
LOKAKUU 2019  /  Ilmestymispäivä 2.10.2019 www.seinajokinen.fi

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

Liisa Lähdesmäki 
Piian tentissä s. 7



LOKAKUU 20192 LOKAKUU 2019 3

Kilpeläisen Juntta

Jakelu 32 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro, Isokyrö.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

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

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 30.10.2019.

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

- Vuodesta 1988 jo 30 vuotta 
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 2.10.2019

Kirjasto vai 
vihervasemmiston 
sanansaattaja

Ylistaroa taas kehitettiin urakalla. Torille oli pystytetty lava ja miehiä oli 
kutsuttu puhumaan. Toki juontajakin oli mies. Ylistaroa kun ei ilmeisesti 
muuten ”kehitetä”. Lehdestä sain lukea näkymättömistä valtuutetuista, 
jotka loistivat tilaisuudessa poissaolollaan.

Olin saanut kutsun tilaisuuteen, mutta minulla oli este. Jakelusta näin, 
että kutsu oli lähetetty kaikille meille hametta käyttäville ylistarolaisval-
tuutetuille - olisimme ilmeisesti kelvanneet paneeliin penkin täytteeksi, 
seinäkukkasiksi, kuunteluoppilaiksi ja sivustaseuraajiksi. Pitäkööt ”Hi, 
there is all male panel”- kehittämisen kehittämistilaisuutensa ihan ke-
hittämisen ilosta. Kuvista toisaalta näki, että penkin täytteelle olisi ollut 
kova tarve. Mutta kiitos kuitenkin järjestäjille, kehitetään lisää ensi vuon-
na.

Valtuustossa käsiteltiin tontinmyynnin vauhdittamista Ylistarossa ja Pe-
räseinäjoella. Kaupunki aikoo siihen nyt panostaa. Miksi on odotettu pian 
kymmenen vuotta? Olemme olleet osa kaupunkia jo pitkään, mutta siitä 
huolimatta kohtelu ei ole ollut tasapuolista. Kantakaupunkiin rakenne-
taan veronmaksajien rahalla, syrjemmällä lähes kaikki pitäisi tehdä kö-
källä ja peruspalvelutkin jätetään yksittäisten yrittäjien järjestettäviksi. 
Samaan aikaan on harkittu, että kaupunki pyörittäisi kahvilaa uudella 
keskustorilla - sama kaupunki vei lääkäripalvelut liitoskunnista.

Kehittäminen tai eteenpäin meneminen on kokonaisuus. Ei uusia asuk-
kaita saada satunnaisissa toriparlamenteissa tai sillä, että luottamuseli-
missä jauhetaan tonttien alennusmyynnistä kerran valtuustokaudessa. 
Näistä asioista tulisi puhua jokaisessa hallituksen ja valtuuston koko-
uksessa ja ottaa tasapuolisuus ohjenuoraksi. Eikö kaupungin strategi-
an tulisi koskea myös liitoskuntia? Kaupunkia tulee maalata niin isolla 
pensselillä, että kaikki toimet yltävät myös reuna-alueille, Peräseinäjo-
elta Ylistaroon. Ja jos ja kun tosiasioita ei tunnusteta, ei edistystä tapah-
du. Hoetaan vaan samaa mantraa, jonka mukaan hyvin menee - vaikka 
tiet ovat huonossa kunnossa, raitilla on tyhjiä liikekiinteistöjä ja velkaa 
otetaan lisää, mutta hyvin menee, todistaa kaupunginjohtaja uskollisine 
lakeijoineen.

Hyviä uutisia: kylille on saatu joukkoliikenne. Härmän liikenteen kou-
lulaiskuljetukset ovat reittiliikennettä tilauspohjaisen liikenteen sijaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että joka kylältä kulkee neljä bussia päivässä ja ne 
ovat kaikkien käytössä, joko kertalipulla tai kuukausikortilla. Koululaiset 
toki pääsevät ilmaiseksi, mikäli kilometriraja täyttyy. Tämä mahdollistaa 
myös ei-kuljetusoppilaiden bussikyydit, koska rospuuttokeleillä moni 
ottaa ennemmin bussin kuin pyöräilee 4,9 kilometriä tien laitaa. Toki so-
raääniäkin on kuultu, mutta pääosin palaute on ollut positiivista, kertoi 
Härmän liikenteen toimitusjohtaja Sami Heinimäki. Hän totesi, että va-
litettavasti uudistusta tehtäessä aina joku häviää. Hyvä palvelutaso tar-
koittaa sitä, että oppilaat otetaan kotiliitymistä kyytiin. Palvelutasosta ei 
tingitä, mutta jokaista oppilasta ei reittiliikenne voi kotiovelta hakea.

Piia Kattelus

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit
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Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

Seinäjoen kaupunginhallituksen 
päätös nimittää ex-puhemies Pau-
la Risikko Seinäjoen Energian hal-
litukseen ohi yhtiökokouksen on 
joutunut vastatuuleen. Päätöksestä 
on tehty kunnallisvalitus Vaasan 
hallinto-oikeuteen ja siihen on 
myös haettu täytäntöönpanon vä-
litöntä keskeytystä.
 Seinäjoen kaupunginhallitus 
päätti ilman perusteluja vaihtaa 
yhden hallituksen jäsenen, Erkki 
Valtamäen, ja nimetä hänen tilal-
leen ex-puhemies Paula Risikon. 
Kaupunginhallitus ei ollut yksi-
mielinen päätöstä tehdessä.
 Ex-puhemies Paula Risikon 
valinta Seinäjoen Energian halli-
tukseen juuri ennen yhtiön halli-
tuksen Ylläksen matkaa on herät-
tänyt ihmetystä. Puhemies tippui 
rahakkaalta puhemiehen paikalta, 
josta nykyeduskunnassa makse-
taan 13 390 €/kk ja kolmannesta 

Elinvoimalautakunnan aloite uusi-
en asukkaiden saamiseksi Peräsei-
näjoelle ja Ylistaroon oli maanan-
tain 23.9 kaupunginvaltuustossa 
käsittelyssä. Valtuusto päätti käyn-
nistää kampanjan tonttimyyntiä 
vauhdittamaan.
 Päätöstä edelsi kantaaottava 
keskustelu, jossa äänessä olivat 
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylista-
ron edustajat. Peräseinäjokelainen 
elivoimalautakunnan puheenjoh-
taja, Kokoomuksen Veikko Koivis-
to totesi odottaneensa räväkämpää 
kampanjaa ja hinnoittelua.
 Kokouksen jälkeen tavoitettu 
Veikko Koivisto myönsi olevan-
sa hieman pettynyt kampanjaan 
ja hinnoitteluun. Koivisto kertoi 
ymmärtävänsä, että säästää pi-
tää, mutta nyt on Peräseinäjoen 
kohdalta jo säästetty liikaa ja viety 
budjetti liian tiukalle.
 -Peräänkuulutan tasapuoli-
suutta alueille. Kalajärven alue on 

