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Kilpeläisen Juntta

Tuleeko
keskustassakin
”Härmälää ikävä”?
MTK:n EU-ajan ensimmäistä puheenjohtajaa Esa Härmälää ei maidontuottajien keskuudessa noteerattu aikanaan kovin korkealle. Muistissa
oli EU-jäsenyysneuvottelujen viljan saamat varastokorvaukset, kun taas
maito- ja nautasektoreiden arvioitiin pärjäävän EU:ssa niin hyvin, että ns.
”nahanaluskorvauksia” eli lihan ja maidon hinnan alenemaa ei varastokorvauksin tuettu.
Vuonna 1995 perustetun Maitovaltuuskunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli juureva talonpoikaisjohtaja Matti Rinta-Kohtamäki Isostakyröstä.
Maito sai vuosituhannen lopulla korvauksen nurmelle ja vuoristoalueen
lypsylehmäpalkkioina EU-rahoista. Tänä päivänä edunvalvontaan tuottajat
kaipaisivat samaa jämäkkyyttä. Härmäläkin oli MTK:n puheenjohtajana lopulta ajamassa maidontuottajien asemaa yhdessä muiden tuotantosuuntien
kanssa.
Eräs maidontuottaja sanoikin olevan oudon tunteen, kun on jo ”Härmälää
ikävä”. Niin huonosti MTK:ssa maidontuottajien etua hänen mukaansa tänä
päivänä valvotaan.

Se mitä MTK:ssa on tapahtunut näyttää toteutuvan nyt keskustassa.
Keskustan puheenjohtajakisa on ollut todella laimea ja suorastaan täysin
väritön. Kaikki tietävät, että puheenjohtajaehdokkaat tarvitsevat puoluekokoukseen saapuvien pohjoispohjalaisten äänet. Ne saattavat edustaa jopa
neljännestä kaikista äänistä.

Kevytmaito maistuu suomalaisille
Maitojen kulutus on laskenut Suomessa viimeisen neljän vuoden aikana kaksikymmentä prosenttia eli
noin 100 miljoonaa litraa.
Kevytmaitojen kulutus on siitä
huolimatta kääntynyt tällä vuosikymmenellä nousuun. Kevytmaitoa suomalaiset joivat viime
vuonna lähes 20 miljoonaa litraa
enemmän kuin vuosikymmenen
alussa eli yhteensä noin 330 miljoonaa litraa. Se edustaa kahta kolmannesta kulutuksesta.
Sen sijaan rasvattoman maidon kulutus on romahtanut. Vuosikymmenen alusta kulutus on
laskenut alle 180 miljoonaa litraan,
kun vuosikymmenen vaihteessa kulutus oli lähes 280 miljoonaa
litraa. Pelkästään viimeisen neljän
vuoden aikana kulutus on laskenut
85 miljoonaa litraa.
Luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään maitoja meijeritilastoihin.
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Vegaaniravinto ei riitä?
Seinäjoella koululaisten vanhemmissa on aiheuttanut suurta huolta
lasten nälkäisyys kasvisruokapäivinä.
Valtion ravitsemusneuvotte-

Katteluksen mukaan vanhemmilla on Seinäjoella tällä hetkellä
suuri huoli siitä, että lapset ovat
nälkäisiä koulupäivän jälkeen.

Kattelus: ”On kummallista, että
Suomessa ja Seinäjoella eletään
vielä virvoitusjuomateollisuuden valheiden mukaisesti”

Keskusta valitsee jälleen puheenjohtajan tietämättä, mitä tuleman pitää.
Nuorisosäätiön vaalirahoitusjutussa ehdollisen vankeustuomion saaneen
Antti Kaikkosen poliittinen linja on keskustalaisille tunnetumpi, mutta
Katri Kulmuni on lähinnä pitänyt tunnepuheita vailla asialinjoja.

Jos maidontuottajilla on MTK:ssa ikävä jo Härmälää, niin keskustassa on
kohta ikävä jo niitä konservatiivisia maanviljelijöitä, jotka loivat pohjan ja
verkoston puolueen menestykselle. Viime vaaleissa nämä äänestivät perussuomalaisia, vaikka siellä maatalousasioita ei ole kukaan näkyvästi ajanut.

350 000 000

rasvaton maito

lukunnassakin ja useiden ravitsemustieteilijöiden lausunnoissa
on muistutettu, että ”proteiinin
lähteiden on oltava monipuolisia,
jotta vegaani saa riittävästi kaikkia
välttämättömiä aminohappoja”.
Se tarkoittaa heidän mukaansa

– koululaiset jäävät sitä paitsi
sitä, että vegaanin on syötävä vaihtelevasti esimerkiksi soijaa, muita
papuja, linssejä, herneitä, täysjyväviljaa, siemeniä, pähkinöitä ja
manteleita.
Ylen haastattelema Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian
professori Ursula Schwab kertoi
taannoin, että ”maitotuotteet monipuolistavat ruokavaliota hyvin
paljon. Käytännössä voi olla, että
mitään täydennyksiä ei tarvita.”
Ruokavalio on melko helppoa
saada ravitsemuksellisesti monipuoliseksi esimerkiksi silloin, kun
syö kasvispainotteisesti, mutta
mukana on maitotuotteita. Schwab
suositti että maitovalmisteista
kannattaa valita vähärasvaisia tai
rasvattomia. Sama neuvo koskee
vegaanien ohella sekasyöjiä.
Ravitsemusneuvottelukunnan
puheenjohtaja Sebastian Hielm
kertoi neuvottelukunnan kiinnittäneen
vegaaniruokavalioon
huomiota ja arvioineen, etteivät

Kansalaispuolueen Piia Kattelus
jätti elokuun kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen liittyen koulu-ja päiväkotiruokailuun.

