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www.seinajokinen.fi

- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -

Talvirieha
PÄIVÄ
KOKO
PERHEELLE

PALACE AREENA
29.2. klo 10-16

Lapset 20 € • Aikuiset 5 €

Sylivauvat pääsevät tapahtumaan ilmaiseksi. lippu sisältää sisäänpääsyn ja huvitukset. osta liput ennakkoon KÄTEVÄSTI: powerpark.fi

huvilaitteita|arvontaa & onnenpyörä|temppurata|hevisaurus|sari aalto|RÖLLI|muumipeikko|pikku myy| eeddspeaks
5-D teatteri & koko perheen buffet palacessa (erillismaksusta)

Nyt ilman
turhaa muovia
Onko sinulla lusikka? Hyvä.
Me nimittäin jätimme muovilusikan
ja -kannen pois ProFit-pakkauksista.
Sillä tavalla käytämme peräti
40% vähemmän muovia.
Tutustu!

www.aurinkopaneelikauppa.fi

Kysy tarjous
0400 - 800 200

Oikeudet aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Poliisipäälliköt napit
vastakkain s. 4
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Kilpeläisen Juntta

Elinkeinoelämän vaikuttajat
kau-

näjoelle. Jussi Niinistö oli aiemmin jul-

tammikuussa

kannuksien hakuna muihin tehtäviin

kisuudessa ilmaissut kiinnostuksensa

sessa tehdään lopulta valinta Seinäjo-

hallitustyön jatkosta. Lehden saamien

ja vihreiden pyrkyryyttä saada omia

määräaikaista

Kauhavan kaupunginjohtajaksi, mutta

en kaupunginjohtajasta huhtikuussa.

tietojen mukaan keskusta on päättä-

edustajia esille kaupunginvaltuuston

Koska päätösvalta on valtuustol-

nyt seurata tilannetta elokuuhun asti.

kokouksessa.

Lumio laittoi kuitenkin haun si-

la, voivat yksittäiset valtuutetut tehdä

Tämä on luontevaa, koska puolue jär-

-Punavihreä Marinin hallitus not-

sään Seinäjoella varsin pian Kauhavan

valintaa valmistelevan ja haastattelut

jestää puoluekokouksen kesäkuussa

kuu liitoksissaan ja poliittisia virko-

keinoelämän johtotehtävistä ei Sei-

kaupunginjohtajatehtävänsä

suorittavan ohjausryhmän esitykses-

Vantaalla eikä nykyjohto voi hypätä

ja yritetään etsiä puolueen edustajille

näjoen

kauden vahvistumisen jälkeen.

tä poikkeavan esityksen kokouksessa.

hallitusvastuusta ennen sitä.

kaikkialta, arvioi hallitusta läheltä seu-

tehtävässä jatkaa Markku Lumio.

virkaa haki perjantaina päättyneellä

Seinäjoesta
Tampereen
vasalli?

hakukierroksella yhteensä 17 hakijaa.
Merkillepantavaa on, että elinkaupunginjohtajaksi

ollut

kiinnostuneita.
Käytännössä lähes kaikilla hakijoilla on virka joko kaupunkiensa johdossa tai johtoryhmissä.

Aluekeskus- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksilla selitettiin aikanaan
vahvistettavan maakuntakeskusten elinvoimaa. Mitä tapahtui? Tyhjennettiin opistot ja ammattikoulutus maakuntien muista kunnista ja
kaupungeista maakuntakeskuksiin, kuten esimerkiksi maatalouskoulutus Ilmajoelta Seinäjoelle.
Kajaanista ja myöhemmin Savonlinnasta lopetettiin ensin yliopistokeskuksen lastentarhanopettajakoulutus ja sitten opettajankoulutus.
Oulun ja Kuopiossa Itä-Suomen yliopistot vetäytyvät maan hallituksen
rahoitusleikkausten selän taakse lakkauttamispäätöksissä. Kajaani ja
Savonlinna molemmat ovat vanhan Seinäjoen kaupungin kokoisia tai
isompia kaupunkeja.
Seinäjoen kaupungin päättäjien ja ammattikorkeakouluun nimettyjen
edustajien into antaa päätösvalta Tampereen yliopistolle ihmetyttää.
Mistähän loossista näitä päätöksiä tehdään?
Seinäjoen päättäjien kannattaisi käydä katsomassa tuhoa, mitä Savonlinnassa ja Kajaanissa on saatu aikaiseksi, kun päätösvalta on siirretty pois omista käsistä. Koulutuskeskukset ovat tyhjillään. Seinäjoen
päättäjien kannattaisi omien henkilökohtaisten paikkojen saati etujen
sijaan ajatella nuoria, jotka nostavat kytkintä Seinäjoen kohdalla, kun
Tampere siirtäisi koulutuspaikat kotipesäänsä. Hölmö ei kannata olla.

Elinkeinoelämä sekä tavaroiden ja palvelujen kauppa muuttuvat tällä
hetkellä äärimmäisen nopeasti. Elinkeinoelämässä menestyvät vain
nopeasti markkinoiden muutokseen reagoivat yritykset ja toimijat.

eivät hakeneet Seinäjoelle

punginjohtajan

Analyysi

Seinäjoen

3

MAALISKUU 2020

Niinistön veljekset
kiinnostuneita
Vantaan

kaupungin

jatko-

Kaupunginvaltuuston

kokouk-

neuvotteluja

Jaakko Niinistö

-Katsotaan helmikuussa, tuleeko

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Vihreiden Olli-Poika Parviaisen

Seinäjoen kj-asia agendalleni. Sitä en-

edellyttää valittavalta ylempää tiede-

hakua Seinäjoelle pidetään enemmän

nen en kommentoi Seinäjoen asioita,

korkeakoulututkintoa.

sai sisäisen haun kautta vastuulleen

totesi Lumio Seinäjokiselle tammikuun

kasvupalvelujohtajan tehtävät.

lopulla ennen jatkokautensa varmistu-

valintavyyhdissä

mista Kauhavalla.