Ex-puhemies Risikon hallitus       paikka Energiassa uhattuna?

kaudesta alkaen rivikansanedus-
tajalle noin puolet siitä eli 7408 €/
kk. Seinäjoen Energian hallituksen 
kokouksesta maksetaan 160 euroa 
kokoukselta.
 Seinäjokinen-lehden lähtei-
den mukaan myös ex-puhemies 

Paula Risikon valinta Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin val-
tuuston puheenjohtajaksi on aihe-
uttanut pahennusta. Julkisuudessa 
on esitetty asian tapahtuneen niin 
päin, että Risikkoa olisi pyydetty 
tehtävään. Seinäjokinen-lehti on 

saanut tietoja, että asia olisi päin-
vastoin. 
 Sairaanhoitopiirin valtuus-
ton puheenjohtaja Raimo Ristilän 
syrjäyttämistä Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiristä on pidetty 
käsittämättömänä. Ristilä nauttii 
laajaa arvostusta ja hänen syrjäyt-
tämistään on pidetty kohtuutto-
mana.

Risikko tietämätön?

Seinäjoen kaupunginhallituksen 
kokouksen jälkeen maanantaina 
16.9. pidetyssä valtuustoseminaa-
rissa Risikko esitti tietämätöntä 
valinnastaan Seinäjoen Energian 
hallitukseen. Osakeyhtiölain mu-
kaan valittavalta kuitenkin edelly-
tetään suostumusta tehtävään. 
 Mikäli Vaasan hallinto-oikeus 
antaa täytäntöönpanon keskeytyk-
sen Seinäjoen kaupunginhallituk-
sen päätökseen, johtaa se siihen, 
että Paula Risikolla ei ole oikeutus-

ta osallistua kokouksiin. Lisäksi se 
voi myös kaataa jo Ylläksellä pidet-
tyjen, kolmen koolle kutsutun ko-
kouksen päätökset. On myös mah-
dollista, että kaupunginhallitusta 
kohtaan tehdään myös vahingon-
korvausvaatimus.

Outo näytelmä Energiassa

Seinäjokinen-lehti on käsitellyt ar-
tikkeleissaan verkossa (17.9.2019, 
16.9.2019 ja 10.6.2019) Seinäjoen 
Energian epäiltyä laittomasti kool-
le kutsuttua kokousta.
 Seinäjoen kaupunginhallitus 
sai kokouksessaan 10.6.2019 esi-
tyksen, jossa toimitusjohtaja Vesa 
Hätilän lähettämällä kutsulla Sei-
näjoen Energian hallitus kutsui yli-
määräisen yhtiökokouksen koolle. 
Seinäjokinen-lehti on tarkistanut 
useilta Energian hallituksen jäse-
niltä, että hallitus ei ole kokoontu-
nut eikä sen nimissä ole voitu ko-
kousta kutsua koolle.

 Erikoiseksi tilanteen tekee se, 
että kaupunginhallituksen pöytä-
kirjoista ei löydy pykälää 221 Sei-
näjoen Energia Oy:n ylimääräisestä 
yhtiökokouksesta. Hallitus ei ollut 
yksimielinen pykälän poistami-
sesta, mutta Seinäjoen kaupungin 
nettisivuilta kyseistä pykälää ei 
löydy. 
 Seinäjokinen-lehti pyysi kom-
menttia kokouksista Ylläksellä 
sekä toimitusjohtaja Vesa Hätilältä 
että hallituksen jäsen, kaupungin-
johtaja Jorma Rasinmäeltä. Kum-
pikaan ei vastannut kysymyksiin. 
Lehden saamien tietojen mukaan 
Rasinmäki ei osallistunut Ylläksen 
kokouksiin, joten on luonnollista, 
ettei hän vastannut.
 Seinäjoen Energia omistaa 
myös Seiverkot Oy:n. Seiverkot teki 
viime vuonna 14,266 miljoonan 
euron liikevaihdolla 4,455 miljoo-
nan tuloksen.

Peräseinäjoen ja Ylistaron 
tonttimyyntiä vauhditetaan

liikaa unohdettu, eikä riitä, että 
vain leirintäaluetta kehitetään, 
painotti Koivisto.
 Ylistarolainen Piia Kattelus 
(kp) totesi, ettei pyörää kannata 
uudelleen keksiä. Pelkkä tonttien 
alennusmyynti ei hänen mieles-
tään riitä, vaan kokonaisuus vaa-
tii toimivia peruspalveluja, kuten 
päivähoitoa ja koulua sekä lääkä-
ripalveluja. Katteluksen mielestä 
ei ole oikein, että lääkäripalvelujen 
hoitaminen on jätetty yksittäisten 
yrittäjien harteille.
 -Olemassaolevan infran 
hyödyntäminen on myös 
ilmastoteko,ja kestävää kehitys-
tä. Pidetään kirkonkylät asuttuina, 
koska sinne on rakennettu tiet ja 
kadut valmiiksi. Lisäksi viihtyisyys 
on tärkeä imagokysymys ja kau-
pungin tulisi hoitaa puistoalueet, 
pelkkä havupensas entisen kun-
nantalon pihamaalla ei riitä, totesi 
Kattelus puheenvuorossaan.

 Muut valtuustossa puhuneet 
olivat Aki Ylinen ja Esa Nuottivaa-
ra (kesk.) ja Mikko Aila ja Voitto 
Välimäki (kok.).
 Seinäjoen kaupungilla on tällä 
hetkellä myynnissä omakotitalo-
tontteja Ylistaron alueella 53 kpl 
ja Peräseinäjoen alueella 38 kpl. 
Vuosittain tontteja myydään muu-
tamia. Tonttien hinnat vaihtelevat 
noin 2 500 eurosta 20 000 euroon.

Veikko Koivisto (kok), Peräseinäjoki

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi!
Ei pelti/rautaromun ostoa eikä vastaanottoa

tai soittamalla 050 505 2030

Katso lisää pysähdyspaikkojamme ja ostohinnat!

PUNNITSEMME JA MAKSAMME 
HETI

LAUANTAIT 5.10. ja 19.10.:
klo 8:00 - 9:30 — Ylistaro, St1 Ylistaro

TORSTAIT 3.10. ja 17.10.:
klo 9:00 - 10:30 — Jalasjärvi, Neste Jalastuuli
klo 11:30 - 13:00 — Kurikka, Keskuspuistikko 33, Kurikan Monnari
klo 14:00 - 15:30 — Ilmajoki, Kuljetusliike Koivulahti Oy

Näkymätön 
valtuutettu

www.vmt-rauta.�          Metallitie 8, Peräseinäjoki           puh 050 428 8888

Enemmän kuin rautakauppa

Paljon enemmän kuin rautakauppa
tule ja tutustu!

