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Näppärät liikuteltavat ja liikuttavat 
työpisteet tuovat käyttömukavuutta sekä 
vähentävät istumatyön haittavaikutuksia.

Näppärä Up desk  -etätyöpiste
• Helppo koota ja käyttää
• Säädettävissä kahdeksaan eri korkeuteen
• Työpiste kulkee mukana siellä missä tarvitset

ILO 2-jalkainen sähköpöytä
• Portaaton korkeuden säätö
• Kummassakin pilarissa sähkönostimet
• Hiljainen nostomekanismi
• Varastosta värit: valkoinen, harmaa

ILO on 1-jalkainen 
tilaihme kaiken ikääsille
• Toimii ilman sähköä.
• Portaaton korkeuden säätö
• Helppo liikutella 
• Lähes äänetön nostomekanismi
• Et tarvitse sähköpistokkeita 
• Varastosta värit: valkoinen, harmaa 
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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 2.12.2020

Jouluna soi 
”enkeli taivaan”

Suomen media on erittäin vähän rummuttanut faktaa, että perustus-
lakivaliokunnan kannan ja opetushallituksen linjauksen mukaisesti 
kristillinen opetus ja juhlat kuuluvat suomalaiseen kouluun ja kasva-
tukseen. Olennaista on, että siitä kerrotaan ja niillä perheillä ja lapsilla, 
jotka eivät halua osallistua tilaisuuksiin, on muuta toimintaa tarjolla.

Koulujen ja päiväkotien toimintaan on myös vanhempien syytä vaatia 
ja huolehtia kristillisen kasvatuksen periaatteet, jos kotikunta meinaa 
niistä lipsua. Jos joulua, uutta vuotta tai pääsiäistä ei ihmiset vakau-
muksellisesti halua tunnustaa ja pyrkivät kieltämään sen kouluista, 
niin olisi varmaan syytä silloin myös linjata, että näillä ihmisillä ei ole 
myöskään töistä vapaata. Moni voisi pitää syntymäpäiviä ilman päi-
vänsankaria outoina. Niin on Joulukin ilman Jeesusta.

Pitäkäämme huoli, etteivät punavihreät ateistista oppia levittävät 
opettajat valtaa koulujamme. Kuntavaaleissa on myös tästä kyse.

Seinäjoki sai ”köyhäinapua” 2,8 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena 
valtionapuna. Samaan aikaan kaupunki on holvannut yksityisen päi-
vähoidon palveluseteliin kolmanneksen ylihinnan, maksaa melkein 
kymppimillin vihervasemmistolaisia projektipäälliköitä viliseviin 
projekteihin ja rakentelee keskuskaupunkiin eritasoliittymiä, jotka 
olisi kuulunut vaatia valtion rakentamiksi. Valtionveron maksajana voi 
kysyä, että kuinka kauan tällaisesta holtittomasta talouspolitiikasta 
palkitaan?

Velkaa on nyt ennätysmäärät kotitalouksilla, yrityksillä, kunnilla, 
valtiolla ja kohta jo EU:llakin. Suunnitellaanko kulisseissa jotain, joka 
pitäisi myös tavallisille ihmisille kertoa? Haiskaktaa pahasti rahan pai-
namiselta ja jopa hyperinflaation valmistelulta. Moni muistaa, kuinka 
Koiviston konklaavi ajoi pienyrittäjiltä maton alta 1990-luvun lamas-
sa. 1930-luvun Saksassa hyperinflaatio johti vallankumoukseen.

Vaikka ajat ovat vaikeat, kovin harvoin kuulee julkisesti kansan kään-
tyvän rukouksen avulla Jumalan ja meidän Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen puoleen. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Valtakunnan medioita ja maakuntalehtiä lukiessa tulee liberaalia ja 
keskittämistä ihannoivan ideologian sekä nato-intoilun takia mieli 
tehdä juuri päinvastoin, muistaen Abramin sanat Lootille: ”Jos sinä 
menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tahi jos sinä menet oi-
kealle, niin minä menen vasemmalle.”

”Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoi-
neen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä 
Herran edessä.” Abram luotti Jumalaan. Niin luottivat kovimman hä-
dän hetkellä myös suomalaiset sotilaat itärajalla. 103-vuotiaan Suo-
men itsenäisyyspäivänä sunnuntaina 6.12. on jälleen aika luottaa Her-
raan ja rukoilla myös näihin vaikeisiin aikoihin pelastusta.

”Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva 
sangen suuri.”

Siunattua Joulun odotusta!

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Mistä tietää että jotkut vaalit lähestyvät? Ensi merkki politiikan buffetin 
alkukattauksesta ovat kuudenkympin ja kuoleman väliltä olevien setä-
miesten ja tätinaisten sympaattiset mielipidekirjoitukset lehtien pals-
toilla. Myös nimettömät puskistahuutelijat aktivoituvat vaalien alla, te-
kevät myyräntyötä nimimerkin takaa. Poliisikoulussa opetettiin, että jos 
henkilö ei omalla nimellään uskalla kirjoittaa, jätettäköön mielensäpa-
hoittajien puuskahdukset omaan arvoonsa.

Näin politiikan seisovan pöydän kattausvaiheen eli kuntavaalien lähes-
tyessä on syytä kertoa neljästä erilaisesta ehdokastyypistä, joita löytyy 
ehdokasgallerioista luvattoman paljon:

1.Sumuttaja. Sumuttaja pitää vanhempainyhdistyksen kyläkouluillassa 
liikuttavan puheen tippa linssissä siitä, kuinka ”lasten tulee saada olla 
lapsia” ja että kyläkoulu tarjoaa siihen parhaan ympäristön. Näin on 
hänen edesmennyt opettajaäitinsä todennut. Nyyh. Pienessä porukassa 
kyläkoulujen lakkautuksen jälkeen Sumuttaja toteaa rehvakkaasti, että:” 
Vähemmällä porulla päästäisiin kun kaikki kyläkoulut lakkautettaisiin 
kerralla!”. Sanojen vakuudeksi hän vielä heilauttaa kättään.

2.Kieroilija. Kieroilija tulee paikalle turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskusta käsittelevään infoon ja pysyttelee kuunteluoppilaana. Tilaisuu-
den jälkeen kieroilija tulee kuiskuttamaan, että ”Olen ihan samaa mieltä 
kanssasi, mutta en sitä julkisesti uskalla sanoa”. Tämä on Kieroilijan toi-
mintatapa myös muissa asioissa, kokouksessa ollaan hiljaa ja kokouksen 
jälkeen toista mieltä. Mikä on päättäjät arvo äänestäjille, jos ei julkisesti 
kerro kantaansa ja toimi sen mukaan.

3.Mielistelijä. Mielistelijän tunnistaa maireasta hymystä ja lipevästä 
olemuksesta. Mielistelijän mielipuuhaa on uskotella ihmisille olevansa 
samaa mieltä jokaisen kanssa. Ravigaalassa mielistelijä kiertää joka pöy-
dässä ja muuttaa aina mielipiteensä pöytäseurueen kannan mukaisesti.

4.Tyrkky. Tyrkky on oikeassa puolueessa, yleensä joko keskustassa, ko-
koomuksessa tai kokoomuksen puutarhaosastossa vihreissä. Tyrkky ka-
veeraa virkamiesten kanssa ja on usein itsekin saman kunnan virkamies. 
Tyrkylle aukeavat ovet kuin itsestään tai hänelle järjestetään kunnan avus-
tus jossain muodossa. Tuki hankkeeseen, parempi virka tai muu toimeen-
tuloa parantava sopimus yms. Tämä tehdään kuitenkin niin taitavasti, että 
tyrkky edelleen vaikuttaa pohjalaiseen tapaan vaatimattomalta.

Huom! Kuntavaaliehdokkaista löytyy myös suht kunnollisia ihmisiä. Ää-
nestäjän tulee vain nähdä se vaiva, että selvittää, onko ehdokkaalla en-
nemmän puheita vai tekoja. Mutta siihen kuntalaiset kyllä pystyvät, heitä 
ei toivoakseni enää niin helposti sumuteta, koska valveutuneisuus ja me-
dialukutaito kehittyvät kaiken aikaa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

Ajanvaraukset 050 325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro  www.ylismedi.fi

Veri-

näytteiden otto

myös kotona

ilman lähetettä.

• Ajokortti-
todistus 87€

• laajennettu 101€
Yksityinen lääkäri- ja  

terveydenhoitopalvelu
– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut

– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Seinäjoen kaupunki pyörittää 
julkisella rahoituksella useita 
kymmeniä projekteja. Seinäjoki-
nen-lehden selvityksen mukaan 
viranhaltijat ja kaupungin työnte-
kijät toimivat myös oman toimen-
sa ohessa eri projekteissa, joihin 
käytetään heidän työaikaansa. Esi-
merkiksi opettajia on useissa pro-
jekteissa. 
 Seinäjoen kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa marraskuussa 
Piia Kattelus-Kilpeläinen esitti 
kaupunginhallituksen ehdotuk-
sesta poiketen, että ”erinäisistä 
projektirahoituksista, ostopalve-
luista ja matkustuskuluista sääs-
tetään vaadittava 800 000 euroa, 
niin voidaan jättää erityisesti oma-
kotiasujia kurittava hulevesimaksu 
perimättä.”
 Esitys oli ainoa muutosesitys 
koko 495 miljoonan euron budjet-
tiesitykseen. Äänestyksessä vain 
perussuomalaiset kannattivat me-
nojen leikkaamista projektirahoi-

Seinäjoki osallistuu uuteen hank-
keeseen. ”Asukkaiden, hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen 
on Seinäjoen kaupungin tärkeä 
strateginen tavoite”, todetaan 
kaupungin tiedotteessa. Tiedot-
teen mukaan Kansallisen Terve 
Kunta -verkoston jäsenenä Sei-
näjoki saa tukea ja välineitä oman 
hyvinvointityön suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 
 ”Olemme mukana määritte-
lemässä hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen askelmerkkejä 
tulevaisuuteen”. 
 Vaikka hanke on vahvasti 
sote-alaan painottuva, on Sei-
näjoen kaupungilta koordinaat-
torina taas useista muista hank-
keistakin tuttu luokanopettaja, 
kaupunginvaltuutettu sekä kau-
punginhallituksen jäsen Henna 
Rantasaari (vihr.).
 Veronmaksajat osallistuivat 
viime vuoden syyskuussa Ranta-
saaren ja kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäen matkakustannuksiin 

Seinäjoki maksaa vuodelle 2021 
yksityisissä päiväkodeissa hoidet-
tavista lapsista 1120 euron palvelu-
setelin. Esimerkiksi Espoossa, jos-
sa kiinteistöjen kustannukset ovat 
merkittävästi korkeammat, on 
palvelusetelin arvo vain 870 euroa. 
Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
 Seinäjoen omana toimintana 
päivähoito maksaa kuta kuinkin 
saman verran kuin Espoossa.
 Perhe voi saada kaupungilta 
palvelusetelin varhaiskasvatuk-
seen yksityiselle palveluntuotta-

Seinäjoen kaupunki sai 2,8 miljoo-
naa euroa harkinnanvaraista val-
tionosuutta. Laki antaa mahdol-
lisuuden korottaa valtionosuutta 
kunnan hakemuksesta harkin-
nanvaraisesti valtion talousarvion 
rajoissa, jos kunta ensisijaisesti 
poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksi-
en vuoksi on lisätyn taloudellisen 
tuen tarpeessa.