Risikko saattaa vielä nousta keskus-

Niinistön asemaan vaikutti perussuomalaisten

heikkeneminen

Vantaan valtuustossa. Vielä vuon-

Luukko ja Jokinen
odotetusti listalla

-Seinäjoen energian hallituksen
ryvettynyt

Paula

teluihin mukaan valtuustossa, kommentoi

Seinäjokinen-lehdelle

eräs

kasvupalvelu-

na 2015 Niinistön tullessa valituksi,

johtaja Jaakko Niinistö antoi suos-

olivat ’persut’ Vantaan kolmanneksi

tumuksensa Seinäjoen kaupungin-

suurin ryhmä. Niinistö jätti perussuo-

Kurikan

johtajan hakuun. Niinistö hoiti vielä

malaisten jäsenyyden 2017 samaan

Juha Luukko ja Seinäjoen kaupungin

vuoden 2019 kevääseen saakka Van-

aikaan perussuomalaisten jakautues-

hallintojohtaja Jari Jokinen haki-

taan apulaiskaupunginjohtajan teh-

sa kahtia.

vat odotetusti tehtävää. He kertoivat

Seinäjokinen-lehdelle kerrottiin lä-

kiinnostuksensa tehtävään tammi-

hellä maan hallitusta olevista läh-

kuun lopulla Seinäjokiselle.

teistä, että keskustan johto on käynyt

tävää vastuualueenaan asukaspalve-

Jaakon veli ex-puolustusministeri

lut, mutta virka lopetettiin ja Niinistö

Jussi Niinistö (sin.) hakee myös Sei-

apulaiskaupunginjohtaja

Hiippakuntavaltuustoon Seinä
kolme ja kirkolliskokoukseen
Piia Kattelus (seurakuntaväki),
Elina Kalliovalkama (kirkko keskellä kylää) ja Suvi Lehtimäki
(kirkko lähellä sinua) ovat tulleet
valituiksi Seinäjoelta evankelisluterilaisen kirkon Lapuan hiippa-

sisäisiä

kuntavaltuustoon.
Hiippakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 14 maallikkojäsentä
ja seitsemän pappisjäsentä. Maallikkojäseniä oli ehdolla 59.
Hiippakuntavaltuuston tehtä-

vänä on tukea kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen
seurakunnissa.
Kirkolliskokoukseen
Seinäjoelta valittiin Ilmari Ylä-Autio
(kirkko keskellä kylää) ja Jouko

valtuutettu.

Hallituskriisi Parviaisen
haun taustalla?

joelta
kaksi
Ylinen (kirkko lähellä sinua).
Maallikkojäseniä valittiin yhteensä kahdeksan Lapuan hiippakunnasta ja ehdokkaita oli yhteensä 56.

Piia Kattelus

Elina Kalliovalkama

Suvi Lehtimäki

Ilmari Ylä-Autio

Lautakunta ei
Hallitusohjelman mukainen parlamentaarinen työryhmä aloitti viime
viikolla tehtävänään ”selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan
parantaa vaalijärjestelmän toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus.” Maaseudun ääni voitaisiin
saada kuuluviin tutustumalla Ison-Britannian vaalijärjestelmään.
Tästä kannattaa lukea Maalainen-osion artikkelista.

Jouko Ylinen

haastatellut

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei tuo-

sivistys-

nut Tanelinrannan rehtorikandidaatteja

Heikki Vierulan esityksen mu-

ja

hyvinvointijohtaja

haastateltavaksi.

kaan kuulematta itse hakijoita.

Jouko Peltonen (kesk.) esitti ko-

Niemi tuli valituksi saaden vaalis-

kouksessa rehtoriksi KM Anne-Mari

sa 8 ääntä, Haapala 3 ääntä ja Kati

Haapalaa, koska ”hän on selkeästi ko-

Nummensalo yhden äänen.

Omistuksistaan
tulee pitää kiinni

rannut Seinäjokinen-lehden lähde.

Seinäjoen kaupunginjohtajan virkaa haki
Kuntarekry.fi:n kautta 14 hakijaa.
Hautaluoma Väinö, myyntiedustaja / Valkama Juha Petri Olavi, Uuraisten kunnanjohtaja / Portaankorva Juha Petteri, Kouvolan kaupungin
kehitysjohtaja / Luukko Juha Pekka, Kurikan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja / Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja / Lumio Markku
Mikael, Kauhavan kaupunginjohtaja / Jokinen Jari Aarre, Seinäjoen kaupungin hallintojohtaja / Leinonen Linda, Kauhajoen kaupunginjohtaja /
Kiiskilä Jaakko Tapani, Laukaan kunnanjohtaja / Korte Terttu Marjatta,
Kannuksen kaupunginjohtaja / Niinistö Jussi, ex-puolustusministeri /
Wasastjerna Jan, Vice President, Services / Matikainen Tanja, Janakkalan
kunnanjohtaja / Parviainen Olli-Poika, valtiosihteeri

Suostumuksensa antoi kolme henkilöä:
Niinistö Jaakko, Vantaan kaupungin kasvupalvelujohtaja / Nousiainen
Timo, Tornion kaupunginjohtaja / Soosalu Ilari, johtaja, Kuntaliitto

Talvirieha Powerparkissa 29.2.

Seinäjoen kuntapäättäjänä minua on jo pidempään ihmetyttänyt kaupunkimme silmitön into Tampereen suuntaan. Nyt tapetilla olevassa
korkeakouluhankkeessa, Tampere3:ksi ristityssä naimakaupassa, ovat
innokkaimmat jo antamassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tampereen syliin vailla varmuutta tulevaisuudesta.
Tampereen enemmistöosakkuus olisi mielestäni lyhytnäköistä idiotismia. Nykyisenkaltaista menestyksellistä yhteistyötä pitää tietenkin
jatkaa, mutta ei millä hinnalla tahansa. Herääkin kysymys, että kuka
mahdollisesta SEAMK:in enemmistöosakekannan myymisestä hyötyisi eniten? Onko joku saamassa itselleen tai läheiselle merkittävän
aseman tai viran tai hyötyä omaan elinkeinotoimintaansa? Yleensä
kun kulisseissa tehdään ne ”sulle-mulle lehmänkaupat”.
Itse näkisin tärkeänä yhteistyön syventämisen erityisesti Vaasan ja
Kokkolan suuntaan, koska olemme maantieteellisesti samaa pohjanmaata ja historiasta muistetaan vielä vanha kunnon Vaasan lääni. Kolmen pohjalaismaakunnan koulutusyhteistyöllä luulisi tulppavan aivoviennin Pirkanmaalle ja kehäkolmosen sisäpuolelle. On sitä elämää
pohjoisempanakin ja tiet sekä raiteet vievät kumpaankin suuntaan.

Seinäjoki on apinoinut Tamperetta jo vuosikausia. Pyöräilystrategia
ei ole tästä poikkeus. Muutaman vuoden välein valtionrahoituksella
ja konsuttivoimin keksitään pyörä uudelleen ja valtuustolle esitetään
paperi, jossa Seinäjoki asemoidaan vihreiden linssien läpi ilmastoltaan
Etelä- tai Keski-Eurooppaan. Konsulttien luomien havainnekuvien
kaltainen säätila kun näillä leveyspiireillä vallitsee muutamana päivänä vuodessa. Pyöräilyn kehittäminen ympärivuotiseksi on mielestäni
järjetöntä utopiaa täällä, missä napapiiri on lähempänä kuin Nizza.
Mielestäni oikea osoite hankkeille ja rahalle olisi kouluympäristöjen
liikenneturvallisuuden parantaminen sekä lähiliikuntapaikkojen kehittäminen liitoskuntia myöden.