Syyskalkitukseen tarjouksessa nyt pieni ERÄ
- Biolan rakeinen kalkki 25kg säkki 
- Jauhe 12,5kg säkki

Härmän liikenteen toimitusjoh-
taja Sami Heinimäki on tyytyväi-
nen reittiliikenteen laajenemiseen 
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylis-
taron maaseutualueille. Koulu-
laiskuljetuksissa siirryttiin reit-
tiliikenteeseen ja tämä on tuonut 
joukkoliikenteen myös Seinäjoen 
liitoskuntien kyläläisten ulottuvil-
le.
 -Kuten eräs kokenut työnteki-
jämme totesi, ei esimerkiksi Ylista-
ron alueella ole koskaan aikaisem-

Härmän liikenteen Heinimäki: 

Kyliltä kulkee neljä bussia päivässä
min ollut näin laajaa liikennettä. 
Toki aina kun tulee uudistus, joku 
häviää, ja tämä on valitettavaa. 
Mutta jos haemme yhden oppilaan 
kotiovelta, on haettava toisetkin, 
eikä reittiliikenne mahdollista ki-
lometrien pituisia ylimääräisiä 
lenkkejä, kertoo Sami Heinimäki.
 Uudet reittiaikataulut ovat 
nähtävissä Härmän liikenteen net-
tisivuilla ja ne tullaan myös toi-
mittamaan jokaiseen kotiin syksyn 
mittaan.

Seinäjoen kaupungin Apila-kirjastosta näyttää tulleen riippumattoman 
tiedonjaon sijaan vihervasemmistolaisen propagandan jakaja. Viime 
vuoden lopulla Apila mainosti veronmaksajien rahoilla tilaisuutta, jossa 
oikeutta eläimille -järjestön maatilaiskusta epäilty kirjailija sai esittää 
omaa propagandaansa. Viime viikolla kirjasto antoi kasvot ilmastola-
kolle.

Apilan vaalipaneelissa keväällä ennakkokysymykset oli annettu vi-
hervasemmistolle turpeen käytön kieltämisestä, turkistarhauksesta 
ja päihteiden käytön vapauttamisesta. Myös keskustan Pasi Kivisaari 
halusi vapauttaa alkoholin myyntiä toteamalla ”luotan nuorten kykyyn 
päättää alkoholin käytöstä”. Siitähän se hyvä tulee.

Seinäjoen seudulla ja useissa kaupungeissa valtaosa vihreistä poliiti-
koista saa palkkaa meiltä veronmaksajilta - kirjastoissa, kaupunkien 
viestintätoimistoissa tai vaikkapa projekteissa.

Suomalaiset nuoret ahdistuvat. Syy ei ole ilmaston vaan vihervasem-
miston. Jo 1970- ja 1980-luvuilla työnnettiin taistolaiskommunistit 
lastenohjelmiin. Kristiina Halkolan ja muiden taistolaisten käännyttä-
minen solidaarisuuteen tuntui jo silloin kuvottavalta. M. A. Nummisen 
kiekuminen oli viimeinen niitti panna televisio kiinni. Nyt nämä va-
semmistolaiset ovat saaneet vihreistä itselleen piilo-organisaation jota 
keskustakin syleilee.

Kuinka moni edes tietää mikä merkitys hiilidioksidilla on ihmiselä-
mään? Jos nykyinen vajaasta 0,03 prosentista 0,04 kieppeillä oleva hii-
liodioksin taso ilmassa laskisi lähemmäs 0,02 prosenttia, voisi olosuh-
teet elämälle olla liian kylmät? Kasvihuoneessa on jotain 0,12 prosenttia 
eikä sekään ole vielä ihmisille hankalaa.

Toiseksi, ilmastojalanjälki tuotettua ravintoyksikköä kohden on pie-
nempi maidossa kuin kasviksissa. Tämä käy ilmi tieteellisestä tanska-
laistutkimuksesta. Voikin miettiä, kummasta saa enemmän energiaa: 
kilosta maitoa vai kilosta salaattia.

Sosiaalisessa mediassa leviää kuva yläkoulun elämänkatsomustieteen 
kirjasta. Kuvatekstissä todetaan: ”nykyisin myös mies voi synnyttää”. 
Tekstissä jatketaan, että ”...ketään ei saa syrjiä heidän sukupuolensa 
mukaan. Tämä ei voi kuitenkaan toteutua, jos ihmiset luokitellaan vain 
kahteen sukupuoleen”.

Raamatun Mooseksen kirjassa sanotaan: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvak-
seen...mieheksi ja naiseksi hän loi heidät...»Olkaa hedelmälliset, lisään-
tykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, 
taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.»”

”: »Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä 
on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne tei-
dän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä 
maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit.»”

Nauta ja lampaat ovat jo Raamatussa olleet tärkeä osa vihreiden kasvi-
en käyttäjiä. Miksei siis nytkin. Luontosuhde on suomalaisille ollut aina 
tärkeä. Vihervasemmistolaiselle propagandalle on tehtävä loppu. Poika 
on poika ja tyttö on tyttö.

Sami Kilpeläinen

 KOMMENTTI

Kansainvälisessä yritysmaail-
massa ei ole varaa hukata parasta 
osaamista. Ne, jotka kyseenalais-
tavat päätöksiä tai toimintatapoja, 
voivat pienelläkin siemenellä saada 
aikaan uuden tuotteen, innovaati-
on tai palvelun. 
 Nokiaa tai Kodakia pidetään 
usein esimerkkinä siitä, miten 
toimintaympäristön muutoksen 
huomiotta jättäminen voi ajaa yri-
tyksen syöksykierteeseen. Onko 
Seinäjoen kaupunki, ja sen päätök-
sentekoelimissä samaa laulua lau-
lavien puolueiden ja henkilöiden 
kuoro, ajautumassa kriisiin?

 Velkamäärä paisuu. Uut-
ta infraa rakennetaan. Taloja on 
myynnissä enemmän kuin muual-
la. Liitoskunnista on viety perus-
palvelut. Asuntokauppa ei käy. Ky-
seenalaistajat yritetään hiljentää 
jopa laittomilla päätöksillä.
 Pertti Mäki-Hakola, Paula Ri-
sikko ja Irene Turenius ovat loista-
neet Seinäjoen paikkapelishow’ssa. 
Seinäjokinen-lehden lähde kertoi 
Paulan vaatineen itselleen paik-
kaa keväällä sairaanhoitopiirissä 
sanoilla ”ymmärräthän sinä, että 
minä tarvitsen sen paikan.” Miksi 
kokenut luottamushenkilö heitet-

tiin pois paikalta?
 Myös Seinäjoen Energia olisi 
saatava osaavien päätöksenteki-
jöiden käsiin. Nopeasti muuttu-
vassa yhteiskunnassa tarvitaan 
johtajia ja päättäjiä, jotka osaavat, 
uskaltavat ja kykenevät tekemään 
päätöksiä ja näkemään päätösten 
vaikutukset laajasti. Hiljaa olevi-
en kuorolla tai pelin poliitikkojen 
kautta Seinäjoki ajautuu entis-
tä syvemmälle. Ainoa pelastus on 
osaavat virkamiehet.