Tämä ilmenee etenkin kasvisruoka- ja puuropäivinä. Suurimmat
vaikeudet jaksaa on urheilevilla
lapsilla sekä kuljetusoppilailla,
joiden koulupäivä venyy usein
kohtuuttoman pitkäksi.
Aloitteesta käy ilmi, kuinka
rasvattoman maidon ja kevytlevitteiden käyttö herättää häm-

mästystä kodeissa. Katteluksen
mielestä kasvava lapsi tarvitsee
täysipainoista ja ravitsevaa ruokaa, ei mitään pupunruokaa tai
”maitohinkin” pesuvettä.
Aloitteessa vaaditaan, että
Seinäjoen kouluissa ja päiväkodeissa on otettava tarjolle kevyttai ykkösmaito rasvattoman maidon lisäksi. Lisäksi ehdotetaan,
että kasvisruokapäivinä tulee
olla tarjolla myös liha-, kana-, tai
kalavaihtoehto. Puuropäivinä on
tarjolla oltava pehmeää leipää
esim. maksamakkaran tai muun
lihatuotteen kera. Kolmanneksi
esitetään, että kevytlevitteiden
ohella on voita tarjolla.
Katteluksen mukaan Sei-

näjoen kaupungin tulee käyttää
vain ja ainostaan kotimaisia ja
mahdollisimman lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
Lopuksi Kattelus muistutti siitä, että väite eläinrasvojen
haitallisuudesta on virheellinen.
Sokeriteollisuus maksoi 1960-luvulla tiedemiehille siitä, että nämä
häivyttäisivät sokerin yhteyden
sydäntauteihin ja väittäisivät, että
eläinrasvat ovat haitallisia sydämelle: -On kummallista, että
Suomessa ja Seinäjoella eletään
vielä virvoitusjuomateollisuuden
valheiden mukaisesti, totesi Piia
Kattelus puheessaan. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 12 valtuutettua.
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Seinäjoen ruokapalveluja ohjaa ja
määrittelee monet suositukset ja
säädökset.
Ruokapalvelujohtaja
Elli Åback kertoo kaupungin olevan
mukana kahdessa eri hävikki-ohjelmassa oman hävikin seurannan
ja hävikin pienentämisen lisäksi.
Kouluissa ja päiväkodeissa
käytetään tällä hetkellä rasvatonta
luomumaitoa. Luomumaidon käyttö on Åbackin mukaan hyväksytty
kasvatus- ja opetuslautakunnassa
syksyllä 2017. Ikääntyvien yksiköissä käytetään kaikkia maitolaatuja.
-Rasvattomaan
luomumaitoon verrattuna ykkösmaito ja kevytmaito ovat noin 15 % kalliimpia,
kertoo Åback.

Koulumaitotukea on maksettu
Seinäjoelle vuonna 2017 yhteensä
46.401,26 euroa, ja vuonna 2018
yhteensä 61.490,50 euroa ja vuonna 1.1.-31.7.2019 yhteensä 35.152,81
euroa.

Vain rasvaton maito
saa koulumaitotukea.
Valtioneuvoston
periaatepäätös
8.4.2009 edellyttää Åbackin mukaan, että kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa on tarjolla
vuonna 2010 kerran viikossa ja
vuonna 2015 alkaen kaksi kertaa
viikossa.
Seinäjokinen-lehden haastattelemat vanhemmat ihmettelevät,
miksi Seinäjoen kaupunki on ottanut suositukset sellaisenaan käyttöön. ”Riittäisi, kun vege-ruokaa
on tarjolla eikä ainoana vaihtoehtona, sillä lihaa pitää olla tarjolla
myös kasvisruokapäivänä.”

Joku roti
kouluruokailuun
-Mulla on hirveä nälkä, koulussa oli kasvissosekeittoa. Tee minulle iso leipä.
Kolmasluokkalainen on nälkäinen kellon ollessa kaksi iltapäivällä. Välipalaksi menee iso pala vöyrinpoikaa voilla, metvurstilla,
kurkulla ja pulled porkilla maustettuna. Janojuomaksi maistuu
punaiseen maitoon tehty kaakao. Myös kuudesluokkalainen sisko
on nälkäinen, tosin takana on koulupäivään sisältynyt liikunnan
kaksoistunti. Lautaselle kasataan näkkileipää, meetvurstia ja aamulla paistettua kananmunaa. Mukaan mahtuu vielä tomaattia.

Äkämystynyt isäntä pysäyttää ruokakaupassa. Hän vaatii muutosta Seinäjoen kouluruokailuun. Kasvisruoka ja puuropäivät eivät
saa ymmärrystä, koska kasvavat lapset tarvitsevat kunnon ruokaa.
Lisäksi hän ei ymmärrä, että lapsille juotetaan rasvatonta maitoa
koulussa. Esimerkiksi hän nostaa urheilevan pojan, joka on tajuttoman nälkäinen koulupäivän jälkeen, koska ”klonna” ei vatsaa
täytä. Toisena esimerkkinä saan kuulla Untamalan perukoilta ani
varhain koulutielle lähtevästä lapsesta, joka ei selviä pitkästä koulupäivästä sosekeiton tai kaurapuuron voimalla.
Tiedän kyllä itsekin tilanteen, eivät omatkaan lapset ilosta hypi
keittopäivinä ja kasvisnakit aiheuttavat suoranaista vastenmielisyyttä. Itse kuulun siihen koulukuntaan, jonka mielestä lasten
lautaselle laitetaan liha lihana ja kasvikset kasviksina.
Kerron isännälle, että EU:n koulumaitotuki ohjataan rasvattomalle
maidolle. Jatkan juttelua kertomalla, että muistan kyllä, että jossain kunnassa vaihdettiin koulumaito rasvaisempaan oppilaiden
aloitteesta. Oppilaat ovat myös lakkoilleet sen eteen, jotta kevytlevite vaihtuisi voihin. Isäntä on varma, että ruokahävikki on suurta
kasvisruokapäivinä ja että ruuan hävikistä koituu veronmaksajalle
suurempi lasku kuin siitä, että koulumaito vaihtuisi klonnasta oikeaan maitoon ja että lapsille aletaan syöttämään kunnon ruokaa.