Onkin erikoista, että Seinäjoen kaupunginjohtajaksi pyrkii enemmän
tai vähemmän seesteisissä kuntajohtotehtävissä vuosikymmeniä jauhaneet johtajat.
Suomen kansantalouden ostoista 40 prosenttia on julkisia ostoja.
Erilaisten valtion osaomistamien tai eläkeyhtiöiden sijoitusten kautta osuus nousee jopa lähelle 60 prosenttia. Julkiselle sektorille olisi
hedelmällistä, että johdossa olisi ymmärrystä hektisen liike-elämän
tarpeista. Seinäjoen ei pidä käpertyä palvelujen ulkoistamisen ja sotehässäköiden pelinappulaksi, vaan kaupungin pitää osata tunnistaa nopeasti muuttuvan elinkeinoelämän tarpeet. Nähtäväksi jää, haetaanko
tai löytyykö kaupunginjohtajakandidaateista näitä taitoja.

Puheenjohtajan palsta

PowerParkin perinteinen Talvirieha
lauantaina 29. helmikuuta on koko
perheelle tarkoitettu elämyspäivä.
Härmään saapuvat muun muassa räyhäkäs juriheviyhtye Hevisaurus, kaikkien rakastamat muumihahmot Muumipeikko ja Pikku
Myysekä America’s Got Talent –
ohjelmastakin tuttu vatsastapuhuja Sari Aalto. Talviriehassa nähdään myös maamme ylivoimaisesti
suosituimpiin vloggaajiin kuuluva
Eetu Pesonen eli nuorison tuntema
Eeddplays.

Esiintyjien lisäksi tekemistä,
nähtävää ja koettavaa riittää, kun
PowerParkin viihtyisistä sisätiloista Palace Areenasta löytyy erilaisia
lasten huvipuistolaitteita, temppurata ja muita lapsille suunnattuja
aktiviteettejä sekä ainutlaatuinen
5D-elokuvateatteri, jossa esitetään
hauskaan päivään sopivia filmejä.
Lauantaipäivänä Palacessa on
katettuna herkullinen buffet, jonka
sisältö tyydyttää taatusti vaativankin muksun makuvaatimukset.

Aktivismi. Tämä laittomuuksiin ja suoranaiseen rikolliseen toimintaan
kytkeytyvä sana on otettu mukaan kaupungin ohjelmaan. Tätä en itse
henkilökohtaisesti sulata enkä tule ottamaan sanavarastooni. Minulle
aktivismi edustaa toimintaa, joka ei kestä päivänvaloa. Poliisikoulussa
opetettiin, että rikolliset laitetaan rautoihin eikä yritetä valkopestä laitonta toimintaa, kuten tunkeutumista toisen tuotantotiloihin tai -laitoksiin luvatta. Mielestäni aktivismi kytkeytyy äärivasemmistolaiseen
toimintaan. Kaupungin tulisi käyttää ohjelmissaan neutraaleja ilmaisuja ja puhua kansalaisaktiivisuudesta ja vapaaehtoistyöstä aktivismin
sijaan.

Piia Kattelus

keneempi ja hänellä on monipuolisempi

Sami Kilpeläinen

työkokemus”.
Noora Ahokas (kok.) esitti, että
Haapala ja Lasse Niemi olisivat tulleet
lautakunnan kuultavaksi, mutta se kaatui äänin 8-4. Lautakunnan puheenjoh-

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla Jakelu 32 000 kpl Seinäjoki, Nurmo,
Peräseinäjoki, Ylistaro, Isokyrö.
Tavoittaa yli 40 000 lukijaa,
Ilmestymispäivä 26.2.2020

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy
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
Hallituksen puheenjohtaja:
Piia Kattelus / Piia.Kattelus@seinajoki.fi
Ulkoasu ja taitto:
Graafinen toimisto Seria

taja Mervi Mäenpää vastusti esitystä.

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

Lautakunta teki jälleen päätöksen

SUN JUTTU VOI ALKAA TÄSTÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN
PERUSTUTKINTO UUDISTUU!

■ IT-tukihenkilö (ent. datanomi), Seinäjoki, Kirkkokatu
■ tietoverkkoasentaja (ent. ICT-asentaja),

Seinäjoki, Törnäväntie ja Lapua
■ elektroniikka-asentaja, Kurikka

HARVOIN TARJOLLA

■ Practical Nurse - opiskele lähihoitajaksi englanniksi

Seuraavan lehden
aineistopäivä 18.3.2020.

monikulttuurisessa ryhmässä Seinäjoella,
haku päättyy 31.3.

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

■ välinehuoltaja, Välinehuoltoalan perustutkinto

ylioppilaille, Seinäjoki, Kirkkokatu, haku yhteishaussa

■ kylmäasentaja, Talotekniikan perustutkinto, Lapua,

haku yhteishaussa

YHTEISHAKU 18.2. - 10.3.2020

Tsekkaa kaikki mahdollisuudet s e d u .f i / y h t e i s h a k u

KÄÄNNÄ SUUNTAA
– OPISKELE UUDELLE URALLE

s e d u .f i / ko u l u t u s h a k u > kirjoita ammattinimike tms.
Vapaa sanahaku –kohtaan

HAKIJAPALVELUT

www.pohjanrakennuskone.com

p. 040 830 2275
hakijapalvelut@sedu.fi
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Sedussa muutos nähdään positiivisena
Yhteishaku ammatilliseen koulutuk-

työpaikoilla oppimista, että niitä on

seen on käynnissä 10.3. klo 15 saakka.

liki mahdoton sovittaa oman työn

Kaikki peruskoulunsa päättävät ja

oheen.

päättäneet hakevat yhteishaussa yli-

- Onneksi oppisopimus tarjo-

oppilaiden kanssa. Ja kohteita riittää

aa taloudellisesti hyvän vaihtoeh-

Ilmajoella, Kurikassa, Lappajärvellä,

don alanvaihtajille, vararehtori Pasi

Lapualla, Rengonharjulla, Seinäjo-

Artikainen muistuttaa ja kannustaa

ella (Kirkkokatu, Rastaantaival ja

jokaista uudesta urasta haaveilevaa

Törnäväntie) ja Ähtärissä (Koulutie

selvittämään opiskelumahdollisuuk-

ja Tuomarniementie) – tutkintoja on

sia ensin nykyisessä työpaikassa.

yhteensä 24 ja osaamisaloja huimas-

Aikuisopiskelijan etuuksiin kan-

ti enemmän. Yhteishaussa on jaossa

nattaa tutustua Työllisyysrahaston

noin 1400 opiskelupaikkaa.

sivuilla

Ammatillisessa

https://www.tyollisyysra-

koulutuksessa

hasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

opiskelija rakentaa oman polkunsa.

