
nyt kuuluu:
Perustimme yhdistyksen tammikuussa 2015, koska Suomessa ei
ollut vastavoimaa SETA:n tuputtamalle radikaalille ideologialle. Aito
avioliitto ry on ihmisoikeusjärjestö, joka asettaa kaikkein heikoimpien ihmisten, lasten oikeudet ensin. Lapsi tarvitsee sekä äidin että
isän. Kaksi miestä ei voi olla äiti.
Kaksi naista ei voi olla isä. Ennen
elämän realiteetit riittivät puolustamaan tätä tärkeintä luonnollista yhteiskunnan perusrakennetta,

avioliittoa, mutta nyt vaurauden
ja hedonismin keskellä näinkin ilmeistä asiaa täytyy puolustaa.
Työ jatkuu ja yhdistyksen tarkoitukseksi kirjasimme 2015 myös
“edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten,
että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista
erilaisuutta”. Pojat ja tytöt ovat
erilaisia. Sukupuolia on vain kaksi
ja sukupuoli on muuttumaton synnynnäinen fyysinen ominaisuus, ei
sosiaalinen konstruktio. Harvinaiset biologiset kehityshäiriöt eivät
muuta sitä universaalia todellisuutta, joka näkyy jokaisen sukupuussa.
Toteutuuko Suomessa tällä hetkellä sananvapaus vai rajoitetaanko sitä ideologisin ja poliittisin
tarkoitusperin?
Suomessa on ollut hyvin selkeä
ja yksimielinen käsitys siitä, että
suorat uhkaukset, kunnianloukkaukset ja väkivaltaan yllyttäminen
eivät kuulu sananvapauden piiriin.
Niistä on säädetty erikseen rikoslaissa. Kaiken muun sanan tulee
olla vapaata, koska se on koko demokratian ja ajattelun perusta.
Jotta ajattelu on ylipäätään
mahdollista, täytyy ottaa riski, että
jonkun tunteet saattavat julkaistusta ajatuksesta loukkaantua, kuten Jordan Peterson asian muotoili.
Nyt on meneillään liikehdintää, jossa sananvapautta ollaan
rajoittamassa sillä perusteella, että
jonkun tunteet voivat loukkaantua sanoista. Tätä varten on luotu
epämääräinen käsite “vihapuhe”.
Termiä käytetään jo säännöllisesti vaikka ei ole käyty mitään keskustelua siitä, kuka saa määritellä
mikä milloinkin on “vihapuhetta”
- vai pitäisikö kenellekään antaa

Autokauppaa vuodesta 1989...
ja tarina jatkuu.

Ulvinen näyttää sormella kohtaa, jossa ylimmässä kuvassa oleva ensimmäinen automyymälä sijaitsee.

Piian
issä
tent

Piia tapasi Aito Avioliitto-kansanliikkeen sekä Oikean Median perustajan
ja sivutoimisen päätoimittajan JukkaPekka Rahkosen Espoossa. JukkaPekka kertoo olevansa ennenkaikkea
isä ja aviomies. Hän luonnehtii itseään
kristityksi konservatiiviksi. Vuonna -71
syntynyt Rahkonen toimii yrittäjänä ja
IT-järjestelmiä koodaavana asiantuntijana. Jukka-Pekka on syntynyt Vaasassa ja hänen isoäitinsä juuret ovat
Teuvalla. Sukua asuu edelleen EteläPohjanmaalla ja vaikka Jukka-Pekan
perhe muutti Vantaalle 70-luvun alussa, kertoo hän viettäneensä lähes kaikki
lomansa Vaasassa mummolassa. ”Pohjanmaa on henkistä kotiseutuani”, toteaa Rahkonen.