Sami Kilpeläinen

Paula Risikko (ed. oikealla). Kuva: Seinäjoen kaupunki

Puheenjohtajan palsta
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Yhden asian Paavo Saikkonen alias 
Henrikki tahtoo tehdä heti selväksi: 
Musiikkia ollaan tekemässä tosi-
mielellä ja kovalla motivaatiolla. ”Se 
on meininki”, paaluttaa Paavo Saik-
konen nälkäänsä musiikin suhteen.
 Kimmokkeen lähteä artisti-
uralle aiheutti rakkaan äidin äkilli-
nen kuolema vuonna 2013. Älä odo-
ta-kappaleen sanoin,

kiitos äiti sua vielki ajattelen
ja siks kirjotin tän sulle 
oot mulle aina jossain siellä
muistan luvanneeni sulle 
et pysyn aina kaidal tiellä
mun ei tartte leijuu en irrota 
mun jalkoi maasta
kun vaan kuulet tän 
niin lähetätkö terveisii taivaasta

Unelmana live-esiintyminen

37-vuotias Paavo alias räp-artisti 
HENRIKKI asuu tällä hetkellä Sei-
näjoella. Hän syntynyt Rautavaa-
rassa ja asunut parikymppiseksi 

Rap-laulaja Henrikki kovassa nousussa
Kannuksessa. Seinäjoen lakeuksille 
Paavo muutti opiskelujen perässä. 
Hän aloitti opinuransa Sedussa ja on 
sittemmin valmistunut Seamk:sta 
tietojenkäsittely-tradenomiksi.
 Paavo kertoo, ettei ole mieles-
tään erityisen musikaalinen ja toisin 
kuin moni muu artisti, hän ei osaa 
soittaa nokkahuilua,eikä pahemmin 
muutakaan soitinta. Tämä ei kuiten-
kaan etenemistä musiikkialalla ole 
hidastanut, päinvastoin:
 -Keskeinen ajatukseni on men-
nä eteenpäin ja keskittyä niihin 
vahvuuksiin mitä minulla on, ku-
ten kirjoittaminen ja esiintyminen. 
Unelmana on päästä livenä esiinty-
mään, kertoo Paavo Saikkonen.
 Hän on kohtalaisen tuore tulo-
kas Suomen musiikkimaailmassa. 
Paavolla on sopimus pk-seudulla 
sijaitsevan musiikkituotantoyhtiö 
Evoluutiomusicin kanssa ja 15.8.2019 
julkaistiin ensimmäinen sinkku ”Älä 
odota” heidän kanssaan. Aiempaa 
tuotantoa löytyy kolmen kappaleen 
verran.

Ylistaron peruskoulun alakoulut kilpailivat 1.-6. luokkalais-
ten sarjoissa tiistaina 10.9.2019 Ylistaron yleisurheilukentäl-
lä. Kilpailemassa olivat Topparlan (TOP), Kirja-Matin (K-M), 
Aseman (AS) ja Halkosaaren (HAL) koululaiset.

Seinäjokinen-lehden nettisivuilta löytyvät kaikkien osallis-
tujien tulokset. Ohessa tulokset kuuden parhaan osalta sar-
joittain ja lajeittain.

Koulut yleisurheilivat Ylistarossa

T 1-2 Pituus                                   
1 Fanny Heinäheimo TOP 321
2 Sanna Jokinen K-M 294
3	 Sofia	Koski	 TOP	 285
4	 Loviisa	Myllykoski	 TOP	 285
5	 Valma	Kamppinen	 K-M	 273
6 Denise Raunio K-M 269

T 1-2 40 metriä
1	 Fanny	Heinäheimo	 TOP	 7,46
2	 Valma	Kamppinen	 K-M	 7,52
3	 Marika	Suomalainen	 TOP	 7,7
4	 Sanna	Jokinen	 K-M	 7,95
5	 Taimi	Aarnio	 AS	 7,98
6	 Maija-Liisa	Valli	 K-M	 8,08

T 1-2 400 metriä
1	 Sofia	Koski	 TOP	 1.31,89
2 Loviisa Myllykoski TOP 1.33,29
3	 Marika	Suomalainen	 TOP	 1.33,72
4	 Denise	Raunio	 K-M	 1.33,81
5	 Elsa	Aittanen	 HAL	 1.41,54
6	 Kerttuli	Varjo	 K-M	 1.42,71

T 3-4 Keihäs
1	 Angelina	Heinäheimo	 TOP	 12,76
2	 Phornchita	Palatkong	 K-M	 11,07
3	 Anna	Koski	 TOP	 9,42
4	 Anne	Koivusalo	 TOP	 8,89
5	 Emma	Jylhä	 HAL	 8,76
6	 Aada	Pitkämäki	 HAL	 8,59

T 3-4 Pituus
1	 Anna	Haapamatti	 AS	 356
2	 Aava	Laitila	 TOP	 327
3	 Siiri	Valtonen	 HAL	 326
4	 Ella	Lemponen	 HAL	 315
5	 Enni	Suomalainen	 K-M	 310
6	 Maija	Kamppinen	 K-M	 309

T 3-4 60 metriä
1	 Anna	Haapamatti	 AS	 9,41
2	 Enni	Suomalainen	 K-M	 9,95
3	 Emmi	Lahti	 HAL	 10,4
4	 Anna	Koski	 TOP	 10,42
5	 Sonja	Kattelus	 HAL	 10,5
6	 Ella	Lemponen	 HAL	 10,51

T 3-4 600 metriä
1	 Angelina	Heinäheimo	 TOP	 2.12,33
2	 Emmi	Lahti	 HAL	 2.22,28
3	 Siiri	Valtonen	 HAL	 2.24,02
4	 Aava	Laitila	 TOP	 2.24,23
5	 Mianna	Kokko	 HAL	 2.26,97
6	 Aino	Saari	 HAL	 2.27,77

T 5-6 Korkeus
1	 Essi	Saari	 Hal	 120
2	 Veera	Hautamäki	 AS	 115
3	 Anni	Koivukoski	 Hal	 110
4	 Saimi	Korkiavuori	 AS	 110
4	 Nea	Uittomäki	 Hal	 110
6	 Miia	Koivuniemi	 K-M	 110

T 5-6 Kuula
1	 Sinna	Valkama	 AS	 6,41
2	 Pinja	Viitamäki	 K-M	 5,85
3	 Mila	Mäki	 K-M	 5,84
4	 Rianna	Kuivinen	 K-M	 5,58
5	 Olivia	Hölsö	 Hal	 5,51
6	 Julia	Tuomisto	 K-M	 5,51

T 5-6 60 metriä
1	 Annukka	Kattelus	 Hal	 9,25
2	 Emmi	Koski	 TOP	 9,68
3	 Salla	Mäkinen	 K-M	 9,78
4	 Julia	Tuomisto	 K-M	 10,04
5	 Rianna	Kuivinen	 K-M	 10,14
6	 Nette	Närvä	 Hal	 10,15