Politiikan 
seisova 
pöytä

Varaa aika fysioterapiaan, tule kuntoon!

Fysioterapia ja kuntoutus
FYSITIIMI

Anne-Mari Marttunen
yrittäjä, fysioterapeutti (AMK),
työfysioterapeutti, 
koulutettu hieroja
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Seinäjoen kaupunki käyttää rahaa kym      meniin projekteihin miljoonittain
tuksista, ostopalvelukuluista sekä 
matkustuskuluista. 
 Seinäjoella on ainakin 66 eri-
laista hanketta, joihin kaupunki 
käyttää työresursseja ja suoraan 
budjettivaroja.

Sote-hankkeisiin 
800 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimialalla on 
käynnistymässä projekti liittyen 
työllisyyden kuntakokeiluun ja jo 
menossa on Healthy Kids of Seinä-
joki – tuotteistamishanke, MONI 
– maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalvelu, lähiöohjelma ja 
HOPE-hanke. 
 Lisäksi kaupungilla on pitkä-
aikaisia ja osin kuntayhteistyönä 
tehtävä hankkeita kuten EPANET- 
professuurien ja maisteriohjelmien 
kuntarahoitusosuudet, yliopisto-
jen ja korkeakoulujen toteuttamien 
hankkeiden kuntaosuudet, tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus 

-valtioavustushanke, Seinäjoen 
kaupungin Työkyky -valtionavus-
tushanke ja Eskoon Työkyky valti-
onavustushanke.
 Seinäjokinen-lehden selvi-
tyksen mukaan näiden hankkeiden 
omarahoitusosuudet ovat vuosita-
solle lähemmäs miljoonaa euroa.  

Sivistystoimessa 56 hanketta

Sivistystoimessa oli marraskuussa 
käynnissä yhteensä 53 projektia ja 
rahoitussitoumus kaupungin puo-
lelta oli vielä kolmelle muulle hae-
tulle hankkeelle.
 Sivistystoimialla 56 hanketta 
työllistää myös viranhaltijoita ku-
ten opettajia. Tämä lisää luonnol-
lisesti tarvetta henkilöresursseille 
tai mikäli henkilöillä on ylimää-
räistä aikaa, syntyy siitä kaupun-
gille työajan käytöstä lisäkustan-
nuksia.
 Sivistystoimialan hankkeis-
sa on Seinäjokisen selvityksen 

Seinäjoki sai 2,8 miljoonaa harkinnanvaraista valtionosuutta

 Taloudellisen tuen tarpeeseen 
vaikuttavina seikkoina otetaan 
huomioon myös paikalliset erityis-
olosuhteet. Valtionosuuden koro-
tuksen myöntämisen ehtona on, 
että kunta on hyväksynyt suun-
nitelman taloutensa tasapainot-
tamiseksi toteutettavista toimen-
piteistä. Suunnitelma tulee liittää 
valtionosuuden korotusta koske-
vaan hakemukseen.

 Vuonna 2020 kuntien harkin-
nanvaraista valtionosuuden ko-
rotusta haki 149 kuntaa ja haettu 
avustussumma oli yhteensä 345,0 
miljoonaa euroa. Keskimäärin ko-
rotusta haettiin 103 euroa asukasta 
kohden. Korotukseen oli käytettä-
vissä enintään 60 miljoonaa euroa. 
Valtioneuvosto päätti 19.11.2020 
jakaa korotusta 66 kunnalle.

Päivähoidon palveluseteli Seinäjoella 
1120 euroa, Espoossa 870 euroa

jalle. Palveluseteli on kuitenkin 
aina harkinnanvarainen etuus eikä 
siihen ole lakisääteistä subjektii-
vista oikeutta.
 Palvelusetelipäiväkoteja on 
vain Seinäjoen ja Hyllykallion alu-
eella. Peräseinäjoella, Nurmossa 
eikä Ylistarossa ole lainkaan pal-
velusetelipäiväkoteja. Lisäksi osa 
palvelusetelipäiväkodeista on saa-
nut vielä kaupungilta setelin eska-
ritoimintaan, joka on 374 euroa per 
lapsi.
 Yksityisenä palveluntuottajana 

palvelusetelillä toimivat päiväko-
dit Jump, Peiponpesä, Pilke/Vihreä 
Willa, Suvikello, Touhula Otson-
tähti, Trio ja Steinerpäiväkoti Pa-
julintu. Palvelusetelin voi käyttää 
vain näille kaupungin hyväksymil-
le palveluntuottajille.
 Seinäjokinen-lehden selvityk-
sen mukaan kaupunki laskee se-
telin arvon 11 kuukaudelle ja tästä 
johdettuna 12 kuukauden palvelu-
setelin arvo on noin 1120 euroa.

Seinäjoki Terve Kunta -verkostoon
Etelä-Korean Souliin, jossa pidet-
tiin Healthy cities -konferenssi.
 Terve Kunta -verkosto ke-
hittää hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen toimintatapoja ja ra-
kenteita Suomessa ja edistää alaa 
kansainvälisesti osana WHO Eu-
ropean Healthy Cities -verkostoa. 
Terve Kunta -verkoston toimin-
taa koordinoi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos THL.
 -Odotan innolla yhteistyö-
tä muiden kuntien kanssa, sekä 
mahdollisia uusia ideoita, joita 
voimme tätä kautta saada, kertoo 
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen koordinaattori Henna Ran-
tasaari.
 Verkoston toimikaudet ovat 
nelivuotiset. 
 Rantasaari on mm. julkises-
ti puolustanut huumeidenkäytön 
kuten kannabiksen käytön ran-
gaistavuudesta luopumista.

mukaan lähes 5 miljoonaa euroa. 
Kaupungin selvityksen mukaan 
kaupunki käyttää lähinnä omaa 
työpanosta hankkeisiin. 

Valtuustossakin kriittisyyttä

Seinäjoen kaupunginvaltuustossa 
käytiin keskustelua eri projekteihin 
käytettävistä varoista ensimmäisen 

kerran vuosi sitten. 
 Valtuutettu Markku Lahtinen 
(kesk.) nosti keskusteluun, että 
onko kaupungilla varaa käynnis-
tää uusia hankkeita kuten 312 000 
euron MONI – maahanmuuttajien 
ohjaus- ja neuvontapalvelu -han-
ke? 
 Lahtinen perusteli kysymys-
tään sillä, että hankkeen päätyttyä 

projektit jäävät kaupungin kontol-
le, vaikka niillä olisi aluksi muuta 
rahoitusta. 
 Demarivaltuutetut Harry Wal-
linin suulla korostivat hankkeen 
tärkeyttä. 
 Tilastokeskuksen mukaan 
lokakuun lopussa Etelä-Pohjan-
maalla oli yli 300 työtöntä ulko-
maalaista työnhakijaa. 

Seinäjoen kaupunki päätti äänin 
41-6 estää valtatieltä 19 liittymisen 
Teppo-Isokoskentielle Nurmossa.
 Nurmon keskustan osayleis-
kaavan käsittelyssä Jouko Peltonen 
(kesk.) esitti Piia Kattelus-Kilpe-
läisen (ps), Heikki Keskisen (kok.) 
ja Reima Kuislan (kok.) kannatta-
mina, että ”risteyksessä tulee olla 
kaavamerkintä, joka tarkoittaa eri-
tasoliittymää”.
 Äänestyksessä myös Hannu 
Haapasalmi (ps) ja Voitto Välimä-
ki (kok) äänestivät eritasoliitty-
mämerkinnän puolesta. Aki Ylinen 
(kesk.) vastusti eritasoliittymää.
 Kaupunginhallituksen pöytä-
kirjan mukaan hallintojohtaja epäi-
li koko tien rakentamisen vaaran-
tuvan eritasoliittymän vaatimisesta 
ELY-keskukselta. Seinäjokisen tie-
tojen mukaan Lapualla neuvotel-
laan kahta eritasoliittymää samaan 
tiesuunnitelmaan.

Seinäjoki sulkee 
Teppo-Isokosken 
risteyksen

Seinäjoen kaupungin käynnissä olevia projekteja avustussummineen (€)
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN SEKÄ HALLINTOTOIMEN HANKKEET: Työllisyyden kuntakokeilu 350 000 – 500 000 euroa, Healthy Kids of 
Seinäjoki – tuotteistamishanke ja HKS-kehitystyö/ EAKR rahoitus 266.000 (21% ), MONI – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu 318 000 
euroa (ESR rahoitus 75%), Lähiöohjelma,  671.000 euroa (35%:n osuus ARAn hankkeesta) osuus, HOPE, kokonaisbudjetti n. 100.000 euroa, 
(kaupungin rahoitus oman työn kautta), EPANET- professuurien ja maisteriohjelmien kuntarahoitusosuuksia (kaupungin osuudet v. 2021 yhteensä 
210 000 euroa), Yliopistojen ja korkeakoulujen toteuttamien hankkeiden kuntaosuudet (useita), kuntaosuudet v. 2021 244 000 euroa, Tulevaisuu-
den sosiaali- ja terveyskeskus valtioavustushanke (STM) 100% rahoitus 2,82 M€ // Seinäjoen kaupunki hallinnoi, kattaa EPSHP kunnat, Seinäjoen 
kaupungin Työkyky valtionavustushanke (STM) 80% rahoitus 473 000 M€ (omavastuu 94 600 € jakautuu kuntien kesken) // Seinäjoen kaupunki 
hallinnoi, kattaa EPSHP kunnat, Eskoon Työkyky valtionavustushanke (STM) 80% rahoitus 299 000 M€ (omavastuu 59 8000 €, Eskoo kattaa 
omavastuuosuuden) // Seinäjoen kaupunki hallinnoi, kattaa EPSHP kunnat. VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET: Porukalla liikkeelle (AVI) 42 
000, Englannin eskari stepit (OPH) 40 000, Sevao - lukuhanke (OKM) 76 000, Covid 19 - aiheutuneiden vaikeuksien korjaamiseen (OKM) 175 200, 
Taituri - tasa-arvon edistäminen Taiteen ja kulttuurin avulla (OKM) 668 638. KANSALAISOPISTO: OPH:n avustukset laatu- ja kehittämistoimintaan 
(2 hanketta) 116 450, Harrastamo (AVI) 10 000, Työllistämö (OPH) 200 000, Erasmus-hankkeet (2) 35 0 69, Opintoseteli (OPH) 10 500, Koronatuki 
(OKM) 8 559. Suunnitelmissa, päätöksiä ei vielä ole tullut: Nuorten startti (AVI) 235 900, Evästämö (THL) 118 000. NUORISOPALVELUT: 
Erasmus+ Youth & Business 44 844, Erasmus+ Healthy You 11 375, Tolkkupaja (ESR) 440 034, GLHF pelitoimintahanke (AVI) 25 000. 
Suunnitelmissa, päätöstä ei ole vielä tullut: Koulunuorisotyö 145 000. KULTTUURIPALVELUT: Maaseudun hybridiosaaminen OKM ja EPL 53 
333, Omakerho (OKM) 60 000, Omakerho; Ilmajoen osuus (Ilmajoen kunta) 6 000, High 5-sirkustoiminnan saavutettavuuden parantaminen 
(TAIKE) 25 000, MaaMa-maaseudun mahdollisuudet/Louhimon maakunnallistaminen (EPL) 15 000, Taidetestaajat (Kulttuurirahasto) 22 340, 
Pikkuprovinssi-tapahtuma (OKM) 20 000, Louhimon (OKM) 86 000, Louhimon (Ilmajoen ja Kurikan osuus) 23 250, Taidetestaajat käyntikohde/ 
Taidehalli (Kulttuurirahasto) 16 900. Suunnitteilla, päätöstä ei ole vielä tullut: Louhimon maakunnallistaminen TAIKE) 48 000. KIRJASTO: Vieläkin 
parempi Eepos 56 000, Lukutukea koulutien alkuaskeliin 50 000, Eepoksen satusirkus 60 000, Lähikset lähemmäs 25 000, Kaikki lukemaan 6 000.
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Lisätiedot, veloitukseton kartoitus ja tarjous:

Ilkka Saarinen, puh. 050 555 5542 ja Juha Lemponen, puh. 050 446 0030, etunimi.sukunimi@tehotec.fi 

HitScan-palvelua käyttävät myös:

www.hitscan.fi   |   www.tehotec.fi

Reaaliaikaisuus

Datan
visualisointi

ja analysointi
> Power BI

Syykoodit

Langaton
mobiili-

järjestelmä

Nopea
käyttöönotto

Sensori

HitScan tehostaa tuotanto-
prosessin läpinäkyvyyttä
HitScan-käyttöaikaseurantapalvelu 
tarjoaa tehokkaan, turvallisen ja jous-
tavan ratkaisun teollisuuden koneiden 
käyttöaikaseurantaan. 
HitScan-palvelu vaikuttaa läpinäky-
vyydellään hyvin nopeasti yrityksen 
operatiiviseen tehokkuuteen, jolla on 
välitön positiivinen vaikutus yrityksen 
kannattavuuteen. 
Palvelu on helppo budjetoida, koska 
kuukausierä on sama koko sopimus-
kauden eikä asennus- ja käyttöönot-
tomaksuja tai muita piilokuluja ole.

HitScan soveltuu moniin
ympäristöihin
HitScan-palvelun käyttämät mittalait-
teet eivät tarvitse ulkoista virtalähdet-
tä. Mittalaitteita ei myöskään kytketä 
koneisiin galvaanisesti. Näin taataan 
HitScan-palvelun täysin itsenäinen toi-
minta, joka mahdollistaa erityyppisten 
koneiden ja laitteiden liittämisen pal-
veluun.

HitScan-palvelu on turvallinen
Asiakkaan toimitiloissa olevat mitta-
laitteet rakentavat täysin itsenäisen 
ja turvallisen mesh-verkon laitteiden 
välille. Mittaustiedot välittyvät suoja-
tun mobiiliverkon kautta järjestelmän 
tietokantaan tietoturvallisessa Ama-
zonin AWS-pilvipalvelussa EU-alueella. 
HitScan-palvelun käyttäjien tietoja 
käsitellään GDPR-tietoturvavaatimus-
ten mukaisesti.

HitScan esittää informaation selkeästi
Parhaaseen lopputulokseen päästään tuomalla HitScan-palvelun keräämä selkästi koottu informaatio yrityksen
koko henkilöstön saataville esimerkiksi infonäyttöjen välityksellä. 
Pidempiaikainen käyttöaikaseuranta tarjoaa taktisen ja strategisen tason tietoa, jonka tuoma arvo vain kasvaa, kun 
sitä analysoidaan yrityksen muiden tunnuslukujen kanssa.

Koneseurantapalvelu teollisuuden digitalisointihankkeisiin

Seinäjokinen-lehti pyysi tilastoja 
koskien nuorten väkivaltarikolli-
suutta Pohjanmaan poliisilaitok-
sen alueella. Väkivaltarikoksiin 
tilastoidaan ryöstöt, pahoinpite-
ly- ja seksuaalirikokset. Nuorten 
kohdalla korostuivat pahoinpitely-
rikokset sekä väkivaltaiset varkau-
det eli ryöstöt.
 Poliisihallituksen tilaston mu-
kaan nuorten tekemiksi epäillyt 
väkivaltarikokset ovat lisääntyneet 
Pohjanmaan poliisilaitoksen pii-
rissä tänä vuonna. Rikosepäilyjä on 
tullut poliisin tietoon tammi-loka-
kuussa enemmän kuin aikaisempi-
na vuosina.
 Helsingin Sanomien tekemän 
selvityksen mukaan (HS 15.11.2020) 
suurista kaupungeista Vaasassa 
on eniten nuorten rikosepäilyjä 

Pohjanmaalla ulkomailla syntyneet yliedustettuina väkivaltarikostilastoissa

suhteessa asukaslukuun. Nuor-
ten raa’at väkivaltarikokset ovat 
nousseet viime aikoina otsikoihin. 
HS uutisoi aikaisemmin, että Hel-
singin poliisi ja muut viranomaiset 

Verkko- ja tietoturvaratkaisut,
IT -laitteet, toimistototarvikkeet,

kassajärjestelmät ja maksu-
päätteet, tulostusratkaisut, 

ergonomiatuotteet sekä 
laadukkaat kahvikoneet!

Kauppaneliö 12, Seinäjoki  |  www.lakeusoffice.fi
Avoinna: ma-pe klo 8.00-17.00  |  06-420 7200

Me myös huollamme sekä 
ylläpidämme toimistolaitteet
PC:t ja muut IT-laitteet,
kassalaitteet ja maksu-
päätteet, tulostimet,
kahviautomaatit...

MYYMME

LUOTETTAVA KUMPPANI!

JA HUOLLAMME

Huollamme ja korjaamme kaikki henkilö- 
ja pakettiautot merkistä riippumatta 

määräaikaishuollot - korjaukset - jakopäähuollot - 
vikadiagnostiikka - katsastushuollot - nelipyöräsuuntaukset - 

ilmastointihuollot (RI34A) - automaattivaihteiston öljynvaihdot 
myös huuhtelemalla - rengasmyynti - rengashotelli - auton 

noutopalvelu - ulkopesut - sisäpesut - vahaukset - myllytykset

Hinnasto

Korjaamo & Fiksaamo
Tuomikylässä

Renkaiden allevaihdot 
  Henkilöauto  25€
  Pakettiauto  35€
Vannetyö + tasapainotus 
+ allevaihto 55€
Rengashotelli 49€/kausi

Auton
  Ulkopesu 18€
  Sisäpuhdistus 49€
  Kovavahaus 89€
  Myllytykset alkaen 149€ 

Auton huolto- ja korjaustyö 59€/h
Nelipyöräsuuntaukset alkaen 49€
Ilmastointihuolto alkaen 49€
Automaattivaihteiston 
huuhtelu alkaen    249€

Tuomikyläntie 285A, 60720 Tuomikylä  -  info@99motors.fi

VARAA AIKA

050 5436169

040 6646454

Korjaamo

Fiksaamo/pesu

Mercedes-Benz huollon sekä varaosien erikoisliike

Kattava korjaamo sekä varaosapalvelu

MBKOSKINEN OY
mbkoskinen.fi

• Henkilö- ja pakettiautojen
 korjaukset / huollot
• 4-pyöräsuuntaukset, Hunter 3D
• Ilmastointihuolto
• Sähköinen huoltokirja
• Moottorin-vaihteiston korjaukset

• Ohjainlaitepäivitykset virallisella
 M-B testerillä
• Olemme myös varaosaliike,
 tuomme Euroopasta 
 maahan alkuperäiset- sekä 
 tarvikevaraosat 

Nurmontie 120
60510 Hyllykallio

(06) 423 5900
huolto@mbkoskinen.fi

ovat huolissaan 100-150 nuoren 
mahdollisesta väkivaltaisuudesta. 
Keskustelu on ollut haasteellista, 
koska ensimmäistä kertaa on sa-
nottu ääneen, että väkivaltaisissa 

jengeissä on paljon maahanmuut-
tajataustaisia poikia.
 Ulkomaan kansalaisten osuus 
nuorissa rikoksesta epäillyssä tup-
laantui, kun tilasto tehtiin synty-
mämaan perusteella eli ulkomailla 
syntynyt. Ulkomailla syntyneiden 
nuorten alle 18-vuotiaiden väki-
valtarikoksesta epäiltyjen osuus oli 
Pohjanmaan poliisilaitoksessa 15 
prosenttia.
 Seinäjoella ulkomaan kansa-
laisten osuus väestöstä on 1,8 pro-
senttia. Luku on sama koskien Ete-
lä-Pohjanmaata. Väkiluku EP:llä 
on 188 685 henkeä (2019). Vaasassa 
luku on 6,2 prosenttia ja Pohjan-
maalla 5,3 prosenttia. Pohjanmaan 
väkiluku on 188 455. Keski-Poh-
janmaalla ulkomaan kansalaisten 
osuus väestöstä on 2,1 prosenttia. 

Keski-Pohjanmaan asukasluku on 
68 158.

+300 % törkeitä varkauksia

Seinäjokinen-lehti tutki Pohjan-
maan poliisilaitoksen alueella teh-
tyjen epäiltyjen törkeiden varka-
uksien kehitystä. Poliisihallituksen 
tilastojen mukaan törkeitä var-
kauksia tehtiin tammi-lokakuun 
aikana 106 kappaletta (2019: 116) 
ja niistä ulkomaalaisten tekemiä 
rikoksia oli 24 kappaletta. 
 Ulkomaalaisten tekemät tör-
keät varkaudet kasvoivat 300 pro-
senttia viime vuodesta, jolloin ri-
koksia oli kahdeksan kappaletta.
 Suomalaisten tekemät törkeät 
varkaudet laskivat Pohjanmaalla 
viime vuodesta.

Pirulan viinitilalla kiire jatkuu. 
Joulu on viinien sesonkiaikaa ja 
myynnissä tulee suurin kulutus-
piikki kesän jälkeen. 
 -Viini kuuluu suomalaiseen 
jouluun, vakuuttaa Pirulan yrittäjä 
Pete Rintala.
 Oman hommansa tuo lähin-
nä yrityksille tarkoitettu palvelu 
viinipullosta omalla etiketillä. Vii-
nipulloja menee yrityksille ym-
päri Suomen, joululahjaksi omille 
työntekijöille, yhteistyökumppa-
neille ja suurimmille asiakkaille.
 Ylistarolaisen viinitila Pirulan 
marjapohjainen viini Pirityinen 
menee alkuvuodesta Alkoon noin 
kolmeenkymmeneen myymälään. 
Tämä kuvaa hyvin yrityksen kas-
vua:
 -400%:ia myytiin enemmän 
tänä kesänä kuin vuosi sitten. Koko 

”Kaikki tekevät samoja juttuja, yritämme tehdä jotain uudella tavalla”

ajan on tuplattu myynti, kertoo Pete.
 Korona vaikutti kevääl-

lä toimintaan, mutta se mitä ra-
vintola- ja myymälämyynnissä 

menetettiin, saatiin takaisin ku-
luttajamyynnistä.
 -Kesällä kuluttaja-puoli veti 
tosi lujaa. Meille alkoi tulla asiak-
kaita Helsingistä ja muualta päin 
Suomea, koska kaikki kiersivät 
lomallaan autolla ympäri maata, 
muistelee yrittäjäveljeksistä toi-
nen, Tomppa Rintala.