Silloin talouden muutokset eivät tule

Osaamisperusteisuus tarkoittaa, että

yllätyksenä.

kaikki aiemmin hankittu osaami-

Sedu saa väistötilat Jouppiin

nen osoitetaan eikä samaa opiskella
enää uudestaan. Mutta uutta jokainen
opiskelee omien tavoitteidensa mu-

- Seinäjoella Koulukadulta siirtyvät

kaisesti. Tutkintojen sisällöt vaihte-

liiketoiminnan

levat, niin myös tutkintoon käytetty

lijat ja tieto- ja viestintätekniikan

aika.

opiskelijat kevään kuluessa väistöti-

opiskelijat ja perustason ensihoidon
toistua määräajoin, minkä työelämän

ja opintojen suunnitteluun löytyy

opiskelijat sekä hius- ja kauneuden-

Sedussa

mattitutkinto), painottaa Sedun joh-

tarve säätelee.

ammattiosaajia.

hoitoalan opiskelijat, kertoo varareh-

päivittämään tai syventämään työn

taja, rehtori Reija Lepola ja korostaa

ohessa joko osallistumalla lähipäiviin

jatkuvaa hakua.

Osaamista

pystyy

Ammattitaidon

ylläpito

edel-

lyttää harvoin kokonaisen tutkin-

Kiinalainen juttu
Kiinalainen JP Turkis Oy ei onnistunut tällä kertaa viemään Suomesta
Kiinaan tuhansia eläviä sinikettuja, kiitos paikallisten ruohonjuuritason toimijoiden aktiivisuuden
ja valveillaolon. Rehuntoimitukset
päättyivät Kokkolan tilalle helmikuun alussa, koska tila ei ollut
Suomen turkiksenkasvattajayhdistyksen sertifioima. Kiinalaisomistaja ei myöskään halunnut myydä
kettuja suomalaisille, vaikka kolme
kotimaista turkisalanjärjestöä oli
jättänyt ketuista ostotarjouksen.
Elävien kettujen vienti kun on kiinalaisen JP Turkis Oy:n bisnes.
Yle Österbotten uutisoi viime viikolla, että Kiinaan siitoskäyttöön
tarkoitetut 2500 elävää kettuurosta olisi pistetty nahoiksi Kokkolan
tarhalla.
Seinäjokinen-

tori Hellevi Lassila ja odottaa paljon

Ammatista seuraavaan

hyvää, kun toimijat ovat saman katon

tai opiskelemalla kokonaan verkossa

Sedun verkkosivustolla on jatku-

non suorittamista. Usein riittää hy-

esim. dieettikokiksi (Erityisruokava-

vasti tarjolla eri alojen koulutuksia;

vin suunniteltu täydennyskoulutus,

Uuteen ammattiin opiskelu ei yleensä

liopalvelujen erikoisammattitutkin-

haku voi olla jatkuvaa, jolloin opinnot

siis yksi tai muutama tutkinnon osa.

onnistu oman työn ohella. Ammatil-

to) tai työvalmentajaksi (Kuntoutus-,

voi aloittaa joustavasti tai haku voi

Sedussa Hakijapalvelut auttaa, uran

lisiin opintoihin sisältyy niin paljon

alla.

Henkilökunta huolissaan SEAMK:in tulevaisuudesta
opiston neljäs kampus.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta vastustaa omistuksen siirtymistä Tampereelle.
Seinäjokinen-lehden saamien tietojen mukaan henkilöstö näkee
Tampere3-hankkeessa
pitkällä
tähtäimellä selkeitä riskejä, jotka tulisivat realisoitumaan tämän
vuosikymmenen kuluessa. Nyt tehtävällä päätöksellä on kauskantoiset seuraukset, joten päätöstä tulisi
punnita rauhassa eikä kiirehtiä.
Henkilöstön mielestä elinvoimaista ammattikorkeakoulua ei

kannata riskeerata 100 maisterin
takia Tampereen enemmistöomistukseen, koska ammattikorkeasta
valmistuu 900 opiskelijaa vuosittain. Huomattavaa onkin, että
Tampereen yliopiston hallitus on
linjannut haluavansa nimenomaan
enemmistöosakkuuden Seinäjoen
AMK:sta. (Yle 20.2.2020).
Tässä on riskinä, että pitkässä juoksussa talouden vääjäämätön tiukentuminen koulutuksessa
johtaa koulutusohjelmien siirtoihin, jotka kohdentuvat Seinäjoelle.
Yleisesti tunnettu totuus on se, että

leikkaukset kohdentuvat herkästi
siihen kauempana olevaan ja pienempään yksikköön. Jos päätäntävalta on Tampereella, tämä on
pitkällä tähtäimellä todennäköinen
seuraus.
Omistuksen pysyessä Seinäjoella jäisi myös koulutustarjonnasta
päättäminen Seinäjoelle. Pelkona
on tuotu esiin mm. tukitoimintojen
siirtyminen Tampereelle, joka johtaisi siihen, että Seinäjoki ostaisi
palvelut isolla rahalla Tampereelta.
Maisterikoulutusta on hyvä
Seinäjoella toteuttaa, mutta ei sil-

lä ehdolla, että samalla uhrataan
ammattikorkeakoulun omistus ja
tulevaisuus. Jos Tampere näkee
maisterikoulutuksen järjestämisen
Seinäjoella järkeävänä, jatketaan
yhteistyötä nykymallin mukaan.
Seamk on tuottanut koulutettua työvoimaa alueen yrityksiin
ja julkiselle sektorille ja on ollut
avainasemassa nostamassa Seinäjokea kehittyväksi ja vahvaksi
kaupungiksi. Seamk:in henkilöstön
mukaan parasta olisi, että Seinäjoki
pysyisi Seamk:in enemmistöomistajana.

Helsingin
hallinto-oikeus
käsittelee Puolitaipaleen valituksen syksyn aikana, Seinäjokinenlehdelle kerrottiin hallinto-oikeudesta.
Uusin käänne Lammin ja
Puolitaipaleen virkakiertoon saatetaan saada jälleen maaliskuun
alussa, kun Kari Puolitaipaleen
nimi löytyy jälleen hakijoiden
joukosta: tällä kertaa jälleen
Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön
viransijaisuuden
hakijana kesään 2020 asti. Virka
kuuluu siis edelleen Risto Lammille.