T 5-6 600 metriä
1	 Essi	Saari	 Hal	 2.12,04
2	 Annukka	Kattelus	 Hal	 2.16,94
3	 Salla	Mäkinen	 K-M	 2.17,88
4	 Anni	Koivukoski	 Hal	 2.18,13
5	 Siiri	Nivukoski	 TOP	 2.18,23
6	 Matilda	Riihimäki	 Hal	 2.28,68

P 1-2 pituus
1	 Niilo	Valtonen	 HAL	 318
2	 Miro	Polvi-Lohikoski	 TOP	 275
3	 Santtu	Pajuranta	 AS	 272
4	 Joona	Ristimäki	 HAL	 257
5	 Perttu	Kuoppala	 HAL	 256
6	 Ville	Soininen	 K-M	 256

P 1-2 40 m
1	 Elmo	Rintamäki	 K-M	 7,52
2	 Perttu	Kuoppala	 HAL	 7,6
3	 Nuutti	Ritari	 K-M	 7,68
4	 Aleksi	Haapasalmi	 HAL	 7,81
5	 Eemi	Haukkala	 HAL	 7,93
6	 Juhana	Moilanen	 K-M	 8,05

P 1-2 400m
1	 Niilo	Valtonen	 HAL	 1.24,24
2	 Elmo	Rintamäki	 K-M	 1.32,20
3	 Eelis	Koski	 TOP	 1.33,31
4	 Aleksi	Soininen	 AS	 1.38,35
5	 Samu	Anttila	 HAL	 1.40,34
6	 Klaus	Widgren	 HAL	 1.40,79

P 3-4 lk pituus
1	 Lenni	Korkiavuori	 AS	 365
2	 Paavo	Ketomäki	 HAL	 362
3	 Jonatan	Jokinen	 AS	 339
4	 Olli	Rintakoski	 K-M	 315
5	 Konsta	Saarela	 HAL	 313
6	 Veeti	Uusi-Viitala	 HAL	 313

P 3-4 keihäs
1	 Tuukka	Kytömäki	 TOP	 15,41
2	 Lenni	Korkiavuori	 AS	 14,69
3	 Niilo	Aittanen	 HAL	 12,91
4	 Eeli	Moilanen	 K-M	 12,71
5	 Antero	Setälä	 HAL	 11,81
6	 Elia	Aho	 HAL	 11,74

P 3-4 60m
1	 Paavo	Ketomäki	 HAL	 9,69
2	 Eemi	Pirttimäki	 TOP	 9,82
3	 Tuomas	Koivusalo	 AS	 10,12
4	 Nooa	Koivulahti	 TOP	 10,22
5	 Lenni	Myllymäki	 TOP	 10,31
6	 Aaro	Nortunen	 TOP	 10,42

P 3-4 600m
1	 Konsta	Saarela	 HAL	 2.14,24
2	 Peetu	Kormano	 K-M	 2.15,16
3	 Veikka	Alanko	 HAL	 2.15,72
4	 Nooa	Koivulahti	 TOP	 2.16,71
5	 Tuomas	Koivusalo	 AS	 2.17,25
6	 Antero	Setälä	 HAL	 2.20,27

P 5-6   60 m
1 Otto Jokinen K-M 9,11
2	 Miika	Kiikeri	 AS	 9,41
3 Tuomas Lähdemäki Hal 9,44
4	 Topias	Vuorela	 K-M	 9,57
5	 Aleksi	Kokko	 Hal	 9,59
6 Miiko Laitila TOP 9,66

P5-6 600m
1	 Topias	Vuorela	 K-M	 2.00,84
2	 Leo	Mäkynen	 K-M	 2.04,92
3	 Niko	Tuovinen	 AS	 2.05,47
4	 Otto	Jokinen	 K-M	 2.06,08
5	 Lauri	Myllymäki	 Hal	 2.06,20
6	 Juuso	Koski	 TOP	 2.06,36

P 5-6 korkeus
1	 Miiko	Laitila	 TOP	 125
2	 Miika	Kiikeri	 AS	 125
3	 Aleksi	Kokko	 Hal	 125
4	 Noel	Nummiola	 K-M	 125
5	 Alex	Muurinaho	 Hal	 120
5	 Väinö	Ämmänkoski	 Hal	 120

P 5-6 kuula
1	 Atso	Yliluoma	 TOP	 794
2	 Noel	Nummiola	 K-M	 8,96
3	 Tuomas	Lähdemäki	 Hal	 8,16
4	 Aatu	Jaakkonen	 AS	 7,34
5	 Santeri	Loukola	 K-M	 7,25
6	 Teemu	Vuorela	 K-M	 7,18

Sukkulaviesti
1.Halkosaari	1		 	 41,71
2.Kirja-Matti	1		 	 41,72
3.Topparla	1		 	 41,97
4.Asema	1		 	 42,51
5.Topparla	2		 	 42,86
6.Kirja-Matti	2		 	 42,87

PERHEPAKETTI
2 aikuista + 2 lasta (4 -12v) 50€
Kylpylä Tropiclandia

Kylpylä Tropiclandia kylpylatropiclandia

www.tropiclandia .fi

Miloff Tanssiopiston omistaja Mila 
Miloff on ylpeä. Hänen johtamas-
taan opistosta lähtee joukkue edus-
tamaan Suomea joulukuun alussa 
pidettäviin modernin tanssin MM-
kisoihin Puolaan.
 -Erikoiskoulutusryhmän ty-
töillä on klassisen baletin pohja. 
Olen ylpeä siitä, että pitkäjänteinen 
työ ja laadukas toimintamme näkyy 
nyt, kertoo Mila Miloff tyytyväise-
nä. Monet tytöistä ovat aloittaneet 
tanssin jo neljän vuoden iässä ja ke-
hitys on nyt nähtävissä.
 Miloff Tanssiopistolla on me-
nossa 28.toimintavuosi. Koulus-
sa annetaan taiteen perusopetusta 
harrasteopinnoista aina ammattiin 
valmentavaan koulutukseen asti. 
Erikoiskoulutusryhmien tanssipe-
dagogi ja koreografi Riikka Hyväri-
nen valmentaa MM-kisoihin valit-
tua juniorimuodostelmajoukkuetta. 
Puolaan matkaavan joukkueen kaik-
ki tytöt ovat erikoiskoulutusryh-
mässä.
 -Riikka on tehnyt tyttöjen 
kanssa hyvän työn ja heidän välil-
lään on hyvä ilmapiiri. Lisäksi hänen 
laadukkaat ja ajantasaiset koreogra-
fian teemat ja rakenne sekä musiik-
kivalinnat vaikuttavat siihen, että 
teos tuli valituksi, jatkaa Mila Miloff. 
 Valmentaja ja koreografi Riikka 
Hyvärisen mukaan tämä on ensim-
mäinen kerta kun Seinäjoelta lähtee 