Yhteisörahoituksella paukkuja 
toiminnan kehittämiseen

Pete Rintala on innoissaan mah-
dollisuudesta hankkia yhteisöra-
hoitusta Fundun alustan kautta. 
Joukkorahoitus on kasvavalle yri-
tykselle yksi keino hankkia rahoi-
tusta.
 -Myydään oikeasti firman 
osakkeita ulos. Keväällä on tarkoi-
tus lanseerata ja olemme varan-

nee ulosmyyntiin noin 20%:ia A-
sarjan osakkeita. Se rahoitus, mitä 
Fundun kautta saadaan, niin sen 
sijoitetamme esim. uusiin tiloihin 
ja kehitämme palvelukonseptiam-
me, kertoo Tomi Rintala.
 Pirulan tarjontaan tulevat li-
säksi tislatut alkoholituotteet. 
Ensimmäiset brandyt kypsyvät 
tammitynnyreissä. Uusien tilojen 
kautta viinien tuotanto voidaan 
tuplata ja laajentaa siideripuolta.
 Tulevaisuuteen ja palvelun 
kehittämiseen viittaa myös otsik-
ko, ”Kaikki tekevät samoja juttuja, 
yritämme tehdä jotain uudella ta-
valla”.

Pirulan yrittäjät Pete ja Tomppa myyvät viinipulloja yrityksille omilla etike-
teillä. Niitä menee ympäri Suomen.

Nuorten tekemät epäillyt rikokset kansalaisuuden mukaan

alle 18-v väkivaltarikoksesta epäillyt yhteensä

alle 14-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

15-17-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

alle 18-v väkivaltarikoksesta epäillyt yhteensä

alle 14-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

15-17-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

alle 18-v väkivaltarikoksesta epäillyt yhteensä

alle 14-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

15-17-v väkivaltarikoksesta epäillyt 

Syntymämaan mukaanKansalaisuuden mukaan

Ulkomaalaisten osuus % Ulkomaalaisten osuus %

Suomi

Ulkomaat

Suomi

Ulkomaat

 7,1                   9,6                                   12,6                 6,9     

 9,2                   7,4                                   15,7                19,5        

2019 2020 2019 2020Kasvu Kasvu

246                  270           9,8 %             229                  248           8,3 %

118                   94          -20,3 %           111                   95         -14,4 %

128                  176          37,5 %           118                  153         29,7 %

  9                      10           11,1 %            16                      7           -56,3 %

 13                    14             7,7 %              22                    37           68,2 %

 22                     24            9,1 %              38                    44           15,8 %

 8,2                   8,2                                   14,2                 15,1     

-lehti myös Facebookissa
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Kattelus-Kilpeläinen, Piia (PS) – Liitoskuntien ja pienen ihmisen puolustaja sekä kaupungin suuruudenhullujen 
hankkeiden kyseenalaistaja. Sai viime kunnallisvaaleissa kovan äänisaaliin keskustan ehdokkaana, mutta puolueen 
sisäpiiri savusti hänet pois, minkä jälkeen tie kulki kansalaispuolueen kautta perussuomalalaisiin. 

4 (1+3)    

9/91.

Ylinen, Aki (KESK) – Ylisen viimeisin valtuustovuosi on ollut katastrofaalinen. Ylinen kääntyi 360 astetta kannattamaan 
hulevesimaksua ja taipui virkamiesten esitykseen Teppo-Isokoskentien eritasoliittymissä. Maaseudun äänestäjät ovat 
unohtuneet nurmolaiselta maatalousyrittäjältä.

4 (0+4)    

9/92.

Peltonen, Jouko (KESK) – Peltonen on muusta keskustaryhmästä poiketen puolustanut tavallisia nurmolaisia ja 
seinäjokisia, mikä kävi esille mm. hulevesi- ja Teppo-Isokoskentien äänestyksissä. Peltonen on aktiivisesti puolustanut 
maakuntaa koulutuksen saralla ja koulutusalan työpaikkoja niin Sedussa kuin Seamkissa.

4 (1+2)    

9/93.

Lahtinen, Markku (KESK) – Lahtinen on ollut yksi harvoista keskustalaisista, jotka ovat toimineet ohi keskustaryhmän 
junttapäätöksistä. Lahtinen on aktiivinen ja Peltosen tavoin niitä harvoja ryhmässään, joka kykenee omaan ajatteluun ja 
rohkenee tekemään esityksiä valtuustossa. 

2 (1+1)    

9/94.

Keskinen, Heikki (KOK) – Keskinen on terhakoitunut valtuustokauden lopulla. Kokoomuksen ryhmässä on ilmeisesti 
alettu laskelmoimaan vaalitulosta, kun Keskisen on annettu muutamien muiden valtuutettujen kanssa poiketa ryhmän 
enemmistön kannasta. Keskinen on niitä harvoja kokoomuslaisia, joka on viime aikoina avannut suunsa valtuustossa.

2 (0+2)    

9/95.

Lehtola, Markku (SDP) – Lehtola ei valtuustossa juuri puheenvuoroja ole käyttänyt. Oli aseman seudun kiireellistä kehittämistä 
vastaan. Lehtola olisi voinut saada plussan, mutta hän meni some-keskustelussa virheellisesti väittämään, että hulevesimaksun 
vaihtoehtona olisi ollut kiinteistöveron nosto. Jos valtuutettu joko levittää väärää tietoa, tai yrittää äänestäjilleen perustella 
hulevesimyönteisyyttään vääristelemällä kokouksen kulkua, ei se anna oikeutusta peukkuun. Harmi. 

1 (1+0)    

9/96.

Manninen, Anneli (SIN) – Manninen on valtuutettuna aktiivinen ja perehtyy asioihin. Hänen miinuksekseen on luettava 
lähes patologiseksi aggressiivisuudeksi joitain perussuomalaisia kohtaan luettava käyttäytyminen valtuustossa.  

1 (1+0)    

9/9–

Mäki-Hakola, Pertti (KOK) – Mäki-Hakolan käytös valtuustossa on ollut epäkohteliasta ja kokouksen ulkopuolella 
suorastaan törkeää. Perättömät syytökset ja suoranainen kiusaaminen on saanut tapahtua pitkään valtuuston puheen-
johtaja Kimmo Heinosen siunauksessa. Mäki-Hakolalla olisi vankkaa asiantuntemusta ja juurevuutta, mutta huono käytös 
ei anna oikeutusta peukkuun.

1 (1+0)    

9/9–

Rantasaari, Henna (VIH) – Rantasaari on viranhaltijoiden suosikki, jolle kaupunki on järjestänyt projektipäällikön tehtäviä 
hankkeista, joihin hänen pohjakoulutuksensa on kyseenalainen. Erikoinen episodi nähtiin henkilöstötilinpäätöksen käsittelyssä, 
jossa Rantasaari alkoi penkistä vastailemaan asiakirjan kysymyksiin viranhaltijoiden sijaan, vaikka hänen olisi pitänyt olla puoluee-
ton päättäjä. Kaupungin työntekijöiden asema valtuustossa pitäisi kyseenalaistaa. 

1 (1+0)    

9/9–

Turenius, Irene (KESK) – Toisen polven seinäjokelaisvaltuutettu Turenius johtaa suurinta ryhmää keskustaa, mutta maaseutu on 
unohtunut kokonaan. Ylistaroa ja Nurmoa on kurmootettu valtuuston päätöksissä kohtuuttomasti. Peräseinäjoelta ei ole enää 
mitään vietävää. Tureniuksen liikennekannanotot ovat enemmän valkopesua, sillä keskustalla on johdossaan kaikki siitä vastaavat 
toimielimet. Nurmolaiskoulun rehtorin asema kaupunginvaltuustossa on kyseenalainen. 

1 (1+0)    

9/9–

Wallin, Harry (SDP) – Wallin on kokenut poliitikko ja se näkyy hänen toiminnassaan. Vastuu kestävästä taloudenpidosta on 
unohtunut, vaikka hän toimi hetki sitten tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Wallin kannatti rajusti 312 000 euron 
myöntämistä maahanmuuttajien info-pisteeseen. Seinäjoen Energian hallituksen seminaarikokous Ylläksellä päättyi hänen 
itsensäkin kolumnoimana helikopterilentoon Rovaniemelle? 

1 (1+0)    

9/9–

Koivisto, Veikko (KOK) – Koivisto vaikutti valtuustossa yhdessä muiden liitoskuntien edustajien kanssa yli puoluerajojen 
Seinäjoen liitoskuntien tonttimyyntivauhditukseen. Koivisto on aktiivinen, mutta sopii kysyä, että edustaako hän valtuus-
tossa oikeaa puoluetta?

1 (1+0)    

7/912.

Aila, Mikko (KOK) – Perässähiihtäjä. Mikko Aila on yrittänyt useissa some-kirjoituksissaan kääntää kantansa päälaelleen 
kuin mitä äänestyspapereissa hänen tai puolueensa kanta on ollut. Aila on käyttänyt muutaman puheenvuoron, mutta 
varovaisuus leimaa toimintaa.

1 (0+1)    

9/913.

Aittoniemi, Pirjo (KESK) – Näkymätön valtuutettu. Aittoniemen plussaksi on sanottava, että hän on myös uskaltanut 
avata suunsa valtuustossa. Se on harvinaista keskustan valtuustoryhmässä. Kaiken kaikkiaan harva edes tietää Aittonie-
men istuvan valtuustossa. 

1 (0+1)    

9/9–

Homi, Kari (KESK) – Hulevesimaksun isä, joka on puolustanut suu vaahdossa hulevesimaksua ja Ylistaron motittamista Pelmaan 
tieliittymäasiassa. Homi on avainpaikalla myös koululaisten turvallisuusasioissa johtaessaan kaupunkiympäristölautakuntaa. 
Homi on aktiivinen, mutta puoluetovereiden Tureniuksen ja kumppaneiden saivartelu tieasioissa asettaa kyseenalaiseksi, tietääkö 
vasen käsi, mitä oikea tekee? Homi on muuten ihan mukava mies. 

1 (0+1)    

9/9–

Mäkynen, Jyrki (KOK) – Aktiivinen yrittäjä, mutta oma valtuustoryhmä aivan eri linjoilla kuin Mäkynen. Moni kysyy 
kokoomuksen vastuun perään kaksilla korteilla pelaamista: Mäkyset ja Kuislat esittävät kansanmiestä, mutta kokoomus 
ajaa keskittämistä ja maaseudun alasajoa. Mäkysen oma osaaminen ja verkosto ovat kunnossa, mutta oma puolue suurin 
este asioiden hoidolle.