Poliisilaitos vaikeni syksyllä
Seinäjokinen-lehti selvitti syksyllä Alavudella tapahtuneen epäillyn
alkoholin vaikutuksessa toimineen
poliisimiehen siirtomääräystä Seinäjoelle. Poliisista kieltäydyttiin
vastaamasta kysymykseen.
Lehden saamien tietojen mukaan siirto oli tehty ilmeisesti
ennen Risto Lammin paluuta sisäministeriöstä virkaansa, jota väliaikaisesti hoiti Puolitaival. Poliisista ei vahvistettua syksyllä asiaa.
Lammi kuitenkin perui poliisimiehen tehtävään kohdistuvan määräyksen Seinäjokisen tuotua asian
julkisuuteen.

kin osapuolen hyötyvän siitä, että
Suomessa jalostetut korkeatasoiset
siniketut viedään Kiinaan puoskareiden hoidettaviksi.

Seinäjokinen-lehdelle on lisäksi
kerrottu, että kiinalainen on yrittänyt kiristää suomalaisia väittämällä, että kiinalaiset eivät enää
ostaisi ketunnahkoja Suomesta
johtuen hänen elävien kettujen
viennin estämisestä Kokkolassa.
Kiinalainen win-win tilanne kaikenkaikkiaan.

************
Kettujupakan vuoksi tekisi mieli
esittää, että Ähtärin pandat nimetään uudelleen Coronaksi ja Virukseksi, jotta muistaisimme, että
ovat Kiinasta kotoisin.

Päätoimittaja
Takaiskusta huolimatta JP Turkis Oy
aikoo jatkaa toimintaansa Suomessa. Mies uhoaa Yle Österbottenin

Piia Kattelus

nätetä käynnistää näillä näkymin

neuvoston puheenjohtajan Char-

EU:n budjetti tuskin etenee en-

vuonna 2022.

les Michelin toimesta rukattu 1095

simmäisen vuosipuoliskon aikana,

miljardiin euroon. Ison-Britannian

sillä EU:n puheenjohtajamaa Kro-

lähdöstä huolimatta budjetti on

atiaa seuraa heinäkuussa Saksa.

kasvamassa 8 miljardilla eurolla.

Suuren jäsenmaan Saksan kaudella

EU:n budjetti on vuosina 2014-2020

Kasvavasta budjetista entistä pie-

on selvää, että myös maataloutta ja

le rahoituskaudelle ei ole tiedossa

yhteensä 1087 miljardia euroa. Bud-

nempi osa esitetään maataloudelle

maaseutua koskeva asetusvalmiste-

Maalainen-lehdelle, että budjetti-

vastaavia EU-rahoitusosuuksia kuin

jetista 39 % eli 420 miljardia seit-

ja maaseudulle eli 354 miljardia eu-

lu edennee päätökseen asti.

neuvottelujen viivästyminen tulee

vuosina 2014-2020.

semässä vuodessa käytetään kestä-

roa.

Maalainen-lehdelle.

2027 rahoituskehystä koskettavat

Virkamiesten mukaan tämä voi

neuvottelut eivät ole edistyneet.

johtaa siihen, että vanhojen Man-

Viime lauantaina EU:n huippuko-

ner-Suomen

kous yritti edetä asiassa Brysselissä,

mukaisten tukien jatkamisen ra-

mutta tuloksetta.

hoitus on ongelmissa, koska uudelvahvistivat

Virkamieslähteet

maaseutuohjelmien

Ilmasto syö budjettia

Suomen viljelijöille maksetta-

rahoitus-

-Voi olla, että vuodelle 2022 ei

vään kasvuun ja luonnonvaroihin.

EU aikoo käyttää 25 prosenttia

vista tuista vuosittain on EU:n suo-

asemaan viljelijöille maksettavissa

ole rahaa maaseutuohjelman mu-

Taloudelliseen, alueelliseen ja so-

budjetistaan ilmastonmuutokseen.

ria tukia 525 miljoonaa euroa, joihin

tuissa vuonna 2022.

kaisiin luonnonhaitta-, ympäristö-

siaaliseen koheesioon käytetään 34

Osa maatalouden varatuista budjet-

ei kohdistu kovin suuria budjettipai-

-Nykyinen rahoituskausi päät-

tai eläinten hyvinvointikorvauksiin

prosenttia budjetista (371 miljardia

tirahoista ohjataan vielä ilmaston-

neita. Kansallisia tukia maksetaan

tyy vuonna 2020 ja on selvää, että

saati investointiavustuksiin, arvioi-

euroa).

muutokseen.

319 miljoonaa euroa. Suurimman

uutta lainsäädäntöä ei ole vuonna

daan virkamieslähteistä.

vaikuttamaan

Suomen

EU:n komission esityksen jäl-

Suomen hallitusohjelmassa on

paineen alla olevista 840 miljoonan

2021 eikä ole takeita, että uusi lain-

-Vanhat rahat ovat loppu ja

keen Suomen puheenjohtajamaana

luvattu paikata ainakin vuoden 2021

euron

säädäntö olisi käytössä vielä vuonna

uusia rahoja ei voi käyttää vanhaan

tekemää muutettua esitystä EU:n

maaseututukien rahoitusvaje, mut-

hoista EU maksaa nykyiselläänkin

maaseudun

kehittämisra-

2022, virkamieslähteestä kerrottiin

ohjelmaan eikä uutta ohjelmaa en-

rahoituskehykseksi on Eurooppa-

ta vuodesta 2022 ei ole kirjauksia.

enää vain 177 miljoonaa euroa.

Senioreille hyvin varusteltuja
vuokrahuoneistoja Nurmossa Tepontiellä.

Poliisipäälliköt jälleen kisailemassa
Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammin valinnasta Lounais-Suomen poliisipäälliköksi on tehty valitus
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valittajana on Kari Puolitaival, joka
toimi aiemmin Pohjanmaan poliisilaitoksen viransijaisena poliisipäällikkönä.
Risto Lammi oli viime kesään
asti virkavapaalla kaksi vuotta
Pohjanmaan virastaan toimien sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkönä.
Puolitaival palasi vasta viime
syksynä takaisin Lounais-Suomen
poliisilaitokselle, jossa hän on toiminut mm. apulaispoliisipäällikkönä.

Netistä on poimittu vuonna 2018
kuvattu video, jossa samainen
kiinalaistarhaaja uhoaa HelsinkiVantaan lentokentällä tappavansa
täältä siirrettyjen kettujen avulla
Suomesta turkistarhauksen - tämäkö on sitä kiinalaisen kehumaa
”win-win”-yhteistyötä,
jossa
kumpikin osapuoli voittaa? Hän
mitä ilmeisemmin aliarvioi suomalaisen turkistarhaajan ymmärryksen uskotellessaan kumman-

uutisessa laajentumissuunnitelmillaan ja hekumoi ajatuksillaan
siitä, että heikosta taloustilanteesta johtuen tulee Pohjanmaalla kettufarmeja myyntiin. Parempi olisi
pitää turkistarhaus kotimaisissa
käsissä, koska paikalliset toimijat
noudattavat alan tiukkoja määräyksiä, toisin kuin tämä kiinalainen
bisnesmies.