sellaista valtaa. Tällaisen epämääräisen “vihapuhe”-retoriikan päämäärä on laatia säännöt mistä asioista saa puhua ja mistä ei.
Mikä on suomalaisten medialukutaidon taso tällä hetkellä? Pitääkö siitä olla huolissaan?
En tiedä kuinka helposti suomalaiset lukijat erottavat artikkelissa
olevan agendan, ns. narratiivin,
puhtaista faktoista. Asioista kerrotaan usein vain toinen puoli. Kuinka moni ehtii selvittää mitä muualla sanotaan samasta asiasta?
Mediakentän
yksipuolisuus
on se suurin ongelma. Meillä ei ole
valtamediassa sitä toisen näkökulman edustajaa kuten Yhdysvalloissa on Fox News.

desta, vaikutuksista ja edes suunnasta pitkällä aikavälillä ei ole
olemassa yksimielisyyttä tutkijoiden keskuudessa. Yhä useammat
alan tutkijat ovat huolissaan siitä,
millaiseksi politikoinniksi debatti
on muuttunut.
Nobelisti Ivar Giaever on listannut lukuisia faktoja, jotka tyrmäävät nykyisen ilmastohysterian.
Lue lisää Oikeasta Mediasta.

Mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta?
Ilmasto muuttuu - on aina muuttunut. Muutoksen syistä, suuruu-

Jukka-Pekka Rahkonen

Automyynti: 010 5044 395
ma-pe 10-18 • la 09-15

Keskikesän rukous
Kiitos Rakas Taivaallinen Isä keskikesästä ja
erityisesti Juhannus-juhlasta, jota jälleen soit viettää.
Anna voimaa kesän työtehtävissä, jolloin kaikki
ruokamme kasvaa pelloilla ja puutarhoissa, ja
että saisimme kaikki ruokaa elääksemme.
Tee meistä sinun palvelijoitasi, että itse kukin tekisi
työnsä sinun kunniaksesi ja toistemme parhaaksi.

Huolto: 010 5044 399
ma-pe 08-18
artonauto..

Vasta-asennetut aurinkopaneelit tuottavat 30 % myymälän sähköstä.

Aamen.
nimim.
Lähteellä

UUSI PALVELU
RASKAAN KALUSTON
KULJETTAJILLE
Ammattipätevyyden
jatkokoulutuspäivä
verkkokoulutuksena
koska ja missä tahansa
valvomon aukioloaikana.

Tilaa Oikean Median kuukausikirje ja voita 50 euron lahjakortti
valitsemaasi liikkeeseen osoitteessa oikeamedia.com/pohjanmaa

Timo Nyrhinen
040 520 9165

ILMOITTAUDU
www.autokouluun.fi
90€/päivä (kokonaishinta)

LAIHIAN
AUTOKOULU OY
040 544 6658

Taloyhtiön peruskorjauksen ja
remontin toinen vaihe on valmistunut.
Nyt myynnissä laadukkaat täysin uuden veroisiksi remontoidut asunnot loistavalla, rauhallisella paikalla,
keskustan ja palveluiden välittömässä läheisyydessä !

B6 1H+kk
B7 2H+K+S
B8 4H+K+S
B9 4H+K+S
B10

2H+K+S

30,5 m2
66,5 m2
100 m2
100 m2
62 m2

57990 €
115000 €
159900 €
159900 €
105900 €

Toimivat pohjaratkaisut ja omat terassit. Kaukolämpö. Autopaikat sähköpist. E= C.

Tiedustelut:
0400 666 355 / Juhana Lähdesmäki
tai juhana@lahdesmaki.fi

15.6.-11.8.

Uutuus lehmille!

Edustavat julkisivut
NICHIHA-kuitusementtipaneelilla
2.

1.

Kuva 2: Tässä alkaa jo lopputulos muotoutua.

4.

Kuva 1: Lähtökohta on tässä.

3.

- NICHIHA -

kuitusementtipaneeli

Lisätietoja:

Raimo Ryssy
0400-266 021
colourmenstable@gmail.com
Kuva 3: Ikkunoita ja sokkelia vaille valmis.

Kuva 4: Kaikkiin kuosiin saatavissa oman värinen
kulmapala.