1 (0+1)    

9/9–

Nummensalo, Kati (KD) – Nummensalo käyttää aktiivisesti puheenvuoroja, mutta jämäkät muutosesitykset puuttuvat. 
Jos valtuustossa on eri mieltä, niin silloin puolueen piirinkin puheenjohtajan pitäisi kyetä tekemään esityksiä eikä jäädä 
pohtimaan kokouksissa. Edustaa puolueensa keskittämislinjaa.

1 (0+1)    

9/9–

Nuottivaara, Esa (KESK) – Nuottivaara on ollut kärppänä huolehtimassa valtuustossa rahoitusta Intolle, jonka tulokset 
ovat olleet vaatimattomat. Nuottivaara on melko näkymätön ja teot puuttuvat. Oma kotiseutu Ylistaro on saanut kärsiä 
Nuottivaaran passiviisuudesta mm. Pelmaan tieliittymäasiassa.–

Penttilä, Sirkka (SDP) – Penttilä on taustalla aktiivinen, mutta valtuustossa hyvin vähän esillä. Rohkeus laittaa itsensä 
peliin ja nostaa epäkohdat itse esille puuttuu. –

Perkiö, Seppo (SDP) – Perkiö on paljon äänessä, mutta kukaan ei oikein osaa sanoa, onko saanut mitään aikaan? Perkiön 
nimi jäi monille mieleen, kun valtuuston kokous keskeytettiin, kun Perkiö ei saanut Teams-yhteyttä auki.–

Risikko, Paula (KOK) – Moninkertainen ministeri munasi itsensä hamutessaan itselleen paikkoja. Seinäjoen Energian hallituksen 
paikkapelissä Risikko kehtasi sanoa ennen valtuuston kokousta, ettei hän muka tiennyt, että häntä esitettiin energian 
hallitukseen. Osakeyhtiön hallitukseen ei voi tulla valituksi, jos ei kirjoita sitoumusta alle. Lisää näkyviä paikkoja piti saada ja hänet 
valittiin kesken kauden Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valtuuston puheenjohtaksi. Siitäkin asiasta jäi ruma jälki.

–

Ristilä, Raimo (KOK) – Ristilä on leppoisa mies. Esiintyy kansanmiehenä, mutta harvoin on tekemässä esityksiä, mutta 
saattaa kaupunginhallituksessa harvakseltaan kannattaa muiden esityksiä. Ristilän kokemuksella odottaisi selkärankaa ja 
itsensä peliin laittamista. Joko ikä painaa? –

Sihto, Paula (KESK) – Sihto osaa sosiaali- ja terveysalan asiat. Muuten ollut valtuustossa varsin näkymätön. 

–

Silver, Joanna (SDP) – Näkymätön. Ei esityksiä, ei kannatuspuheenvuoroja. Äänestäjän vaikea sanoa, mitä asiaa ajaa.

–

Särmö, Kati (KOK) – Särmö kuuluu useisiin opettajiin, jotka istuvat Seinäjoen valtuustossa. On kestämätöntä, että kaupungin 
palkkalistoilla olevia istuu näin paljon valtuustossa ja Särmö vieläpä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Särmö on 
onnistunut käyttämään matkan varrella asemaansa hyväksi ja ollut vetämässä projekteja, joilla pääsee pitämään itseään esillä. Ei 
esityksiä tai kannatuksia valtuustossa.

–

Välimäki, Voitto (KOK) – Yllättäen Välimäki on ollut pirteä valtuutettu. Hän on myös edustamissaan lautakunnissa ajanut 
liitoskuntien asemaa mm. vastustamalla lastensuojeluyksikköä Keski-Nurmoon. Esitykset, puheenvuorot ja kannatukset 
valtuustossa uupuvat.–

Västi, Ritva (KESK) – Västi on ollut valtuustossa varsin vähäpuheinen. Västi on taustalla yrittänyt vaikuttaa Pelmaan 
tieliittymäasiassa, mutta rohkeampia puheenvuoroja odotellaan valtuustosalissa.–

Mikkanen, Maarit (KOK) – Täydellinen �oppi. Istuu kuin tatti kokouksissa läsnä eikä jäävää itseään, vaikka listalla on ollut 
toimitusjohtamaansa yritystä tukevia palvelusetelejä. Palvelusetelillä maksetaan yli 1100 euron hoitomaksut, jotka ovat yli 
kolmasosan kalliimpia kaupungin omaan palvelutuotantoon nähden. Veronmaksajat ovat tukeneet vuosittain päivähoitobisnestä 
noin miljoonalla eurolla. Ei puheenvuoroja, ei kannatuksia.

45.

Hokkanen, Kari (KESK) – Kuin maa olisi niellyt professorin, mutta vanha maine pitää esillä. Entinen tarkastuslautakun-
nan puheenjohtaja ei ole pro�lioitunut talouden puolustajana eikä oikein missään asiassa. Ei mitään sanottavaa, ei 
esityksiä eikä kannatuksia.46.

Karvonen, Jani (KOK) – Omat businekset mielessä. Istuu siellä, mistä saa itselle rahaa veronmaksajien piikistä, kuten Seinäjoen 
Energiassa. Istuu vahtimassa itselleen rahoja palveluseteleinä päivähoitobusinekseen. Kolmanneksen ylihintaisilla 
palveluseteleillä on tullut kaupungilta melkein miljoonan tulot vuosittain. Äänestäjien hyvä tietää, että omat asiat hoidettu. Miten 
muiden?

–

Mäenpää, Mervi (KESK) – Ei yhtään puheenvuoroa. Ei yhtään esitystä, ei yhtään kannatusta. Unohti Ylistaron täysin 
Pelmaan tieliittymäasiassa. Linjaa kukaan ei tiedä?–

Ojajärvi, Tuomas (VIHR) – Näkymätön vihreä. Ei esityksiä saati kannatuksia. 

–

Muilu, Mikko (VIHR) – Toinen näkymätön vihreä. Ei esityksiä saati kannatuspuheenvuoroja.

50.

Korpela, Jouni (KESK) – Korpelalla on eniten poissaoloja valtuustossa. Erittäin passiivinen ja ei ole tehnyt yhtään esitystä 
eikä kannattanut yhtään esitystä.51.

Rantanen, Kimmo (KD) – Rantasen haaste on ollut lievä varovaisuus. Hänen osaamisensa on ollut varsin hyvää useiden 
asioiden käsittelyssä. Äänestäjät odottaisivat myös päätösten kyseenalaistamista valtuustossa vastaesityksin. Tekeekö 
rehtorin virka varovaiseksi, varsinkin kun taustalla on kiistelty Törnävän koulu. 

1 (0+1)    

9/9–

Tenkula, Tanja (SDP) – Paljon paljon puhetta. Vähän vähän villoja. Tenkula on sosiaali- ja terveysasioissa osaava, mutta 
esille nousevat samalla jääviydet, kuten muillakin kaupungin tai kuntayhteisöissä töissä olevien istuminen valtuustossa. 
Tenkulalle plussaa puheenvuoroista, mutta esitykset ja rohkeus puuttuu.

1 (0+1)    

9/9–

Valtamäki, Erkki (PS) – Valtamäki vastusti mm. aseman seudun kehittämistä ja hulevesimaksua valtuustossa. Valtamäki on 
joutunut kokouksissa suoranaisen kiusaamisen kohteeksi. Kiusaaminen on jatkunut kokousten ulkopuolella. Se on selvästi 
vaikuttanut Valtamäen aktiivisuuteen. Jos jossakin kohtaa Seinäjoella on vihapuhetta ollut, se on kohdistunut Valtamäkeen ja 
muihin perussuomalaisiin. Valtamäki on tavallisen kansan puolella ja hyvä mies. 

1 (0+1)    

9/9–

Ojaniemi, Kati (KESK) – Johtajuus on ollut peräseinäjokisella hukassa. Suurimman valtuustoryhmän edustajana ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtajana Ojaniemeltä olisi odotettu linjakkuutta. Keskustan linja Seinäjoella ja varsinkin liitoskunnissa on 
äänestäjille epäselvä: Seinäjoen keskustataajaman hankkeet kyllä etenevät, mutta maakunnassa on hiljaista. Ojaniemellä olisi ollut 
mahdollisuus näyttää suuntaa, mutta etsikkoaika on mennyt vai onko aika mennyt kuntavirkojen hakupapereita täytellessä? 

1 (0+1)    

8/921.

Kuisla, Reima (KOK) – Kuisla paljasti some-keskusteluissa, että hän on muuttanut kantaansa "voittajan puolelle". 
Kuislalla olisi yrittäjänä annettavaa Seinäjoen päätöksentekoon, mutta hän on toiminut varsin varovaisesti. Kuislaan oli 
moni asettanut toiveita, että hän toimisi valtavirtaa vastaan, mutta oman kannan vastaiset äänestyspäätökset ovat olleet 
pettymys. Olisiko aika itsenäistyä? 

1 (0+1)    

7/922.

Haapasalmi, Hannu (PS) – Haapasalmella on valtuutetuista eniten poissaoloja, mutta hän on petrannut vuoden lopulla 
ja osallistunut aktiivisesti kokouksiin. Haapasalmi on myös kokouksissa äänestänyt valtavirtaa ja esittelijöitä vastaan, joka 
on osoitus oman linjan ja kannattajien tahdon esilläpidosta.

1 (0+1)    

6/923.

Ahokas, Noora (KOK) – Kuka? Nopea tiedustelu seinäjokisilta paljastaa, ettei kukaan tiedä kuka hän on? Valitettavasti se 
näkyy myös hänen tuloksissaan valtuustossa. Puheenvuoropyyntöjä ei ole eikä myöskään esityksiä tai kannatuksia 
esityksiin. Valtuutetuilta odotetaan aktiivisuutta.

9/924.

Eloniemi, Paavo (KESK) – Eloniemi uskaltaa tarvittaessa puhuakin, mutta on jäänyt viime vuoden aikana näkymät-
tömäksi. Seinäjokisen lähteet ovat arvioineet, että Eloniemi tietää itsekin noutajan valtuustotyössä koittavan, mutta 
asettunee vielä ehdolle. Ei mitään pahaa sanottavaa, mutta ei viime ajoilta enää kovin paljoa näyttöjäkään.–

Flinkkilä, Anne (KESK) – Flinkkilä nousi Peräseinäjoelta keskustan mandaatilla kaupunginhallitukseen, mutta missä hän 
oli silloin, kun nurmolaiset tai ylistarolaiset olisivat tarvinneet hallituksessa apua? Missä on Flinkkilä? Valtuustokaudella 
varsin näkymätön eikä esityksiä tai kannatuksia valtuustossa.–

Heikkilä, Aarne (SDP) – Kokenut ja taitava poliitikko. Suorastaan peluri. Heikkilä tuntee vuosikymmenien kokemuksella 
kaupungin asiat, mutta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana Heikkilä olisi voinut ottaa kovemman kannan esimerkiksi 
kaupungin holtittomaan rahan käyttöön vaikka Ideaparkin eritasoliittymissä, palveluseteleissä ja projekteissa. Välillä tullut tunne, 
että onko hän osa hyvä veli -kerhoa, kun tarkastuslautakunta on ollut hiljaa.