EU:n budjettineuvottelut jumissa maaseuturahat vähissä vuonna 2022
Euroopan unionin vuosien 2021-

Tampere3-hankkeen nimellä kulkeva uudistus puhuttaa Seinäjoen
ammattikorkeakoulun henkilöstöä. Uudistuksessa on ollut esillä
kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäinen pitää sisällään yhteistyön
jatkumisen nykyiseen tapaan. Toisena vaihtoehtona on yhteistyön
tiivistäminen merkittävästi, jolloin Tampereen yliopistosta tulisi
vähemmistöosakas. Kolmantena
mahdollisuutena on enemmistöomistuksen ja päätösvallan siirto Tampereen yliopistolle, jolloin
Seinäjoelle tulisi Tampereen yli-

lehdelle on kuitenkin kerrottu,
että osa ketuista olisi välttänyt
nahkomisen ja niitä olisi äskettäin siirretty kiinalaisen omistajan toiselle tarhalle Munsalaan.
Tämä tarkoittanee sitä, että eläviä
kettuja yritetään viedä uudelleen
Kiinaan joko myöhemmin tänä
vuonna tai ensi vuoden puolella.

Jos kiinalainen oikeasti tekee
elävien siitoskettujen viennillä
Suomesta Kiinaan myyräntyötä
sen puolesta, että turkistarhaus
Euroopasta ja Suomesta loppuu,
johtaa se pidemmällä aikavälillä
siihen, että koko länsimarkkina
sulkeutuu kokonaisuudessaan kiinalaisilta. Tämä ei olisi Kiinankaan
etu.

seuraavat Kirkkokadulta lähihoitaja-

tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisam-

-

Päätoimittaja

loihin Suupohjantielle. Pian perässä

Suupohjantien tiloihin rakennetaan siistejä oppimisympäristöjä. Alojen yhteistyölle on hyvät edellytykset.

Jatkuva oppiminen
pitää virkeänä

merkonomiopiske-
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KÄYTÖSSÄSI:
* 4 rinnettä
* hissiä
* Pulkkamäki

RINTEET AVOINNA:
Ma-Pe klo 10-20.30
La-Su klo 11-18

Huoneistoja tarjolla mm. 1h+kk/2h+kk
Onnelan palvelutalon ja Teponkartanon välittömässä läheisyydessä /
palvelut helposti saatavilla.

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet -

Lisätietoja

NURMON VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY
Lakeuden isännöinti 06-428 9100,
lakeuden.isannointi@ylitaloky.com

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

l

s
vau
kor nnistä
a
l
Ke ikäy
är
ääk

Tarvitseeko pihasi roskakatoksen
tai kenties leikkimökin?

Arpeetista mm.
- Roskakatokset
- Leikkimökit
- Piha-aidat
- Postilaatikkotelineet

KYRÖNMAAN TYÖPAJA ARPEETI
YLIS MEDI

Yksityinen lääkäri- ja
terveydenhoitopalvelu
- Etälääkäripalvelut joka päivä, myös kotikäynnit

Ajanvaraukset 050 325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Tyyristie 2, 66440 Tervajoki
Avoinna Ma – Pe klo 9 – 17

Ota yhteyttä arkisin klo 7.30 – 15.30
Puutyöpaja – puh. 050-303 6769

www.vaasa.fi/palvelupiste/kyronmaan-tyopaja-arpeeti
www.instagram.com/tyopaja.arpeeti/ www.facebook.com/tyopajaArpeeti/
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Britannian vaalijärjestelmä toimisi myös
Suomessa ja toisi maaseudun äänen kuuluviin?
”Vain muutos on pysyvää”, tote-

vat enintään yhden ehdokkaan vaa-

si Herakleitos n. 500 vuotta ennen

lipiiriin. Jos alueella olisi esimerkiksi

Kristusta. Suomen vaalilaki on pe-

20 000 äänioikeutettua ja noin 27

räisin Suomen Suuriruhtinaskunnan

000 asukasta, se edustaisi keskiver-

ajoilta vuodelta 1906. Sittemmin

toa suomalaista vaalipiiriä.

Nykyisistä

taisi esimerkiksi 12 puoluetta tai

suuri osa tulee suu-

min istuvaksi.

valitsijayhdistystä,

rista kaupungeista ja

sanedustajista

Nyt valtioneuvosto on asetta-

rin n. 20 000 äänioikeutetulla olisi

maakuntakeskuksista.

nut parlamentaarisen työryhmän

mahdollista äänestää vain näitä eh-

Enemmistövaalissa

pohtimaan vaalilain päivitystä ny-

dokkaita. Tämä varmistaisi sen, että

piirit olisivat sen verran pieniä,

kyaikaan paremmin sopivaksi. Huoli

jokaisen ehdokkaan olisi itse oltava

että alueellisuus toteutuisi aina.

äänestysprosentin laskusta ja ääni-

omalla alueellaan kärjessä eikä voisi

Keskuskaupunkien ylivalta pieneni-

kynnyksen noususta on laajemmin-

päästä listalta läpi muiden ansioilla

si. Kaupunginosien asema kasvaisi.

kin huomattu.

esimerkiksi yhdeksänneksi eniten

Ulkoparlamentaarisille

puolu-

Äänestäjien

kuulemisen

vas-

tuu kasvaisi valitulla edustajalla. Jos

neena.

oman alueen äänestäjien kuulemi-

avattu, vaikka mahdolliset muutos-

Nurmossa ja Lapualla esimer-

nen unohtuisi kansanedustajalta,

esitykset vaalilakiin ja vaalirahoi-

kiksi Keskustan ja kokoomuksen

voisi pieni vaalipiiri antaa palaut-

tukseen koskisivat kaikkia vaaleissa

pitäisi harkita kummasta ’kunnas-

teen suoremmin.

mukana olevia.

ta’

Suomalainen

asettavat.

Toki

Ekologisuus

vaalijärjestelmä

eduskuntavaaleissa ehdokas saisi

on viime vuosikymmenien aikana

tulla kyseiseen vaalipiiriin vaikkapa

mennyt entistä epäoikeudenmukai-

Seinäjoelta tai Joensuusta. 20 000

Nyt ehdokkaat kiertävät vaaleissa

semmaksi. Suuret kaupungit domi-

äänioikeutetun vaalipiirissä 75 %:n

helposti 10 000 kilometriä. Vaalipii-

noivat kansanedustajien määrässä

äänestysaktiivisuudella ääniä an-

rin toiselta reunalta haetaan muuta-

ja useissa vaalipiireissä maakunta-

nettaisiin 15 000 kappaletta.

mia ääniä. Enemmistövaalissa syn-

keskusten ehdokkailla on selvä etu-

Kahdentoista ehdokkaan vaalis-

tyvät pienet vaalipiirit madaltaisivat

sa voisi hyvinkin 2500-3000 ääntä

matkustamista ehdokkaiden osalta

Kaakkois-

riittää läpipääsyyn, jos esimerkiksi

ja vaaleista tulisi ekologisemmat.