Miloff Tanssiopiston Suomen edustusjoukkue Puolassa pidettävissä IDO World 
Modern & Contemporary Championships-kisoissa

Älä	odota	on	voimaannuttava	kappale,	joka	on	suunnattu	lähellä	aikuisikää	olevil-
le sekä aikuisille. Kuva: Petri Naukkarinen

Tytöt lähtevät viemään Seinäjokea maailmankartalle

Ylistaron ST1-huoltoasemalla on 
syyskuun alusta saanut nauttia 
Helmi Simpukka Express- brändin 
tuotteista. Helmi Simpukan Express 
tarkoittaa pikaruokaa, joten valikoi-
miin kuuluu kohtuuhintainen pika-
ruoka, kuten pitat, hodarit, lihikset 
ja burgerit.
 -ST1 osti Helmi Simpukka 
brändin Shelliltä viime vuonna ja 
voi käyttää sitä missä vain, kertoo 
Ylistaron ST1-yrittäjä Jamppe Valli. 
Vallin mukaan asiakkaat ovat huo-
manneet uudistuksen ja palaute on 
ollut hyvää.

Helppoa, hauskaa,
nopeaa ja maistuvaa

Helmi Simpukka-konseptiin kuulu-
vat yhtenäiset linjastot ja ”papusei-

Moni	pidemmän	matkan	autoilija	haluaa	syödä	kevyemmin	ja	ottaa	purtavaa		
mukaan.	Yrittäjä	Jamppe	Valli	palvelee	autoilijoita	Ylistarossa.

Teiden parasta ruokaa

nä”. Yhtiöltä tulee keskitetysti tietyt 
ateriatarjoukset ja osa tarjouksista 
on sidottu ST1- kanta-asiakaskort-
tiin. 
 -meiltä saa nyt Helmen aamu-
palan klo 6-9, jonka bravuuri on oi-
kea hiutaleista tehty puuro. Lisäksi 
brändiin kuuluvat itse tehdyt mun-
kit, lounaskeitto ja kaksi kahvivaih-
toehtoa, kertoo Valli.
 Ruuan kotimaisuus ja paikal-
lisuus on taattu, koska kaikki liha 
tulee Atrialta. Muut tykötarpeet ja 
leipätuotteet tulevat Kespron ja Va-
lin kautta ja tämä helpottaa yrittäjä 
Vallin mukaan elämää.
 -edullinen hintataso houkuttaa 
paikalle myös iltaisin nuoria. Tämä 
on turvallinen ja valvottu paikka 
viettää iltaa, kertoo Valli.

muodostelma MM-kisoihin. 
 -Edustuspaikka saatiin kevääl-
lä SM- kisojen kautta, jolloin tytöt 
ylipäätään kisasivat ensimmäistä 
kertaa joukkueena, kertaa Riikka 
Hyvärinen joukkueensa menestystä. 
Puolaan lähtee 16 tyttöä, iältään 13-
15 vuotiaita. Suurin osa tytöistä asuu 
Seinäjoella, muutama on lähikun-
nista.
 Joukkue kisaa kerran ennen 
MM-koitosta marraskuussa Helsin-
gissä pidettävissä Estradi-tanssikil-
pailuissa. Tytöt ovat hämmentyneitä 
siitä, että edustuspaikka Puolaan 
aukesi heille. Ennen treenejä tavoi-
tettu ryhmä totesi kuin yhteen ää-

neen, että eihän tätä meinaa edes 
uskoa todeksi.

Miloff Tanssiopiston edustusjouk-
kueen tytöt (IDO World Modern & 
Contemporary Championships 1.-
4.12.2019, Puola):
 Kaisa Mansikka, Nea Joensuu, 
Milja Yli-Mäenpää, Mandy Kolkka, 
Linnea Perälä Elisabet Puolijoki, 
Camilla Huttunen, Eeva Puotinen, 
Irina Tuokko, Valma Säippä
 Lotta Aittoniemi, Iina-Eerika 
Vainionpää, Kiia Kivelä, Teija Vai-
nionpää, Vilma Autere ja Gemma 
Hardy.

Sänkikiihdytys ajettiin syyskuun 
viimeisenä lauantaina Kuoppalan 
pelloilla Munakan risteyksessä. Ta-
pahtuman järjestäjä on Etelä-Poh-
janmaan moottorikelkkailijat ry, 
jonka puheenjohtaja Jari Kallionpää 
totesi hymyillen sään suosivan: 
 -Sen verran ollaan körttilääsiä, 
että on säät olleet aina suosiolliset.
 Kiihdytyksissä kilpailtiin erik-

Sänkikiihdytys veti väkeä ja sää helli
seen mm. kelkoilla, mönkijöillä ja 
crossipöyrillä. Kilpailijoita osallis-
tui lauantaina kisailtuihin kiihdy-
tyksiin noin 60 henkeä ja yleisöä 
oli satapäin. Kilpailijoiden joukossa 
oli myös naisia. Mönkijöiden kaksi-
pyörävetoisissa finaalin voitti Tero 
Laakso ja toiseksi tuli Sofia Valka-
ma. Eetu Nurmi oli kolmas.

Jari	Kallionpää	on	Etelä-Pohjanmaan	moottorikelkkailijat	ry:n	puheenjohtaja.

Ylistaron	yrittäjien	2.	varapuheenjohtaja	Raimo	Loukola	ja	puheenjohtaja	
Jukka Lintala seurasivat tarkkaavaisina kisojen kulkua.

 Älä odota - kappaletta on strii-
mattu Spotifyssä jo reilusti yli 40 
000 kertaa ja YouTubessa musiik-
kivideolla on katselukertoja yli 15 
000. Biisi meni heti julkaisupäivänä 
Spotify:n Uuden musiikin listalle, 
Suomiräpin järkäleet listalle sekä 
ollut parhaillaan viidentenä Suomen 

Viral 50 listalla.
 Kysyttäessä idoleista luettelee 
Paavo liudan Suomessa tunnettu-
ja kärkinimiä kuten Cheek, Mikael 
Gabriel, Fintelligens, Elastinen ja 
IsoHoo. Hän ihailee Pyhimyksen 
kykyä sanoittaa musiikkia.

Räppiä Suomen kielellä

Paavo tekee musiikkinsa suomeksi ja 
se on tietoinen valinta. Hän on aina 
tykännyt laulamisesta ja se on voi-
maannuttava keino purkaa stressiä. 
Artistinimi on Paavon toinen risti-
mänimi, joten tämän suhteen men-
nään perinteisellä kaavalla.
 -Olen lauluntekijä hyvin pit-
källe ja teen sanoitukset itse. Evo-
luutiomusic on tärkeä taustatuki, 
ja olen kiitollinen siitä, että löysin 
heidät ympärilleni. Periaatteeni on, 
että kun tehdään, niin tehdään täy-
sillä. Huonoa en halua julkaista ja jos 
homma ei toimi,ei se myöskään ete-
ne, painottaa Paavo.
 Älä odota-kappale on poikinut 
jatkosopimuksen ja uusi biisi on tu-
lossa loppuvuodelle, jos kaikki su-
juu suunnitelmien mukaan. Paavon 
musiikki puhuttelee laajaa joukkoa 
ja hän kertoo saaneensa palautetta 
myös varttuneemmilta kuuntelijoil-
ta.