–

Heinonen, Kimmo (KOK) – Heinosen pitkä miinus tulee valtuuston puheenjohtajana tasapuolisuuden puutteesta. Valtuustove-
teraani Pertti Mäki-Hakola on saanut ylittää puheajan, jatkaa valtuustotovereiden kiusaamista kokouksissa ja niiden ulkopuolella, 
mutta Heinonen ei ole käyttänyt 'isännän ääntä'. Plussaa Heinoselle, että hän toivotti Jumalan siunausta koronapandemia alkaessa 
valtuustokokouksen päätteeksi.

–

Kivisaari, Pasi (KESK) – Hallituksen puheenjohtajana Kivisaaren asema oli enemmän kuin kyseenalainen. Rehtori, joka oli 
hallituksen puheenjohtajana esimiehiensä esimiehenä. Kivisaari sinällään on pysynyt asialinjalla ja puhunut lähinnä koulutuk-
sesta ja liikunnasta, mutta isot teot jäivät tekemättä. Osaamisessa olisi parannettavaa, jos valtuustoryhmässä joutuu kysymään 
kaverilta: mitä ovat poistot?

29.

Knuuttila, Antti (VAS) – Terhakka kommunisti, jos kommunistiksi nykyisiä vasemmistoliittolaisia voi kutsua? Knuuttila 
perehtyy asioihin, mutta on lopulta ollut arka tekemään muutosesityksiä. Plussaa kuitenkin asioihin paneutumisesta, 
vaikka vuoden aikana ei muutosesityksiä tai kannatuksia ole tehnytkään.–

Koivusaari, Helena (SDP) – Näkymätön valtuutettu. Ei yhtään muutosesitystä tai kannatuspuheenvuoroa. Ei juuri 
puheenvuoroja. –

Lehtimäki, Suvi (KESK) – Näkymätön valtuutettu. Äänestänyt koko ajan oman ryhmän enemmistön mukana. Mikä on 
linja? Vaikea sanoa, kun ei puheenvuoroja valtuustossa.–

Luhtala, Jesse (KOK) – Luhtala on käyttänyt muutaman puheenvuoron, mutta hänen asemansa kokoomuksen piirin 
puheenjohtajana olisi edellyttänyt vahvempaa roolia asioiden linjaamisessa. Perehtyy asioihin, mutta kriittisyydestäkin 
huolimatta seurailee enemmistöä. –

Luotola, Mikael (KESK) – Osuuskauppamies Luotola on muutaman kerran käyttänyt valtuustossa puheenvuoronkin. 
Hänen kantansa on äänestyksissä aina noudattanut suurimman ryhmän eli keskustan enemmistön kantaa. –

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

8/9

8/9

8/9

8/9

7/9

6/9

Seinäjokinen-lehti selvitti kaupungin-
valtuutettujen 2017-2021 aktiivisuuden 
valtuuston kokouksissa viimeisen vuo-
den aikana.
 Valtuustossa istuvasta 51 valtuu-
tetusta vain 10 valtuutettua on tehnyt 
muutosesityksiä päätösesityksiin ja hei-
dän lisäkseen vain 13 muuta valtuutettua 

Valtaosa valtuutetuista ei ole tehnyt yhtään esitystä valtuustossa

Kattelus-Kilpeläinen, Piia Lahtinen, Markku Peltonen, Jouko

on ainakin kerran kannattanut muutos-
esitystä.
 Aktiivisimmat valtuutetut löytyvät 
liitoskunnista. Top 5:een mahtuu yksi 
ylistarolainen (Piia Kattelus-Kilpeläi-
nen) ja peräti neljä ’nurmoolaista’ val-
tuutettua (Aki Ylinen, Jouko Peltonen, 
Markku Lahtinen ja Heikki Keskinen).

 Valtuutetut ovat tänä vuonna osal-
listuneet kokouksiin osin paikan pääl-
lä ja osin etäyhteyksin. 41 valtuutettua 
51:stä on osallistunut kaikkiin yhdek-
sään kokoukseen.
 Enimmilläänkin poissaoloja on 
vain kolme Jouni Korpelalla (kesk) ja 
Hannu Haapasalmella (ps). 

 Muutosesityksistä eniten huomiota 
on saanut hulevesimaksun käsittely. Val-
tuustossa on kaksi kertaa käsitelty, ettei 
maksua oteta käyttöön ja toisessa esityk-
sessä siihen tehtiin pieniä lievennyksiä.
 Aseman seudun kehittäminen he-
rätti myös kipakkaa keskustelua kesän 
valtuustossa. Tässäkin asiassa yksittäi-

 Tieasioissa Seinäjoen viranhaltijat 
ovat tyrineet niin pahoin, että melkein 
käy sääliksi selkärangattomia valtuutet-
tuja. Jouko Peltonen (kesk.) yritti tur-
vata risteyksen Teppo-Isokoskentielle 
ja sai tukea Piia Kattelus-Kilpeläiseltä 
(ps), sekä kokoomuksen Heikki Keski-
seltä ja Reima Kuislalta.

 Aki Ylinen vastusti valtuuston ää-
nestyksessä liittymää Teppo-Isokos-
kentielle.

Raati arvioi

Seinäjokisen analyysi valtuutettujen ak-
tiivisuudesta perustuu yhteismäärään 
valtuustoesityksistä ja kannatuksista. 

Sen jälkeen on arvioitu kokousosallistu-
misprosentti.
 Seinäjokinen-lehti pyysi ulkopuoli-
selta journalistilta arvion valtuutettujen 
toiminnasta. Tässä järjestyksessä muo-
dostui aktiivisuuslistaus.
 Terhakimmat valtuutetut ovat 
olleet Piia Kattelus-Kilpeläinen (ps), 

Markku Lahtinen (kesk) ja Jouko Pelto-
nen (kesk).
 Valtuutetut ovat lisäksi tehneet 
aloitteita. Useat aloitteet on tehty asi-
oista, jotka ovat olleet jo pitkällä val-
mistelussa.   
     
   set valtuutetut uskalsivat poiketa valta- virrasta kuten sdp:n Markku Lehtola.

esitys+kannatus / paikalla esitys+kannatus / paikalla esitys+kannatus / paikalla

Kuvat: Seinäjoen kaupunki - www.seinajoki.fi.Piia Kattelus-Kilpeläinen on Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituksen pj.
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Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  •  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen •  parannat asiakasymmärrystäsi  •   tietoa yri-

tyksen asemasta tietyllä markkina-alueella  •  avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  •  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

Räätälöimme yritystäsi koskevat erityiskysymykset. Kysy lisätietoa myös mahdollisiin koronakriisiin liittyvistä selvityksistämme.

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

SUOMEN
M.A.R.K.K.I.N.A.
TUTKIMUS

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  suomenmarkkinatutkimus@gmail.com

Hallituksessa on kiva olla. Ainakin 
tässä huulipunamulta- hallituk-
sessa, jossa rahaa jaetaan kuin tai-
vaan mannaa. Tänä vuonna velkaa 
on otettu 19.000.000.000 € (19 mil-
jardia euroa). Ensi vuoden budjetti 
on jo 11 miljardia alijäämäinen tässä 
vaiheessa. Veli velkaa otettaessa, 
veljen poika maksettaessa.

Kun olin Sipilän hallituksen vara-
pääministeri ja teimme työmiehes-
tä kilpailukykyisen, ay- liike repi 
pelihousunsa, YLE huusi kurkku 
suorana kuin tuomiopäivän pa-
suuna aamusta iltaan, pienempien 
medioiden pidellessä häntiä. So-
peutimme 4 miljardia neljässä vuo-
dessa, käänsimme velkaantumi-
sen taittaen, investoinnit lähtivät 
liikkelle, talous kasvoi. Itse asiassa 
kaikki kasvoi paitsi työttömyys. 
Vaaleissa hallitus sai turpiinsa. No, 
se on kansan oikeus.

Nyt Kaipolan tehdas menee kiin-
ni. Menee vielä paljon muutakin. 
Hallitus omilla toimilla kuristaa 
turvetta, turkistarhojen odottaessa 
vuoroaan. Velkaantuminen on jär-
kyttävää, työttömyys kasvaa, elä-
keputki on katkaisua vailla. Kaikki 
on huonommin. Mutta ei huuda 
Yleisradio, ei moiti Helsingin Sa-
nomat, eikä pienet perässä. Kun on 
tämä korona. Niinpä niin.

Ollessani varapääministeri oli 
meilläkin Euroopanlaajuinen pako-
laiskriisi, euromaiden pankkikriisi. 
Vihattu Kiky, jolla Suomi nostettiin 
jaloilleen. Jos me oltaisiin toimit-
tu, kuten nykyhallitus, velkaa olisi 
nyt 50.000.000.000€ enemmän. 
Olisihan sitä taivaan mannaa ollut 
mukava jakaa joka kivenkoloon. 
Vaan kun ei jaettu, koska velat pitää 
maksaa ja se jää lasten ja lastenlas-
ten hommaksi.

Meille huudettiin, että rajat kiin-
ni, vaikka nyt ei saada kotimaas-
sa edes maakuntien rajoja kiinni. 
Venäjäkin järjesti rajoilleen pientä 
vuotoa, joka saatiin tukittua hyvällä 
neuvotteluotteella. Saatiin se muu-
kin loppumaan,tosin ei yhteisessä 
maailmassa yksi maa mitään sane-
le. Ei edes Suomi, istui hallituksessa 
kuka hyvänsä. Hallituksen ulko-
puolella pidetään yllä tunnelmaa.

Hallituksessa on silti kiva olla. Saa 
haukkuja joka päivä, mutta se kuu-
luu asiaan. Ei etulinjaan pidä men-
nä jos ei takapuoli kestä merivettä. 
En minä naapuripoteroon kaivan-
nut kitisijää tai puupyssymiestä. 
Olin Eduskunnassa neljänä kaute-
na, europarlamentissa  pari vuotta 
ja ministerinä neljä vuotta, Espoon 
kaupunginvaltuustossa olen koh-
ta ollut viisi kautta. Missään en ole 
saanut niin paljon aikaan ja päät-
tänyt kuin Suomen hallituksen mi-
nisterinä.

Olen tehnyt hyviä ja oikeudenmu-
kaisia päätöksiä. Olen tehnyt han-
kalia ja kovia päätöksiä. Muutaman 
vääränkin päätöksen varmasti teh-
nyt. Saanut kehuja ja henkareita 
työpaikalle. Pinkkakaupalla paska-
maista postia. Mitä sitten ? En va-
lita. En uhriudu. Sellaista se on, kun 
on valtaa. Ei nollaa kukaan hakkaa. 
Olen kiitollinen joka päivästä. Mus-
ta silmäkin on ansaittava.