Liisa Lähdesmäki pui kauraa hevosille Heikkilänmäellä sunnuntaina.
nat olivat tasolla 200 euroa tonni.
Leipäviljojen hinta-avaukset
ovat olleet järkytys tuottajille. Rukiista maksetaan vain 120 euroa
tonnilta ja vehnästä 150 euroa tonnilta.
Satomäärät ovat pääosin Suomessa tänä kesänä hyvät, vaikka
alueellisiakin eroja on. Viime viikon hyvät korjuukelit vauhdittavat
korjuuta. Korjuussa kosteusprosentit ovat pysyneet reilusti alle
20 prosentin, mikä on vähentänyt
kuivatuskustannuksia.

Suomessa kouluruokailu perustuu lakiin. Lapsilla on oikeus maksuttomaan ateriaan kouluissa. Sen sijaan kouluruokailun sisältöä
ohjataan suosituksin, joka ei ole kuntia velvoittavaa pakottavaa
lakitasoista sääntelyä. Yksittäiset kunnat ovat jo Suomessa ottaneet järjen käteen ja kuunnelleet oppilaita sekä vanhempia sen
suhteen, mitä koulussa tarjotaan. Koska on Seinäjoen vuoro?

Piia Kattelus

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

Suositus vai pakko?

Etelä-Pohjanmaalla
maksetaan
tällä hetkellä Suomen parhaita
hintoja rehuviljoista. A-Rehun julkistamat hintatiedot elokuun lopussa olivat rehuohran osalta 140
euroa tonnilta ja kauran osalta 156
euroa tonnilta. A-Rehu ostaa viljaa
Koskenkorvalla.
Etelä-Suomessa hinnat olivat
painuneet jo 123-127 euron tasolle
ohran osalta. Rehuvehnän hinnat
olivat samoilla tasoilla
Rehuherneestä maksetaan nyt
200 euroa tonnilta.
Viime vuonna rehuviljojen hin-

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta
seinäjokisten asialla -

kasvisjuomat ilman täydennyksiä
anna riittävästi kaikkia mineraaleja
ja hivenaineita. Maidossa nämä sen
sijaan ovat luontaisesti.

Puheenjohtajan palsta

Viljojen hinnat laskussa

Aloite: Järkeä kouluruokailuun

Kukaan ei uskaltanut kritisoida Juha Sipilää puolueen eliitistä viime vaalikaudella, vaikka se kuuluisa ’sokea reettakin’ näki, että kiky:t, maahanmuuttoinvaasio, liikenenneuudistukset ja taksilait menivät metsään. ”Keisarilla ei ollut vaatteita”, mutta kukaan ei sitä sanonut ääneen.

Keskusta valitsee värittömässä kisassa itselleen puheenjohtajan, joka johtaa
historiallisen alhaalla olevassa kannatuskuopassa olevaa puoluetta. Keskustassa on tullut vahvuudeksi tulla puheenjohtajakisaan vailla isoja linjoja.
Silloin ei ainakaan loukkaa lestadiolaissiipeä eikä liberaalisiipeä. Nämä kaksi siipeä, kun ovat hämmästyttävästi tehneet lehmänkauppoja sulle mulle
periaatteella. Puolueen kannatuksen romahdusta onkin siivittänyt se fakta,
että perinteisimpiä arvoja kannattaneet ovat saaneet siirtyä sivuun puolueesta.

Kevytmaidon ja rasvattoman maidon kulutus
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TOYOTA MERKKIHUOLLOT SEKÄ
VARAOSAPALVELUT SEINÄJOELLA

Seuraavan lehden
aineistopäivä 25.9.2019.
Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYKväreissä, resoluutio 200 dpi, Press
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

Autohuolto Seitoy
Päivölänkatu 34
60120 Seinäjoki

Huolto
06-429 2020
Varaosat 06-429 2022
huolto@seitoy.ﬁ

Myydään
Omenia
edullisesti
Ylistarosta
puh. 045 6501856

MUSTEET
EDULLISESTI

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

SOITA 0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.
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”Kaupan tulee elää ajassa”

Törnävän kirkkotie, muistojen tie
Seinäjoen maisemissa on yksi muita vaikuttavampi kuva. Se on vanha kirkkotie
Törnävällä.
Tämä 640 metriä pitkä, vanhalta vahtisotilaiden kasarmilta ns. Martinin talolta alkava ja tuuhean havupuumetsän halki kulkeva ruutitie johtaa kirkolle. Tien
päässä seisoo tukevasti valkea, paksuseinäinen kivikirkko, joka palveli aikaisemmin
keisarivallan aikaisen valtakunnan ainoan ruutitehtaan tarkasti vartioituna varastona.
Kuin elävänä tulee mieleen yli sadan vuoden takaa maakunnan kirkoissa
luettu kuulutus, missä kehotettiin talonpoikia valjastamaan hevosensa, varustautumaan kuukauden eväillä ja saapumaan Östermyran pruukille valmiina ruutikuorman vientiin Pietariin, Vaasan satamaan tai jonnekin muualle kruunun keskusvarastoon tahi työmaille.
Ruutivaraston korkeassa tornissa rauta-aitauksen sisällä valvoivat vahtisotilaat yötä päivää. Sieltä he seurasivat ruutikuormien lähtöä pitkälle taipaleelleen.
Sata vuotta ovat kirkonkellot samasta tornista kaikuneet kutsuen kansaa Herran
sanan ja sakramentin ääreen. Ja yhtä kauan on samassa rakennuksessa kansa ruutisentrien enstsellä paikalla istunut Pyhää sanaa kuunnellen.
Seinäjoen Vanhan kirkontie on muistojen tie. Se on meidän kotoinen pyhiinvaellustiemme. Sen tien päässä kirkon tornista nykyään meille kellot viimeisen
kerran kutsuvat, silloin kun täältä kirkon vierellä pyhässä lehdossa valmistettu sija
odottaa meitä ikuiseen lepoon.
Törnävän kirkon kirkkotie – Ruutitie on Pyhä tie, kunnia ja arvostus sille.
Seppo Katila
kotiseutuneuvos
varapatruuna
Törnävä