Tytöt	5-6	-luokat	60	m	palkintojenjako
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Hevoshullu maatalousyrittäjä 

Liisa Lähdesmäki (os. Siirilä) on 
paljasjalkainen seinäjokinen, joka 
on syntynyt Heikkilänkylässä Kaa-
naanmaalla sijaitsevassa talossa, 
mutta asunut vuosina 1978-1987 

Törnävällä. Liisa on liikuntaneu-
vos, liikuntatieteen lisensiaatti 
(LitL), maaseutuyrittäjä ja kunnal-
lispoliitikko.
 Liisa Lähdesmäki emännöi su-
vereenisti syntymäkotiaan, Heik-
kilänkylällä sijaitsevaa Siirilän 
tilaa, jonka upeissa maisemissa 
laiduntaa lauma itse kasvatettuja 
ratsuja. Hän on viidennen sukupol-
ven maanviljelijä ja viljelee hevo-

Liisa	kotitilallaan	Aino-koiran	sylissä.

Piian
tentissä

Liisa Lähdesmäki: 
Yksin kukaan ei ole mitään

Tällä kertaa tapasin rautaisen poh-
jalainen naisen, Liisa Lähdesmäen. 
Hänellä on monta rautaa tulessa ja 
perjantaisena iltapäivänä tämä konk-
retisoituu silmieni edessä Liisan kii-
rehtiessä askareesta toiseen. Ihan 
hengästyttää pelkkä vierestä seuraa-
minen. Perässä kipittävät Liisan us-
kollinen seuralaiset, Aada- ja Aino-
nimiset koirat. Seitsemän vuotiaassa 
Aadassa on useampi rotu edustettuna, 
ja kuulemma husky sieltä puskee läpi. 
Mutta luonne on mitä ihastuttavin, 
liekö perinyt parhaat puolensa kai-
kista roduista. Aino-koira on nuori 
pesunkestävä ruotsalainen pihakoira, 
pieni ja vikkelä seuralainen. Ainon 
kanssa Liisa hoitaa tilan työt, puimi-
sesta kotiaskareisiin.

sille heinät ja kaurat omalta pellol-
ta. 
 -Kaksi vuotta on ollut kauraa 
peräkkäin, ohraa ja vehnää myyn 
toiselle. Peltopinta-ala menee he-
vostaloudelle, toteaa Liisa Lähdes-
mäki.

 Liisa kertoo perineensä he-
vosrakkautensa isältään ja paa-
poiltaan. Siirilässä on aina ollut 
hevosia. Myös toinen Liisan tyt-
täristä on perinyt saman geenin, 
ja pyörittää tilalla ratsastustallia. 
Ratsastuskoululla on omat hevoset 
tuntikäytössä. 
 Liisa Lähdesmäki puolestaan 
kasvattaa puoliverisiä estekil-
pahevosia viidennessä polvessa. 

Hevoset kisaavat kansainvälisillä 
areenoilla ja seinäjokinen tausta 
on tunnistettavissa ”SSIN” -päät-
teestä, kuten Renessin ja Laurissin. 
Pääte tarkoittaa joko Siirilä Stab-
le International tai kotoisemmin 
Impivaara-Niemistö, joka on myös 
Liisan postiosoite.
 Liisa Lähdesmäki on liikunta-
neuvos, liikuntatieteen lisensiaatti 
(LitL), maaseutuyrittäjä ja kun-
nallispoliitikko. Hän on syntynyt 
Heikkilänkylässä Kaanaanmaalla 
sijaitsevassa talossa, mutta asunut 
vuosina 1978-1987 Törnävällä.

Vapaudentienjatkeen kannattaja

Koska Liisa on asunut Törnävällä, 
on pakko kysyä hänen mielipiteen-
sä Vapaudentienjatkeesta.
 -Se pitäisi ehdottomasti tehdä. 
Sitten Törnävän alueesta saadaan 
yhtenäinen upea puistoalue. Väy-
lä on kaavoituksessa huomioitu ja 
siellä olisi tilaa sille, kertoo Liisa 
kantansa painokkaasti. 
 Lähdesmäen mielestä Törnä-
vän Kirkkotien voi ylittää tai alit-
taa, eikä Vapaudentienjatke tällöin 
katkaisisi kirkkotietä. Nyt talojen 
ikkunat ovat tiessä kiinni, ja Liisaa 
suorastaan säälittää siellä asuvat 
ihmiset. 
 Uuden Keskustorin Toripavil-
jongista kysyttäessä kertoo Liisa 
olevansa todella onnellinen, että 
kaupunki ei lähde sitä tekemään. 
 -Torikahvilan pitäminen oli-
si ehdottomasti yrittäjän tehtä-
vä. Yrittäjät hoitakoot bisneksen 
omalla riskillä. Kaupungin tulee 
omalta osaltaan huolehtia siitä, 

että tori olisi arkkitehtuurisesti ja 
logistisesti hyvä. Jotain yhtenäisiä 
mökkejä olisi hyvä saada torille, 
tuumii Liisa.

Yhteistyökykyisyys on viisautta 

Liisa on asunut neljän sukupol-
ven yhteisössä. Isomumma, Liisan 
omat vanhemmat ja lapset jakoivat 
saman pihapiirin ja tämä oli Liisan 
mukaan valtava rikkaus.
 -Yksin ei kukaan ole mitään, 
ja tämä pätee sekä politiikassa että 
elämässä. Mielestäni tulee olla yh-
teistyökykyinen, se on myös vii-
sautta, painottaa Liisa.
 Liisa on toiminut omien van-
hempiensa omaishoitajana. Ky-
syttäessä ajatuksia vanhustenhoi-
dosta on Liisan mielestä selvää, 

että jos vain on mahdollista, tulisi 
lasten hoitaa ikääntyvät vanhem-
pansa vastapalveluksena vanhem-
mille siitä, että he ovat aikanaan 
huolehtineet lapsistaan tietyssä 
ikävaiheessa. Kunnan rooli on tu-
kea omaishoitoa ja Liisa muistelee, 
kuinka heillä kävi kunnallinen ko-
dinhoitaja. 
 -Kotona ollaan elämässä kiin-
ni, on ihan erilaista olla omassa 
kodissa kuin laitoksessa. Interval-
lihoidosta on paljon apua, koska 
tällöin hoitaja saa säännöllisesti 
”loman”. Tekniikka ja digitalisaa-
tio tulisi hyödyntää vanhustenhoi-
dossa, koska tämä tarjoaa liikku-
mavapautta ja turvaa, sanoo Liisa.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Puunkaadot, pilkkomiset, pensasaitojen ja nurmikkojen leikkaukset 
ja kantojen jyrsinnät kauttamme edullisesti vuosien kokemuksella.