Sodassa on niitä, jotka ruumiita te-
kee ja niitä, jotka ruumiita pesee. 
Niin, se on joka paikassa. Median 
tehtävä on kertoa ja valittaa. Ker-
toa toisten tekemisistä tekemättä 
itse mitään. Silti poliitikon pitää 
kestää arvostelua. On ihan oikein, 
että ihmiset valittavat, jos katso-
vat aihetta olevan. Yhtä oikein on 
tehdä, kuten minä tein. Sanoin aina 
suoraan, että näin tein, kun katsoin 
tarpeelliseksi. Minut on tähän va-
littu ja vaaleissa minut saa näistä 
hommista pois.

Kyllä minä tiedän, että kaikilla ei 
ole minua ikävä. Sipilää ei kaivata 
senkään vertaa. Ei kai me nyt kak-
sisia oltu, mutta tämä hallitus on 
vielä huonompi :D. Hyvää itsenäi-
syyspäivää ja joulun odotusta kai-
kille kuolemattomiksi sieluille.

Suomi on äänen arvoinen ja hyvä 
maa ja sitä pitää aina puolustaa, oli 
vallassa kuka hyvänsä.

Timo Soini

Vieraskolumni

HALLITUKSESSA ON KIVA OLLA

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Maatalous-, metsä- ja 
kaivinkonehuolto

Elho, Keto harvester
huolto ja varaosat.

Profi-koneiden huollot ja varaosat.
K Gard NF dieselin lisäaine.

K Nate vaseliini. Aarporausta.

P. 040 415 7979

www.metahuh.omasivu.�

Lyhyet&Erikoiset
Ilmajoki-lehti (18.11.) kritisoi Ilmajoen kunnallis-
politiikkaan että lehteen kohdistunutta kritiikkiä. 
Lehden mukaan Ilkka-yhtymän hallinnoima kau-
punkilehti Epari ”katsoo moraaliseksi oikeudek-
seen tölviä samassa yhteydessä naapuripitäjän 
paikallislehteä, kun se ei ole itse millään tavoin 
avannut omille lukijoilleen, miksi julkaisun (Epari) 
edellinen päätoimittaja erotettiin tehtävästään”.

 Ilmajoki-lehti jatkaa, että ”aiempi päätoimitta-
ja siirtyi uusiin tehtäviin, mikä oli kovin kaunisteltu 
ilmaus sille, että hänet siirrettiin vastentahtoises-
ti Ilkka-Pohjalaisen toimittajaksi”. Lehti vaatiikin, 
että ”tasapuolisuuden vuoksi olisikin paikallaan, 
että Epari kertoisi avoimesti myös tästä tapah-
tumaketjusta ja siitä saiko lehden edellinen 
päätoimittaja työrauhan tehtävänsä hoitamisen 
aikana”.

● ● ● ● ● ● ●

Suomi eroon EU:sta, eroa hallitus 
-mielenilmaus Helsingissä mar-
raskuun viimeisenä lauantaina ke-
räsi runsaasti väkeä.
 Henkilömäärä on merkittävä, 
koska koronarajoitteet vaikuttivat 
ihmisten mahdollisuuksiin osal-
listua mielenilmaukseen. Puhujista 

EU-mielenosoitus keräsi väkeä – uusi tilaisuus talvella
tunnetuin oli europarlamentaarik-
ko Laura Huhtasaari.
 Järjestäjät suunnittelevat tal-
velle seuraavaa tilaisuutta. ’Fixi-
tin’ kannatus 
S u o m e s s a 
on kasvanut 
EU:n elpy-

misvälineen ollessa todella epä-
oikeudenmukainen Suomen 
kannalta ja vieläpä EU:n omien so-
pimusten vastainen.

                                  -lehti ilmestyy kuntavaalien alla seuraavasti:

31.3. (aineisto 25.3. mennessä)
7.4. VAALIEXTRA (aineisto 1.4. mennessä)
14.4. (aineisto 8.4. mennessä)

Seinäjokinen-lehti jaetaan noin 37 000 kotitalouteen Seinäjoella, 
Nurmossa, Peräseinäjoella, Ylistarossa ja lähikunnissa.

Kuntavaaliehdokas, varaa paikkasi nopeasti niin varmistat näkyvyytesi 
vaaleissa! Teemme värillisen vaalimainoksen sinulle samaan hintaan!

Pyydä tarjous: 
Seinajokinenlehti@gmail.com 
puh.nro 0405868401

Seinäjokinen-lehti - Seinäjokisten asialla jo vuodesta 1988 - paikallinen ja perinteinen 

Kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. 
Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021 
ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Paikkakunnan 
parhaat 
hinnat!

Lapuan perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
ja kaupunginvaltuutettu Eeva-Maria Latva-Ras-
ku ja ex-kansanedustajaehdokas Paavo Latva-
Rasku olivat epäiltyinä törkeästä kiskonnasta 
käräjäoikeudessa. Tuomiota odotetaan myö-
hemmin loppu vuodesta. Keskustalaiset Latva-
Raskut ovat olleet myös näkyvästi tukemassa 
kansanedustaja Pasi Kivisaarta. 

● ● ● ● ● ● ●

Lukijat odottavat maakuntalehden muuttavan 

kolumnipalstan nimen ’aseman vessaksi’. Ete-
lä-Pohjanmaan maakunnassa näet asuu 180 
000 asukusta, joista Nurmon, Peräseinäjoen, 
Seinäjoen ja Ylistaron Seinäjoeksi kutsumas-
sa kaupungissa 64 000 asukasta ja Seinäjoen 
kauppalassa vain 30 000 asukasta. Lehden jutut 
ja kolumnit keskittyvät lähinnä kantakaupunkiin 
eli sinne minne Seinäjoen ratikalle pääsee: ase-
man vessaan.

● ● ● ● ● ● ●

ELY-keskuksessa on tiukka linja lehtitilauksi-
en suhteen. Ilkka-yhtymän lehtiä tilattiin viime 
vuonna 4421,63 eurolla ja niissä ilmoitettiin 10 
858,05 eurolla. Seinäjoen kaupungissa lehtiä 
tilailtiin aivan eri tahtiin: Ilkka-yhtymän lehtitilauk-
siin käytettiin vuonna 2019 yhteensä 30 105,60 
euroa ja ilmoituskulut olivat 36 119,88 euroa. 
Hankintalain 60 000 euron rajatkin paukkuivat 
yli. Lukijat voivat kysyä, onko maakuntamedia 
vallan vahtikoira Seinäjoella ja E-P:llä?
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          Työhyvinvointipalvelut           Henkilöstökoulutukset
           Johtamisvalmennukset          Tyky-päivät 
          Omavalmentaja

Lähes kahdenkymmen vuoden kokemus työelämän koulutuksista, 
kehittämisestä ja valmennuksista. Yhteistyötä yli sadan yrityksen kanssa. 

Ota yhteyttä, räätälöidään palvelu yrityksenne tarpeisiin.

www.hyvinvointi-idea.�
toimisto@hyvinvointi-idea.�

puh 0400862280 Ari Erkkilä, puh 0408214340 Kirsi Erkkilä

HYVINVOINTI
IDEA

Hyvinvointipalvelut

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayh-
distyksen puheenjohtaja Tuomas 
Koivuniemi on valittu valtakun-
nallisen Epilepsialiiton hallituk-
seen vuosiksi 2020-2022.
 - Yhteiskunnassa potilasjär-
jestöt pitävät ääntä niiden henki-
löiden puolesta, jotka tarvitsevat 
edunvalvonnassa tukea ja apua, 
kertoo Koivuniemi.
 Koivuniemi valittiin myös lii-
ton työvaliokunnan jäseneksi ja 
Epilepsialehden toimituskuntaan. 
Kauhajoki-lehden päätoimittaja-
toimitusjohtajana toimiva mies on 
ollut maakunnallisen epilepsia-
yhdistyksen puheenjohtaja neljä 
vuotta.
 Yhdistyksen hallituksen va-

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -mu-
seon Tuki ry on vaatinut Seinäjoen 
hyvinvointilautakunnalta Suojelus-
kunta- ja lottamuseon nimen palau-
tusta Suojeluskunta- ja Lotta Svärd 
-museoksi. Lautakunta pitäytyi vi-
ranhaltijan esityksessä, joten Suo-
jeluskunta- ja Lotta Svärd -museon 
Tuki ry on hakenut oikaisua päätök-
seen.
 Yhdistyksen puheenjohtaja Timo 
Sysilampi on syystäkin tyytymätön 
kaupungin toimintaan.
 -Asian käsittely on kestänyt koh-
tuuttoman kauan. Vaadimme Suo-
jeluskunta- ja lottamuseon nimen 
palautusta Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -museoksi jo syksyllä 2019. 
Asia otettiin käsittelyyn vasta vuoden 
kuluttua eikä käsityksemme mukaan 
lautakunnalle osoitettua kirjettämme 
edes tuotu lautakunnan jäsenille, ih-
mettelee Sysilampi.
 Oikaisuvaatimuksessa esitetään, 
että asia vielä kerran otetaan käsit-
telyyn, koska kirjeen sisältöä ei ai-
nakaan pöytäkirjan mukaan ole tuotu 
lautakunnan jäsenille eikä siinä olevia 
perusteita ole kirjattu esittelytekstiin. 
Lisäksi muutosesitys sisältää huo-
mattavan määrän asiavirheitä, joilla 
on saattanut olla vaikutusta alkupe-
räiseen päätöksen tekoon.

Reserviläisliitto valitsi liittoko-
kouksessa 21.11.2020 Seinäjoella 
vuoden reserviläiseksi kurikkalai-
sen reservin sotilasmestari Jarmo 
Koskelan. Koskela on Seinäjoen 
reserviläiset ry:n puheenjohtaja.

Vapo Oy suunnittelee tuulivoima-
loita Haukinevan turvetuotantoalu-
eelle, joka sijaitsee Kurikan ja Sei-
näjoen kuntien alueella.
 Vapo Oy:n Tuulivoiman pro-
jektipäällikkö Lauri Alanen kertoo 
Seinäjokinen-lehdelle, että Vapo on 
tehnyt selvityksiä tuulivoimatuo-
tannolle soveltuvista Vapon turve-
tuotantoalueista koko Suomen alu-
eelta. Alasen mukaan Haukinevan 
alue on yksi tunnistetuista tuulivoi-
malle mahdollisista kohteista.
 -Varsinaisesta tuulivoimahank-
keesta ei voida vielä tässä vaiheessa 
puhua, vaan kyseessä on vasta sel-
vitystyöt mahdollisen myöhemmän 
hankekehityksen käynnistämiseksi, 
selventää Alanen.
  Lauri Alanen jatkaa kertomalla, 
että yleisellä tasolla kun puhutaan, 
niin tuulivoiman hankekehityksen 
luvitusvaihe rakentamiseen mah- Vapon YVA-selvitys 2005 turvetuotannosta.

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistykseen,

joka tarjoaa edunvalvontaa,

vertaistukea, kaverikahviloita,

kerhoja ja tapahtumia koko

maakunnassa.

Voit liittyä sähköpostitse

Jäsenmaksu on 27 euroa vuodessa.

etelapohjanmaa@epilepsia.fi,

verkossa www.epilepsia.fi tai

soittamalla 050 357 9371.