”Tuntuu hienolta saada kolme
hyvin hoidettua ”kyläkauppaa”
luotsattavaksi. Mukana sain vielä
osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan.”
Näin toteaa Harri Kankaala,
josta tuli K-kauppias kolmeen eri
Seinäjoella toimivaan K-markettiin toukokuun puolessa välissä.
Nurmon K-Market siirtyi Harrille 12.5. ja Seinäjoen K-Marketit
Uppa sekä Ruukintie 19.5.
Harri Kankaalan tausta on
keskijohdon tehtävistä Alkosta ja
Hankkijalta.
-Yrittäjäuran
ensimmäiset
kolme kuukautta ovat olleet mielenkiintoisia, taustoittaa Kankaala.
Opiskeluajoilta on Harrilla toki
jo työkokemusta myös päivittäistavarakaupasta. Kauppatieteiden
maisteriksi kouluttautunut Harri
on suorittanut K-ruokakauppiasvalmennuksen ja siihen kuuluvan
kauppaharjoittelun Kurikan K-Supermarketissa.

Palveluja laajasti
Harri Kankaala kertoo kauppojensa
työllistävän 15 henkilöä ja sen päälle
määräaikaiset työntekijät.
Kaikissa kolmessa kaupassa
ovat myös matkahuollon pakettipalvelut ja Nurmossa postin pakettiautomaatti.
-Seitsemän päivää ollaan auki
ja lisäksi on pitkät aukioloajat, joilla
taataan hyvät palvelut asiakkaille,
kertoo Kankaala.
Kankaalaan mukaan kaupat

TARJOUKSIA NIIN VAPAA-AIKAAN
KUIN AMMATTIKÄYTTÖÖNKIN

Tarjolla on laaja
valikoima
lisävarusteita ja
mahtavia tarjouksia,
joista et halua jäädä
paitsi. Myymälässä
voit osallistua
myös arvontaan,
jossa on
tilaisuus voittaa
Can-Am Maverick
Trail 800 T omaksi!

ovat nykyajan lähikauppoja sisältäen jatkossakin monipuolisesti
muitakin palveluita, jotka tukevat
ruokakauppaa. Kaiken keskiössä on kuitenkin ruokakauppa ja
asiakaslähtöiset valikoimat.
-Haluan olla koko ajan jyvällä siitä, mitä asiakkaamme haluavat nyt ja tulevaisuudessa, Harri
kertoo.
Valikoimissa tärkeässä osassa ovat paikalliset, lähiseudun

tuotteet ja asiakkaiden toivomusten
mukainen valikoima.
”Satsaan myös hyvään erityisruokavalioiden tuoterepertuaariin.
Ja mikään ei voita vastapaistetun
pullan ja leivän tuoksua kauppaan
tultaessa.”
-Toivon asiakkailta paljon palautetta ja tuotetoiveita, jotta voimme kehittyä, elää ajassa ja tarjota
monipuolisia ruokanautintoja, pyytää Harri.

ETT juhli 25:ttä toimintavuotta ja julkisti muistorahaston
Eläintautien torjuntayhdistys perustettiin 25 vuotta sitten EU-jäsenyyden kynnyksellä turvaamaan
suomalaisten kotieläintilojen tautivapautta ja puhtaita elintarvikkeita.
Pari vuotta sitten nimensä
Eläinten terveys ry:ksi muuttanut
ETT juhli lähes sadan juhlavieraan
voimin merkkipaalua torstaina
Hotelli-ravintola Almassa.
-Jo neljännesvuosisadan ajan
on Suomessa tehty elinkeinon voimin määrätietoista työtä tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin
sekä kansanterveyden hyväksi,
kertoi ETT:n uusi toiminnanjohtaja Ina Toppari yhdistyksen saavutuksia.
ETT sai alkunsa 1990-luvulla
Suomen EU-jäsenyyden kynnyksellä. Yhdistyksen perustamisen
promoottorina toimi vastikään
edesmennyt toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi. EU-jäsenyyden ja
ETA-sopimuksen myötä kauppatavaroiden, kuten myös eläinten ja
rehujen, liikkuminen vapautui.
-Aikanaan arvioitiin, että Suomen hyvä eläintautitilanne ja elintarviketurvallisuus
vaarantuisi,
ellei toimiin riskien hallitsemiseksi
ryhdyttäisi vapaaehtoisesti elinkeinon voimin, muisteli Toppari.
Toukokuussa 1994 tuottajajärjestön järjestämässä kokouksessa ehdotettiin vapaaehtoisen
tautivastustuksen ja tuontikontrollin hoitamisesta yhdistyksen

Ina Toppari, Jaana Husu-Kallio ja Juha Nousiainen juhlivat 25-vuotiasta
ETT:tä Almassa.
avulla. Kokouksessa todettiin, että
yhdistyksen toiminta rajataan
koskemaan vain tiettyjä tuotantoeläimiä: nautoja, sikoja ja siipikarjaa sekä tuonnin ohjauksen osalta
myös lampaita ja vuohia. Hevos-,
turkis- ja kalatalous jätettiin ulkopuolelle ja tässä periaatteessa on
ETT:ssä myös pysytty.
-Kireästä aikataulusta huolimatta säännöt saatiin valmiiksi
sovitussa ajassa – eli kuukaudessa.
Eläintautien torjuntayhdistys ETT
ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin Finlandia-talolla 30.6.1994,
sanoi Toppari.