Tarvittaessa ongelmapuiden kaadot kurottajaa apuja käyttäen.

Ota yhteyttä:  puh. 0400-759434 / Antti

Tmi Antti Ketomäki, 
Mansikkaviita 3, 60150 

Seinäjoki

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



Tilan tuotannon, talouden sekä omaisuuserien tiedot yhdistämällä saadaan selkeät 
graafiset	kuvaukset,	missä	asennossa	tilan	talous	on	2-3	edellisen	vuoden	aikana	ol-
lut. Laskijan avulla tilalle voidaan tehdä selkeä tulevaisuusennuste, jonka perustiedot 
voidaan	siirtää	WikliNetistä	suoraan	Cashman-ohjelmaan.	Laskijan	tehtyä	työnsä,	tieto	
palaa	takaisin	WikliNetin	puolelle	ja	tämän	kierroksen	ansiosta	tila	saa	käyttöönsä	vii-
den seuraavan vuoden tulos- ja maksuvalmiusennusteen.    
   
        
     

           
          

Numeeristen	 ja	 graafisten	 tulosteiden	 lisäksi	WikliNet	 kykenee	 koostamaan	 kaikista	
annetuista tiedoista tilan kokonaisarvion vaikkapa pankin kaipaamaa vakuusarviomää-
ritystä varten.

WikliNetin toimintaperiaate pääpiirteittäin

Tilat kirjautuvat WikliNettiin sekä kirjaavat hakemistoonsa oman tilansa Perustiedot 

Perustietoja täydentäessään tila voi lähettää omalle tilitoimistolleen kolmen edellisen 
tilikauden	tietojensa	siirtopyynnön.	Suonentiedon	Maatalousneuvoksessa	on	valmiina	
kohta	Wikli	Aineisto,	jonka	avulla	tilitoimisto	voi	lähettää	pyydetyt	tilinpäätösdokumentit	
yhdellä napin painalluksella.       
           
           
         

Tilinpäätösaineiston	mukana	tulevat	kaikki	ne	tiedot,	mitä	laskijat	tarvitsevat	tilakohtais-
ten talouslaskelmien laatimista varten. 

Tila	syöttää	itse	oman	tilansa	Perustiedot	WikliNettiin,	jonka	kautta	tiedot	siirtyvät	suo-
raan	 tilan	Liiketoimintasuunnitelmaan.	Tila	 voi	 itsekin	 työstää	koko	paketin	Elylle	 tai	
pankille,	mutta	lähes	aina	tila	käyttää	apuna	myös	ammattilaskijaa,	joka	tekee	osuu-
tensa kokonaisuuden tuottamiseksi.

WikliSoft Oy ja WikliNet
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Lapualainen WikliSoft Oy on 
kaikessa hiljaisuudessa kehittä-
nyt maatilojen tuotannon sekä 
talouden seurantaan soveltuvan 
nettipohjaisen sovelluksen, Wi-
kliNetin.
 Ohjelmiston pääasiallinen 
tarkoitus on tuottaa maatiloille 
nettipohjainen toiminta-alusta, 
minne tilat voivat tallentaa kaik-
ki tilaansa koskevat tärkeimmät 
tuotannon sekä talouden seuran-
taan tarvittavat tiedot.  Kun pe-
rustiedot yhdistetään tilan tuotan-

Ohjelma on jo nyt Wikli-laskijoiden käy-
tössä,	mutta	versio	on	vielä	sen	verran	
tuore, että kaikkia ominaisuuksia ei ole 
vielä ajettu täysin sisään ohjelmaan. On 
lähes varmaa, että WikliNetin ensim-
mäinen tuotantoversio valmistuu syksyn 
2019	aikana.	
 Sovellusten suunnittelu on pääosin 
WikliSoft	 Oy:n	 tj:n	 Osmo	 Aution	 sekä	
hall.pj:n Kari Louhirannan käsialaa. Wi-
kliNetin teknisestä toteutuksesta vastaa 

non ja talouden lukemiin, tietoja 
yhdistelemällä saadaan kasaan 
melkoinen paketti tilalle itselleen 
sekä tilan sidosryhmille tarpeel-
lista tietoa. 
 Selkein tarve on ollut tilan 
Liiketoimintasuunnitelman tallen-
taminen	 digitaaliseen	 muotoon	
ja mikä tärkeintä, Liiketoiminta-
suunnitelma on aina ajan tasalla, 
sillä aina kun tilan Perustiedot 
muuttuvat, Liiketoimintasuunni-
telma päivittyy aina automaatti-
sesti. Näin tilalla on aina käytettä-

vissään	vaikkapa	Elylle	tehtävän	
investointiavustuksen ehdot täyt-
tävä ”Liisu”.
 Ja kun ”Liisuun” lisätään 
vielä talousalan ammattilaisten 
avulla Cashmanilla tehty tilan 
tulevaisuusennakointi laskelmien 
muodossa,	Elyllä	ja	pankilla	on	jo	
melkoinen paketti tilan kannatta-
vuuden ja maksuvalmiuden arvi-
oimiseksi. Ja koska tilan Perus-
tiedot muodostavat pohjan tilan 
omaisuuserien käypien arvojen 
määrittämiseksi, Liisun ja laskel-

mien tueksi saadaan samalla ar-
vio tilan omaisuuserien käyvistä 
arvoista.
 Tilan kilpailukykyä on käy-
tännössä	 opittu	 mittaamaan	
tuloslaskelman	 käyttökatteella.	
Todellinen kilpailukyky selviää 
tosin vasta, kun sekä omaisuus-
erien että tuloslaskelmien tiedot 
on	 järjestelmällisesti	 ”vyörytetty”	
aiheuttajilleen, eli tilan tuottamille 
tuotteille.	 Ensivaiheessa	 Wikli-
Net nojautuu Suonentieto Oy:n 
Maatalousneuvos-ohjelman raja-

pintojen	 hyödyntämiseen,	 mutta	
jatkossa WikliNettiin on mahdol-
lista	 avata	 rajapinnat	 Aktiiviin,	
Tilitukeen tai vaikkapa Visma 
Fivaldiin. Laskennan lopputulok-
sena saadaan esim. maitotilalle 
maidon tuotantokustannus. Jos 
tilalla tuotetaan useampia pää-
tuotteita, jokaiselle tuotteelle on 
mahdollista määritellä omat tuo-
tantokustannuksensa.

lapualainen	 Digimen	 Oy	 yhdessä	 Wi-
kliSoft Oy:n kanssa. Rajapintojen sekä 
tiedon liikkuvuuden varmistajana toimii 
kuopiolainen Suonentieto Oy.

 WikliSoft Oy
 Osmo Autio