Suomen jättivaalipiirien synty oli

viisi pienimmän äänimäärän saa-

Isoissa kaupungeissa vaalipiirin

jatkoa Lapin, Oulun ja Vaasan maan-

nutta keräisivät yhteensä 5000 ään-

voisi kävellä helposti läpi aamu- tai

tieteellisesti valtaville vaalipiireille.

tä. Loput seitsemän ehdokasta saisi-

iltalenkillä kokonaan.

Sopii kysyä, kuinka todennäköistä

vat yhteensä silloin 10 000 ääntä ja

on, että Kaskisilta äänestetään Hal-

jokainen vähintään 1000 ääntä.

lyöntiasema.
Savo-Karjalan

ja

Nyt on huomioitava, että ny-

ki ne keinot, joilla hiilijalanjälkiä

kyisin esimerkiksi Vaasan vaalipii-

saadaan pienennettyä elämän kai-

von Kiuruveden äänestäjä äänestää

rissä pitää puolueen saada helposti

killa eri osa-alueilla. Näinhän

Kiteen ehdokasta ja päinvastoin.

vähintään 12 000 ääntä saadakseen

mediassa koko ajan meille

ei

edes yhden ehdokkaan läpi. Useilla

vakuutetaan.

ole ruodittu käytännössä lainkaan.

puolueilla vaaditaan yli 5000 äänen

Yleensä

tarjotaan

henkilökohtainen potti. Se varmis-

kallisuus olisi

vain väsynyttä listavaalia, mutta ku-

taa, että pieniltä paikkakunnilta yhä

vaalijärjestel-

kaan ei ole perehtynyt Ison-Britan-

harvemmin tullaan valituiksi.

mässä todella

vaihtoehdoksi

Jos alueelta löytyisi näkyvä kan-

on jaettu yli 600:an pieneen vaali-

sanliikkeen ehdokas, voisi se tuoda

keino sääs-

piiriin ja vain eniten vaalipiirissä ää-

suoraa demokratiaa vaaleihin, koska

tää kaikessa

niä saanut valitaan.

äänikynnys paikallisille ehdokkaille

vaaleihin

alenisi nykyisten vaalipiirien ääni-

liittyvissä

kynnysten sijaan merkittävästi.

kustan-

Nyt
mään
tannian

kyseiseen
on

vaalijärjestel-

perehdytty.

Ison-Bri-

vaalijärjestelmä

toimisi

Suomessa loistavasti. Ohessa on
joitain näkökulmia, joita tavallis-

Jokainen menisi omilla äänillä

Peräseinäjoen
Metallitiellä
on
toiminut aito ja oikea rautakauppa syksystä 2017 lähtien.
Yrittäjä Veikko Koivisto kiirehtii lisäämään, että kyse on enemmänkin tavaratalosta, valikoimiin
kun kuuluvat taloustavarat laidasta
laitaan, teräs, puu, maalit, autotarvikkeet, työkalut ja rakentamisen
tykötarpeet aina painekyllästetystä
puusta -harkkoihin ja ruuveihin,
nimikkeitä on tuhansia.
Myymälä työllistää neljä hen-

keä. Kauppiaan tehtävää hoitaa
Rami Kangasniemi.
-VMT-Rauta & Rakennustarvikkeen kunnia-asia on palvella
asiakkaat hyvin. Meiltä löytyy hyllystä kaikki, mitä rakentaja tarvitsee, kertoo Rami Kangasniemi. Hän
lisää vielä, että Peräseinäjoelta ei
tarvitse heti lähteä Seinäjoelle asti
kauppaan ja kehoittaa pirauttamaan heille ja kysymään, niin voi
säästyä aikaa ja bensaa.
Veikko Koiviston johtaman ta-

Rami Kangasniemi palvelee asiakkaita hymyillen Veikko Koiviston
esitellessä STIHL-moottorisahaa.
-Sahauspalvelumme katkaisee sen mittaisen rautapalan mitä
asiakas tarvitsee, mutta käytännön
syistä 2 metriä on pienin myyntierä.
Lähiseudun asukkaat ovat tavoiteasiakkaita,
Peräseinäjoen
väkimäärä on kolmisentuhatta,

vaikuttava

nuksissa ja
liikkumisissa.

ten suomalaisten kannattaa pohtia

Suomen suhteellisessa vaalitavassa

Kansalaispuolueen uuden hallituk-

esimerkiksi Uudellamaalla on usein

kaikkea

sen tekemän keskusteluehdotuksen

mennyt julkkisehdokkaiden Sau-

äänestäjät

pohjalta. Jokainen voi ottaa kynän

li Niinistön, Timo Soinin, Tanja

voittaisi-

käteen ja piirtää omat rajansa. Kes-

Karpelan tai Alexander Stubbin kal-

vat, koska

kustelu on auki.

taisen nimien perässä pienillä ääni-

edustajat

25-30 000 asukkaan vaalipiirit

Veikko Koiviston johtama rautakauppa on todellinen tavaratalo.

On pakko kysyä Veikolta ja Ramilta,
että mitä se rauta oikein on, mitä
myydään oikeassa rautakaupassa. Tilanne muistuttaa kieltämättä
kevyempää versiota ”nainen rautakaupassa-sketsistä”. Vastauksen saan myymälähallin perältä,
missä on eripaksuista rautaputkea
ja palkkeja, tankoja, laattoja ym.
siististi sisällä telineissä tuhansia
kiloja. Siinä on mm. aita-ja karsinavärkkiä ja menekki on kokoajan
paranemaan päin, sillä maatilat ja
rakentelijat ovat varmaan suurin
asiakasryhmä.
VMT-Rauta & Rakennuspalvelu
on Etelä-Pohjanmaan suurin raudan vähittäismyyjä kun katsotaan

Ehdokkaiden pai-

nian vaalijärjestelmään, jossa maa

Ennen

määrillä ehdokkaita läpi. Keskustan
kaikkiin muutoksiin

Eero Lankia pääsi vaivaisella 1900

ja uudistuksiin. Näh-

äänellä vuoden 2003 vaaleissa

Suomi jaettaisiin 200 vaalipiiriin,

läpi. Jäin itse reilulla 4000 ää-

joissa lähtökohtaisesti olisi noin 25

nellä rannalle.

täväksi jää, mikä taho tätä
esitystä eniten tulee vastustamaan, ja millä perusteluilla.