Halu yhteistyölle
Maa- ja metsätalousministeriön
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio muisteli juhlapuheessaan ETT:n
perustamista ja toiminnanjohtaja
Pirjo Kortesniemen tehokkuutta
yhdistyksen perustamiseksi.
-Pirjo kutsuttiin ’kokoonjuoksijaksi’, sillä EU-jäsenyys oli
tulossa ja oli tarve rakentaa jotain
aivan uutta, muisteli Husu-Kallio
ministeri Mikko Pesälän aikana
käynnistettyä hanketta.
Myös korkeissa EU-tehtävissä
vaikuttanut Husu-Kallio kiitteli
puheessaan kotieläinsektorin suo-

Tervajoella ja Kauhajoella on mahdollista tutustua tulevina viikonloppuina
traktorimönkijöihin,
joiden nopeudet nousevat 80 kilometriin tunnissa.
Tapahtumista vastaa koneliike Loukko, joka 6.-7.9. tarjoaa isoja
alennuksia syystrysköissään ja tuo
menopelit näytille Tervajoelle 13.-14.9.
”Can-am off-road weekendissä”.

Rahasto tukemaan toimintaa
ETT:n hallituksen puheenjohtaja
Juha Nousiainen kertoi juhlas-

Homi: Igluja latojen tilalle
Keskustan Kari Homi teki valtuustoaloitteen Alajoki -maiseman hyödyntämistä matkailuun.
Seinäjoen kaupunginvaltuustolle
esitetään, että Seinäjoen kaupunki käynnistäisi keskustelut
Ilmajoen kunnan sekä alueen
maanomistajien ja alueen tiestön tieosakkaiden kanssa Alajoen
kansallismaiseman hyödyntämiseksi matkailua palveleviin tar-

koituksiin kaikkia osapuolia hyödyntäen.
Homi näkee, että lakeuksilta
kadonneiden tuhansien latojen
tilalle voisi rakentaa esimerkiksi turisteja houkuttelevia lasiigluja, jollaisia näkee esimerkiksi
Merenkurkussa sekä Lapissa. Lisäksi 8000 hehtaarin alueelle olisi
mahdollista suunnitella vaikka
minkälaisia kokous- ja juhlatiloja.

Tuomas Ojajärvi (vihr.) teki aloitteen
puistoruokailukokeilusta Seinäjoelle. Puistoruokailussa
kaupunki tarjoaisi maksuttoman
lämpimän aterian kesäaikana alle

Nuorten

sa julkistetun Pirjo Kortesniemen
muistorahaston
tarkoituksena
olevan edistää tuotantoeläinten
terveydenhuoltoa, eläintautien riskinhallintaa sekä tuotantoeläinten
terveyttä ja hyvinvointia Suomessa.
-Rahasto toteuttaa tarkoitustaan esimerkiksi jakamalla avustuksia ja stipendejä tavoitteiden
toteuttamiseksi tai niitä jo merkityksellisesti toteuttaneille, kertoi
Nousiainen.
Rahaston alkupääoma muodostuu yhdistyksen jäsenten sekä
ulkopuolisten tahojen lahjoituksista Pirjo Kortesniemen muistoksi
Eläinten terveys ETT ry:n 25-vuotismerkkipäivän yhteydessä.
Rahaston varojen käytöstä
päättää ja rahaston tarkoituksen
toteuttamista seuraa ETT:n hallitus, joka tekee vuosittain suunnitelman rahaston varojen käytöstä.
Juhlassa julkistettiin myös
ETT:n uudistetut nettisivut. Ne on
toteutettu Seinäjoella toimivassa
Mainostoimisto Riimassa. Myös
ETT:n kotipaikka on koko toiminnan ajan ollut Seinäjoella.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

16-vuotiaille. Ojajärven mukaan
tämä käytäntö on ollut Helsingissä
käytössä jo vuosikymmeniä ja kokemukset ovat positiivisia.

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet -

www.pohjanrakennuskone.com

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Elenia tekee tulosta ministeriön siunauksessa
Sähkönsiirtoyhtiö Elenia kerää korkeita sähkönsiirtomaksuja Seinäjoen ja lähiseudun kotitalouksilta.
Viime vuonna noin 280 miljoonan
euron liikevaihdolla yhtiö teki tulosta peräti 64 miljoonaa euroa.
Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) alaisuudessa toimiva
Energiavirasto päätti kesällä verkkoyhtiöiden tuoton 6,2 prosentiksi.
Vastaavasti Ruotsin energia-

Liikevaihto

300M

281 887 000 €

+7 %

275M

Liiketoiminnan tulos 63 932 000 €

+24 %

75M

Tervetuloa tekemään löytöjä!

50M
25M

225M
200M

2014 2015 2016 2017 2018

0M

Kehysmallistot
nyt laajimmillaan

2014 2015 2016 2017 2018

Yksityinen palveleva optikkoliike Ilmajoella

kea verojen jälkeen tuottotason 2,16
prosenttiin ja ennen veroja 3,92
prosenttiin tänä kesänä.

Nauti silmälaseistasi

250M

markkinaviranomainen päätti las®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

malaista yhteistyötä ja yhteistyömalleja.
-Meillä on halu laajalla rintamalla tehdä työtä eläinten hyvinvoinnin hyväksi ja yhdessä tekemisestä eläintautien vastustaminen
on hyvä esimerkki.
Ajankohtaisista asioista kansliapäällikkö viittasi Kiinassa ja
monissa muissa maissa vellovaan
afrikkalaiseen sikaruttoon esimerkkinä eläintautien vakavista
seurauksista ruokamarkkinoilla.
”Eläintaudit leviävät Euroopassa ja maailmalla entiseen tai
jopa kiihtyvään tahtiin. Sika-alaa
uhkaava afrikkalainen sikarutto
on valloittanut jo monta Euroopan
maata ja Aasiassa leviämistahti on
kiihtyvä.”
-Suomessa eläinten terveystilanne ei ole viime vuosina juurikaan parantunut eivätkä tautiuhat
vähentyneet. Silti Suomi on edelleen
Euroopan eläintautivapaimpia maita kaikilla tuotantoeläinsektoreilla,
muistutti Toppari.
”Ilmaston lämpenemisen myötä tauteja levittävät vektorihyönteiset voivat saavuttaa Suomen ja
vaarantaa eläinterveyden. Asteittain
lisääntyvä mikrobilääkeresistenssi
voi tulevaisuudessa uhata ihmisten
ja eläinten terveyttä.”

Vihreiltä valtuustoaloite puistoruokailusta

Loukko tuo
traktorimönkijät
esille

VIIKONLOPPU JOTA EI
VOI JÄTTÄÄ VÄLIIN!

K-Kauppias Harri Kankaala.
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Seinäjokinen-lehdelle on otettu runsaasti yhteyttä tilanteista,

joissa sähkösta on maksettu vähemmän kuin siirrosta.

KirppisTavaraTalo
Törnäväntie 14 Seinäjoki
puh. Eira Katila/040-1791414
Avoinna: tiistaina 11-17 ja ke-la 11-15

Optikko Alli Parvi
puh. (06) 423 4980, 045-2212474
Kauppatie 9, Ilmajoki
palvelemme ma-pe 9-17
ja sopim. muk.

Silmälääkärin vastaanottopäivät
To 26.9., Ti 8.10., Ma 28.10.
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Tolkin kauppahallissa uudet hinnat ja tuotteet
Isossakyrössä aivan Vaasan ja
Seinäjoen välisen valtatien varrella on monelle tuttu Tolkin
kauppahalli.
Viime vuonna kauppahalli oli
myynnissä ja tänä vuonna yhtiö
siirtyi sähkö- ja televerkkoja rakentavan Tiiko Oy:n omistukseen.
Kauppahalli on nyt Tiikon tytäryhtiö.
Tiina ja Juha Korvola toteavat kuin yhdestä suusta, että
kauppiaaksi ryhtymistä ”ei oltu
suunniteltu.”
-Oli myös sattumaa, että etsiessämme toimitilaa Tiikolle,
hankimmekin samalla kauppahallin, toteaa Juha Korvola.
Juha Korvola on yksi kolmesta Tiikon omistajasta yhdessä
Sami ja Hannu Korvolan kanssa.
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Epäselvyydet väistämisessä pyöräilijän vaaranpaikkoja – ”muutama liikennesääntö unohtuu
pyöräilijöiltä ja autoilijoilta”

FAKTA
Pyöräilijän vakuutusturva:
Vapaa-ajalla tapahtuneissa pyöräilyonnettomuuksissa henkilövahinkoja voidaan korvata loukkaantuneen pyöräilijän omasta tapaturmavakuutuksesta. Itse pyörä puolestaan vakuutetaan kodin
irtaimistovakuutuksella.
Laaja irtaimistovakuutus korvaa liikenteessä ja muussa normaalissa liikkumisessa tapahtuvat pyörän rikkoutumiset. Irtaimistovakuutus korvaa myös varkaudet tai ilkivallan.
Pyöräilijän itsensä toisille aiheuttamissa vahingoissa tarvitaan
puolestaan vastuuvakuutusta, joka yleensä on liitetty kotivakuutuksen yhteyteen.
Jos pyöräily liittyy harrastustoimintaan (esimerkiksi alamäkiajo tai
pyöräilykilpailut) rikkoutumiset eivät yleensä kuulu kotivakuutuksen piiriin.
Työmatkalla tapahtuvissa onnettomuuksissa voi tulla kyseeseen
työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus henkilövahinkojen
osalta.
Autoilijan aiheuttamissa vahingoissa vahinkoja voidaan korvata
auton liikennevakuutuksesta.

Tavaraa kaiken ikäisille
Tiina Korvola toimii uudistuneen
Tolkin kauppahallin myymäläpäällikkönä.
-Nyt on aivan uudet hinnat ja
uudet tuotteet, iloitsee Tiina Korvola.
Kahvila avataan vielä tänä
vuonna ja kauppahallissa on tilaa
peräti 2000 neliötä.
-Aiemmin Vaasasta pysähdyttiin Tolkin kauppahalliin eli
”pikku-keskiselle”, kun bussit
tekivät ostosmatkoja Tuuriin.
Uudistuneeseen
kauppahalliin

tuovat asiakkaille tarjolle monenlaisia palveluita, iloitsee Tiina.

Avajaiset lauantaina

voivat jatkossa tulla kaikenikäiset, kertoo Tiina.
Kauppahallin päähän on tulossa kahdensadan neliömetrin

korjaamoyritys ja tiloista löytyy
myös parturi-kampaamo.
-Sisustusosasto, kemikalio,
lemmikkieläin- ja työkaluosasto

Lauantaina Tolkin kauppahallissa on avajaiset, jotka kruunaavat
koko viikon kestävät avajaistarjoukset ja -juhlallisuudet.
-Makkaraa, kahvia, poniajelua ja ehkäpä pienimmille laitetaan kaivinkone ja ralliautokin
pihaan tutustuttavaksi, paljastaa
Juha Korvola vauhdikkaiden ava-

jaisten tarjonnasta.
Tiina ja Juha kertovat myös
jääkiekon liigajoukkue Vaasan
Sportin pelaajien olevan lämimiskisassa lauantaina mukana.
Heiltä saa myös nimmareita. Jatkossa myös Sportin fanituotteita
on saatavilla.
-Tavataan
uudistuneessa
Tolkin kauppahallissa, toivottavat Tiina ja Juha Korvola asiakkaita tervetulleiksi Isoonkyröön.