Suomen nykyinen vaalitapa

000 – 30 000 asukusta. Joitain poik-

Tämä Britanniassa toimiva ja

keuksia tulisi kuitenkin olemaan

on monella tavalla taktinen vaalita-

harvaanasutuissa osissa Suomea ja

pa. Äänestetään niitä listoja, joista

saaristossa. Vaalipiirissä jokainen

varmuudelle menee useampia läpi.

puolue tai valitsijayhdistys aset-

Enemmistövaalissa toisten äänillä

ja ehdokkaat olisivat paikallisia ja

taisi vain yhden ehdokkaan ja tälle

ei olisi merkitystä, vaan ehdokkaan

siten helposti tavoitettavia. Ja mikä

asiointialue, koulupiirialue, liiken-

kustelun vaalilain uudistamisesta

henkilökohtaisen varahenkilön. Va-

oma osaaminen ja juuri kyseiselle

parasta, edustajan ensisijainen

teellinen yhteisalue tai mikä tahansa

Suomessa.

lituksi tulisi se ehdokas, joka saisi

ehdokkaalle tulleet äänet ratkaisisi-

intressi olisi hoitaa oman alueensa

paikallisia äänestäjiä ja ehdokkaita

omassa vaalipiirissään eniten ääniä.

vat.

asioita, ryhmäkuri tulisi vasta tois-

yhteen liittävä alue.

sijaisesti.

jako olisi pai-

siellä hyväksi havaittu malli vaali-

kallisesti luonteva. Se

piireistä on yksi vaihtoehto ja ha-

voisi olla vaikkapa työssäkäyntialue,

luamme tällä esityksellä avata kes-

Onko maallamme malttia viisastua?

Toki kaikki jaot eivät varmasti-

Tällainen vaalipiiri voisi olla

Julkkisehdokkaan perässä pie-

vaikkapa Nurmo ja Lapua. Jokainen

nilläkin äänimäärillä mennään ny-

Nyt voisi olla korkea aika ryhtyä

kaan kaikkia miellyttäisi varsinkaan

Sami Kilpeläinen

puolue ja valitsijayhdistys asettaisi-

kyään läpi - osaamisesta viis, kun-

alueilla pohtimaan, mikä vaalipiiri-

alkuun. Ja muutosvastarintaa löytyy

agronomi, valtiotieteiden maisteri

mutta kesäaikaan asukasluku kasvaa matkailijoiden myötä. Veikko
ja Rami myöntävät, että kylä on
aika pieni, mutta riittävä pitämään
rautakaupan pystyssä - jos lähipalvelua vain käytetään. Nyt tässä eletään vähän niinkuin koeaikaa, että
pysyykö tämä palvelu Peräseinäjoella.

Maatilat suurin asiakasryhmä

Nyt ja tulevaisuudessa meidän

kuinka todennäköisesti Pohjois-Sa-

vaalijärjestelmää

varastovalikoimaa. Peräseinäjoella
myytävä teräs tulee eri terästukkureilta, paljolti myös maakunnan
omalta isolta toimijalta.

kaikkien on tarkoin mietittävä kaik-

suan ehdokasta tai toisinpäin. Tai

Suomen

Suomessa
voitaisiin
parantaa
alueellista
edustavuutta
valitsemalla kansanedustajat
henkilökohtaisen äänimäärän perusteella pienemmissä vaalipiireissä
Ison-Britannian mallin
mukaisesti. Isoimmissa
kaupungeissa vaalipiirit
muodostuisivat vajaan
30 000 asukkaan kaupunginosista. Maaseudulla vaalipiirit perustuisivat
muutamista
kunnista.

vaali-

ääniä oman puolueen listalta saa-

ehdokkaansa

varatalon valikoima on myös laajentunut koko ajan. Myyntiin on
otettu koiranruokaa, kodin sisustustuotteita, kalastusvälineitä ja
STIHL-moottorisahat, puutarhakoneet ja tykötarpeet.
-Olemme virallinen STIHLjälleenmyyjä. Meiltä saa myös
IKH:n tuotteita, vaikka virallisesti
emme ole IKH-myymälä, vinkkaa
Koivisto.

kan-

lisäyksiä tehty ajan henkeen parem-

eille ovea ei ole tähän työryhmään

”Rautakauppa, josta löytyy myös rautaa”

Alueellisuus

Jos vaaleissa ehdokkaita asetvaalipii-

Vemitek Oy perusti rautakaupan Peräseinäjoelle:

han vain on oikealla listalla.

aikojen saatossa sitä on korjailtu ja

niin
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VMT-RAUTA & RAKENNUSTARVIKE

Pysyykö tämä palvelu Peräseinäjoella?
-Hintatasomme on maltillinen
ja tuotteiden rahti onnistuu kauttamme. Jos tuote ei mahdu pakettiautoomme, niin läheltä löytyy rahtareita, jotka tuovat tavarat kotiin,
kertoo Rami Kangasniemi. Vaikka
nettikaupan tuote vaikuttaa edulliselta, tulee siihenkin useimmiten
rahti päälle, joten kannattaa kysäistä VMT:n Ramilta ennen niiden
tilaamista netistä tai muualta.

HYLLYKALLIO
Tällä kupongilla valitsemastasi
normaalihintaisesta tuotteesta -20%
Tarjous voimassa 11.3.2020 saakka.

TALVILOMALLA VAASAAN
TROPIIKIN LÄMPÖÖN!

PERHEPAKETTI

2 aikuista + 2 lasta (4 -12v)
Life Hyllykallio, Prisma
Hyllykalliontien 2, 60510 Hyllykallio

50€

Kylpylä Tropiclandia www.tropiclandia .fi
Kylpylä Tropiclandia

06-4128711

kylpylatropiclandia

CENTER
Huollata autosi kuntoon
Huollata
autosi
kuntoon
ennen hiihtolomia !
Fixus Center Seinäjoki on luotettava autokorjaamo joka
huoltaa ja korjaa kaikki henkilö- ja pakettiautomerkit.

Fixus Center Seinäjoki on osa
koko maan kattavaa
Fixus-ketjua.

Meiltä saat autollesi valmistajan ohjeiden mukaiset määräaikais- sekä kausihuollot edullisesti ja takuut säilyttäen.
Käytössämme ovat autovalmistajien sähköiset huoltokirjat
mm. Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mazda,
Mercedes-Benz, Seat, Skoda ja Volkswagen.
Meiltä huollot ja korjaukset myös
Fixus laskulla
tai edullisella osamaksulla.
Huollon yhteydessä saat
Fixus Tieturvan
edullisesti.

FIXUS CENTER - SEINÄJOKI
Nurmontie 113, 60510 SEINÄJOKI

www.fixus.fi

MY YMÄLÄ
Puh. 010 650 7060
myynti.seinajoki@fixus.fi
Avoinna: ark. 8-17, la 10-14

HUOLTO
Puh. 010 650 7077
myynti.seinajoki@fixus.fi

TIETURVA