LA 7.9.
KLO 11-15

ISOKYRÖ

Makkara-, kahvi-, mehu-, ja piparitarjoilu
Poniajelua klo 11-13 (pieni maksu)

Pyöräilystä on tullut yhä vakavammin otettava liikkumisen muoto
ja etenkin kaupungeissa pyöräily
haastaa jo yksityisautoilua. Vaikka
liikenneturvallisuus on kehittynyt
hyvään suuntaan, kuumentaa pyöräily tunteita säännöllisesti.
LähiTapiolan korvausjohtaja
Risto Rissasen mukaan pyöräilyn
herättämässä keskustelussa vaikuttavat taustalla liikennesääntöjen laiminlyönnit, mutta myös
tietämättömyys.
- Pyöräily herättää eri liikennemuodoista voimakkaimpia tunteita liikenteessä. Yksi syy tähän
voi olla, että pyöräilyssä yhdistyy
eri puolia jalankulusta ja autoilusta. Pyöräilijät muuntuvat tilanteen mukaan pyörää taluttavasta
jalankulkijasta ajoradalla olevaan,
autoilijaan rinnastettavaan liikkujaan. Tämä haastaa muiden tielläliikkujien ennakointikykyä ja aina
vuorovaikutus ei onnistu, Rissanen
sanoo.
Rissasen mukaan suomalainen pyöräilykulttuuri on kehittynyt paljon. Turvallisuutta ovat
parantaneet paremmat pyörätiet

Ongintaa (pieni maksu)

Tolkin Kauppahalli

499,-

359,-

BR800C-E
BG 56
- Ilmamäärä 730m3/h
- Puhallusteho 13n

259,-

MYYNTI PALVELU
HUOLTO

- Markkinoiden tehokkain
puhallin
- Ilmamäärä 2025m3/h
- Puhallusteho 41n
- Sis. lisäkahvan ja rintaremmin

949,-

249,-

käyttöä vähättelevää lähestymistapaa erittäin kyseenalaisena. Näen
työssäni paljon tapauksia, joissa
pyöräilykypärä pelastaa vakavalta loukkaantumiselta ja valitettavasti myös niitä tapauksia, joissa
kypärättömyys johtaa elinikäiseen
vammautumiseen tai kuolemaan,
Rissanen sanoo.
Liikenneturvan mukaan keskimäärin 23 pyöräilijää kuolee ja
lähes 700 loukkaantuu vuosit-

tain. Vakavasti loukkaantuneita
on vuosittain yli 200. Kuolemaan
johtaneista pyöräilyonnettomuuksista noin 55 prosentissa onnettomuuksista osallisena on auto. Eri
tutkimusten mukaan pää- ja aivovammojen riski pienenee kypärää
käyttävillä. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosien 2015–
2017 onnettomuuksissa kuolleista
pyöräilijöistä kypärää ei käyttänyt
49 pyöräilijää.

Hulmille uusi autohuoltamo
Aikaisemmin Tervajoella toiminut Pohjanmaan Caravanpalvelu Oy palvelee asiakkaitaan nyt
kolmostien varressa Laihian
Hulmilla. Yrittäjä Jarno Palomaa
kertoo, että uutena palveluna
heiltä saa nyt myös henkilö-ja
pakettiautojen huoltopalvelut.
Lisäksi uusissa tiloissa avataan

kahvila.
Pohjanmaan Caravanpalvelu
Oy myy edelleen henkilöautoja ja
asuntovaunuja sekä vaihtaa tuulilaseja henkilö-, paketti-ja matkailuautoihin.
Caravanpalvelun
muutto
Hulmille piristää alueen palvelutarjontaa.

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot
kourakuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut
- 5,5 tn telakaivinkone

- Työpaine 10-140 BAR
- Max. vesimäärä 610L/h
- Korkeapaineletku 12m kelalla
- Messinkinen pumppupesä

- Työpaine 10-135 BAR
- Max. vesimäärä 500L/h
- Korkeapaineletku 9m kelalla
- Alumiininen pumppupesä

Vaasan Sportin fanituotteet löytyvät myös
Tolkin Kauppahallista koko liigakauden ajan
tolkinkauppahalli

- Pyöräilykypärän käyttö on yleistynyt Suomessa. Aivan viime aikoina on kuitenkin virinnyt huolestuttavaa keskustelua siitä, pitäisikö
pyöräilykypärän käyttöä pitää valistusmielessä esillä ollenkaan. On
esitetty, että pyöräilykypärän käytön ”tuputtaminen” vähentäisi
ihmisten innokkuutta pyöräilyyn
ja olisi sitä kautta jopa haitallisempaa kansanterveyden näkökulmasta, kuin ne ”muutamat” vakavat
vammautumiset tai kuolemantapaukset, joita kypärättä onnettomuuteen joutuminen aiheuttaa,
Rissanen kertoo.
- Itse pidän tällaista kypärän

RE 143 PLUS

RE 130 PLUS

Avajaisissa kävijöiden kesken arvotaan lippuja Vaasan Sportin
kauden avaavaan kotipeliin (SPORT-JUKURIT) 21.9.2019 klo 18.30

SEURAA MEITÄ:

Pyöräilykypärän käyttö yleistynyt – viimeaikaisessa keskustelussa huolestuttavia vivahteita

Syksyn merkit 2019 tarjouksia!

Klo 12-14 välisenä aikana on mahdollista haastaa
Vaasan Sportin pelaajia leikkimielisessä lämärikisassa

Vaasan Sport

rätien yli ajotielle mennessään.
Näissä tilanteissa pyöräilijät ajavat
pyöräteillä usein vauhdikkaasti ja
autoilijoilla on pihasta tultaessa
usein huono näkyvyys esimerkiksi
pensasaidan tai muun näköesteen
vuoksi.

Kasvomaalausta

Vaihtuvia tarjouksia koko avajaisviikon 2.9. - 7.9. välisenä aikana

Tapahtumassa
mukana

ja kypärän käyttö. Vaaranpaikkoja liikenteessä ovat erityisesti
risteykset, joissa autoilijoiden ja
pyöräilijöiden tiet kohtaavat. Vaaratilanteiden taustalla ovat usein
epäselvyydet väistämissäännöissä suojatietä tai pyörätien jatketta
ylittäessä. Pyöräilijä ei saa ylittää suojatietä pyöräilemällä, vaan
pyörä tulisi taluttaa yli, jolloin
pyörän taluttaja rinnastetaan jalankulkijaan ja autoilijoiden tulee
silloin väistää häntä.
- Erityisen haastavia liikenneturvallisuuden kannalta ovat suojateiden yhteydessä olevat pyörätien jatkeet. Moni pyöräilijä ei tiedä
olevansa myös pyörätien jatkeella
väistämisvelvollinen, ellei väistämisvelvollisuutta ole erikseen
autoille liikennemerkeillä osoitettu. Poikkeuksena tästä on pyörätien jatkeelle kääntyvän autoilijan
velvollisuus väistää pyöräilijää.
Tämän
väistämisvelvollisuuden
noudattamisessa puolestaan autoilijoilla on parannettavaa.
Pyöräilijöille vaaranpaikkoja
ovat myös tilanteet, joissa autoilijat tulevat talojen pihoista pyö-

suositushinta 304,-

Function Universal kypärä
Kumiturvasaappaat
Function ERGO avohaalarit

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

Seinäjoki + Lähialueet

040 413 7757

Caravan huolto,
varaosat ja tarvikkeet

Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen
Caravan
huolto, varao
lasit asennettuna

UUTENA
PALVELUNA
Caravan
huolto,
varaosa
henkilöja pakettiautojen
huoltoja m
Henkilö-,
pakettiHenkilö-,
pakettija mat
Autothuolto,
ja vaunut
myynnissä:
lasit
Caravan
varaosat
jaasenne
tarvikkee

www.caravanpalvelu.fi
Caravan
huolto,
varaosat
jaasennettu
tarvikkeet
lasit
Henkilö-,
pakettija matkailuautojen
Henkilö-, pakettija matkailuautojen
lasit asennettuna
lasit asennettuna

Harri Kankaala
Kauppias
harri.kankaala@k-market.com
K-Market Nurmo
Valkiavuorentie 2
60550 Nurmo

K-Market Uppa
Koulukatu 50
60100 Seinäjoki

Pohjanmaan Caravanpalvelu Oy

Pohjanmaan Caravanpalvelu Oy

040
411
1410
●
040040
411
1410
• 050• 050
910myynti@caravanpalvelu.fi
00820082
• myynti@japetrading.fi
411
1410
910
• myynti@japetrading.fi
Kaupparaitti
22,
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Loukontie
66440
Tervajoki
Uus0082
040040
411
1410
•10,
050
910
0082
411
1410
• 050
910
•m
i • myyn
!
Vaasantie
238,
Vaasantie
268,
M
O
HU
osoite!
66400 Laihia
(Hulmi)
Kaupparaitti
22,66440
Terv
Loukontie 10,

K-Market Ruukintie
Ruukintie 20
60100 Seinäjoki

MA 9.9. KLO 12–13

MA 9.9. KLO 15.30–17

Esittely työmaalla, Torikatu 3

Uuden
tuoksuinen koti.
Onnen tunne
ympärillä.

Esittely työmaalla, käynti esittelyyn
Herralankatu 27

SEINÄJOKI JOUPPI KOMIAKORTTELI

SEINÄJOKI KESKUSTA
Muuta Seinäjoen keskustaan palveluiden ja
elämysten äärelle! Ainosta teatteriin, elokuviin ja
konsertteihin voi lähteä hetken mielijohteesta,
sillä kaikkialle pääsee kävellen.
SEINÄJOEN AINO
Kerrostalo | Torikatu 3
Arvioitu valmistuminen 3/2020. Oma tontti. C2013
Esim.
krs
mh.
1 h+kt
27,5 m2
2/8
41 400
2 h+kt
42,5 m²
2/8
55 800
2 h+kt+s
50,0 m²
2/8
55 800
3 h+kt
64,0 m²
2/8
76 500
Autohallipaikka
20 000
yit.fi/aino

YIT ASUNTOMYYNTI
Ahertajankuja 6, Seinäjoki
Palvelemme ma–pe klo 9–16
Minna Sippola p. 040 097 0667

asuntomyynti.seinajoki@yit.fi
facebook.com/YitKoti
instagram.com/yitkoti
yit.fi/asunnot

v
w

Autot
ja ja
Autot
vaunut
myynnissä:
vaunut
myynnissä:
www.vaunumyynti.fi
www.vaunumyynti.fi

vh.
138 000
186 000
186 000
255 000
20 000

Festivo tarjoaa elämää kaikilla mukavuuksilla!
Villa Komiakulman palvelut helpottavat arjessa,
marketti sijaitsee aivan vastapäätä ja Ideapark
valmistuu syksyllä puolen kilometrin päähän!
SEINÄJOEN FESTIVO
Kerrostalo | Pirkkalankatu 11
Arvioitu valmistuminen 2/2020. Vuokratontti. C2013
Esim.
krs
mh.
1 h+kt
20,0 m²
2/6
28 410
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus

1

2 h+kt+s
3 h+kt+s

2/6

69,0 m²

4/6

Vuokratontin arvioitu lunastusosuus

1

yit.fi/festivo

Valinnainen, osakkeenomistajalla on
mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen
osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja
vapautua tontin vuokravastikkeen
maksamisesta.

1

44,0 m²

40 950

Vuokratontin arvioitu lunastusosuus

1

63 270

vh.
94 700
12 240
136 500
26 928
210 900
42 228