Tule ihmisen asialle,
liity jäseneksi

Vapo suunnittelee tuulivoima-aluetta Haukinevalle: 

Projektipäällikkö Lauri Alanen 
pitää valituksia mahdollisena

dollistavien lupien saamiseksi vie 
noin kolme vuotta aikaa. Mahdolli-

Sotilasmestari 
Jarmo Koskelasta 
Suomen vuoden 
reserviläinen

Suojeluskunta- 
ja Lotta Svärd 
-museon nimen-
muutos hiertää

Tuomas Koivuniemi 
Epilepsialiiton hallitukseen

rapuheenjohtajana toimii Paula 
Keski-Nirva Kauhajoelta sekä hal-
lituksen jäseninä Pirkko Sampo 
Kurikasta, Liisa Ala-Kanto Seinä-
joelta, Jukka Hautamäki Seinäjo-
elta, Pirjo Pihlajikko Seinäjoelta 
(Ylistaro) ja Jaana Koski Seinäjoel-
ta (Nurmo). Varajäseniksi valittiin 
Heimo Hauhia Alavudelta, Sirpa 
Paski Seinäjoelta, Ari Yli-Erkkilä 
Seinäjoelta ja Jyrki Keskinen Sei-
näjoelta.

Pohjoismaihin on rakenteilla oma ral-
lisarja ja Suomesta mukaan on tulossa 
Pohjanmaa-ralli. Pohjanmaalla ajetaan 
European Rally Trophyn osakilpailu 
suunnitelman mukaan 18.-19.6.2021.
 Asiasta kertoi ensimmäisenä 
Rallit.fi -sivusto. Sen mukaan ”Poh-
joismaihin ollaan järjestämässä omaa 
European Rally Trophy -sarjaa ensi 
vuodelle. Suunnitelmissa on kolmen 
rallin minisarja, jossa ajetaan Ruot-
sissa, Tanskassa ja Suomessa. ”
 SM Pohjanmaa rallin kilpailun-
johtaja Erkki Hemminki kommentoi 
uutista tuoreeltaan:
 -Rupiaa olohon meikälääne 
uransa huipulla.
 FIA ERT Scandinavia -sarjan on 
tarkoitus alkaa Etelä-Ruotsin rallilla 
toukokuussa, jonka jälkeen kesäkuun 
puolivälissä kaasutellaan perinteikäs 
Pohjanmaa-ralli Seinäjoen ympäris-
tössä. Kolmas ja viimeinen kisa on 

Pohjanmaalle 
kansainvälinen ralli

alustavaan ohjelmaan merkitty elo-
kuun lopulle Tanskaan.

Rallit:
14.-15.5. South Swedish Rally, Rutosi
18.-19.6. Pohjanmaa Ralli, Suomi
27.-28.8. Sydhavsrally, Tanska

Pohjanmaa rallin kilpailunjohtaja Erkki 
Hemminki iloitsee kansainvälisen ral-
lin saamisesta lakeuksille. Kuva: SM 
Pohjanmaa ralli FB

set valituskäsittelyt voivat toki pit-
kittää kehitystyötä.

Helena Rahkola ja Jaana Koi-
vuluoma sekä 1627 muuta alle-
kirjoittajaa ovat jo vuonna 2016 
jättäneet kuntalaisaloitteen, jos-
sa vaaditaan Ilmajoen kuntaa 
muuttamaan omia tuulivoimara-
kentamista koskevia ja siihen vai-
kuttavia kaavoitus- ja rakennus-
määräyksiä:
 ”Tuulivoimaloiden raken-

Ilmajoella ylimääräinen valtuuston kokous tuulivoimasta
tamisen suojaetäisyydeksi vaa-
ditaan määriteltävän vähintään 
kolme kilometriä lähimpään va-
kituiseen asutukseen nähden. 
Etäisyys olisi huomioitava myös 
vapaa-ajan asuntoihin.”
 Valtuusto päätti 16.12.2016 
äänin 28-4, että asia jätetään pöy-
dälle. Asia tulee valtuuston käsi-
teltäväksi maanantaina 7.12.2020 

lähes neljän vuoden jälkeen.
 Kunnanhallituksessa vuonna 
2016 Juha Mäenpään (ps) esitys, 
että ”valtuusto päättäisi periaate-
kantanaan Ilmajoella noudatetta-
van kahden kilometrin minimie-
täisyyttä ja alle kahden kilometrin 
päähän asunnoista tai vapaa-ajan 
asunnoista rakentaminen toteute-
taan kaavoituksen kautta”, raukesi.

Kristillisdemokraattien Pohjanmaan 
piirihallitus arvostelee maan hallitus-
ta:
 -Koulutuksen maksuttomuus 
tulee kalliiksi kuntataloudelle. Li-
säksi koulutuksen arvostus saattaa 
laskea, koska opiskelijan tai huol-
tajan omakohtainen taloudellinen 
satsaus koulutukseen opettaa myös 

KD: Koulutuksen resurssit oikea-aikaisiksi
vastuun ottamista omista opiskelu-
välineistä ja koulutukseen osallis-
tumisesta.
 Kun osalla oppilaista on vaike-
uksia osallistua opetukseen jo perus-
opetuksessa, toisen asteen maksutto-
muus ei sinänsä poista pudokkuuden 
ja syrjäytymisen ongelmaa.
 ”Kustannuksiltaan edullisem-

paa ja tehokkaampaa olisi suunna-
ta kasvatuksen ja oppimisen tuki 
varhaiskasvatukseen, perusope-
tukseen ja entistä voimakkaammin 
myös toiselle asteelle.”
 -Opetuksen asiantuntijat kai-
paavat lisää kuraattori- ja psykolo-
gitoimintaa avukseen, piiri muis-
tuttaa.

Raili Varo valittiin Isonkyrön pe-
russuomalaisten syyskokoukses-
sa yksimielisesti  jatkokaudelle 
yhdistyksen puheenjohtajana. 
Isonkyrön perussuomalaisten 

Raili Varo jatkaa Isonkyrön perussuomalaisten johdossa
hallitukseen vuodelle 2021 va-
littiin Varon lisäksi Soile Hakala 
(varalla Henry Karhu), Sirpa Sep-
pälä (Seppo Ventä) ja Merja Uja-
nen (Kari Seppälä).

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin hallituksessa Isoaky-
röä edustaa ensi vuonna puheen-
johtaja Varo (varalla Soile Hakala).
Piirikokousedustajiksi valittiin 

puolestaan Raili Varo (Soile Ha-
kala) ja Merja Ujanen (Sirpa Sep-
pälä).
Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Petri Saunamäki (Hanni Rintala).

Näin itsenäisyyspäivän alla suosittelen 
tarttumaan Kaarle Sulamaan kirjoitta-
maan kirjaan Hilja Riipinen - Lapuan 
Lotta.

Kirjassa kerrotaan Hilja Riipisen (1883-
1966) tarina. Hilja oli harvoja Lapuan liik-
keessä ja IKL:ssä esiinpäässeitä naisia. 
Riipinen nousi eduskuntaan syksyllä 1930 
Uudenmaan kokoomuslaisten naisten 
ehdokkaana, koska Vaasan läänin poh-
joisen vaalipiirin miehet olivat poistaneet 
Riipisen nimen ehdokaslistalta. Myöhem-
min puolue vaihtui IKL:ään.

Lotta Svärd-järjestössä Riipinen oli kirjan 
mukaan ”koko aidon lottahengen keksijä 
ja kehittäjä, sen elävä ilmaus itsessään”.

Hilja Riipinen oli koulutukseltaan opettaja. 
Hän tunnettiin naisena, joka vaati, että 
kommunismi on Suomesta hävitettävä. 

Vapaussota vaikutti voimakkaasti Hilja 
Riipiseen. Marxilaisuuden vastustami-
sesta tuli hänen elämänsä tärkeimpiä 
ohjenuoria. Kirjassa lainataan Riipistä 
sanatarkasti.

Pääsiäisen 1918 jälkeen todisteita punai-
sesta terrorista alkoi saapua Lapuallekin.

”Maarianpäivä ja Palmusunnuntai. Sa-
moja tuskantäyteisiä päiviä. 22. p. tultiin 
Niilo Petran ja Ernst Ketolan ruumiit tänne 
Juupajoelta. Hirveästi olivat kidutetut. - 
Niilon kuten Ketolankin ruumis, korvat ja 
kädet olivat olleet polttoraudalla viillettyjä 
haavoja täynnä, korva leikattu pois, silmä 
kaivettu ulos päästä, nenästä leikattu pa-
lanen ja vatsaan pistetty pistimellä. Ei löy-
dy saastaisempaa eikä kauheampaa kuin 
punainen peto ihmishahmossa.”

Niilo Petra oli Hilja Riipisen oppilaita, joka 
oli koulun penkiltä lähtenyt sotaan venäläi-
siä vastaan. Suomalaisia vapaustaistelijoita 
eivät kiduttaneet venäläiset vaan suoma-
laiset sosialistit. Kirjassa kerrotaan, miten 
Riipinen kuvaa näkyä Seinäjoen asemalla, 
kun äidit etsivät poikaan ruumiskasoista, 
tuntemattomiksi kidutettujen joukosta.

Punainen vaara oli Hilja Riipisen mukaan 
soluttautunut huomattaville paikoille sosi-
aalidemokraattiseen puolueeseen. Siksi 
tämä puolue oli Riipisen mielestä melkein 

yhtä vaarallinen marxilainen vallanku-
mouspuolue kuin julkikommunistinen. 
Riipinen ja muut kokoomuslaiset vaativat 
sosiaalidemokraattisista puoletta lak-
kautettavaksi ”maanpetoksellisena”.

Riipinen pyhitti elämänsä taistellakseen 
isänmaallisen, uskontoon nojaavan voi-
man puolesta luokkavihaan kiihoittavaa, 
vallankumouksellista ja kansainvälistä 
marxilaisuutta vastaan.

Suosittelen kirjaa kaikille historiasta ja po-
litiikasta kiinnostuneille.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Lotta Svärd-järjestön uskonnollis-isänmaallinen hengetär - Hilja Riipinen

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



-Meiltä yksityisasiakkaat saavat tarvittaessa laskun pilkottuna useampaan erään ilman korkoja, kertovat Joni 
(vas.) ja Jami (oik.) Viitala joustoista maksuehtoihin liittyen.

Uutena palveluna Kuljetus J Viitala 
tarjoaa teollisuuden parissa toimiville 
asiakkaille digitalisaatioon perustuvan 
kaivojen etäluennan.

Loka- ja viemärialan yritys Kulje-
tus J Viitala on vahvassa kasvussa. 
Tästä osoituksena on muutto isom-
piin tiloihin ja panostukset uuteen 
kalustoon ja digitalisaatioon.
 -Liiketoiminnan kasvaessa tar-
vitsimme lisää tilaa ja tilat on vaih-
dettu isompiin. Nyt meillä on lisäksi 
sellainen kalusto, että pystymme 
tekemään kaikki alan hommat kus-
tannustehokkaasti ja järkevästi, 
kertovat yrittäjät Jami ja Joni Viitala. 
 Yritys hankki uuden auton, jos-
sa on isommat tupla korkeapaine-
pumput ja kahdenkymmenen kuu-
tion säiliötilavuus
 -Vehkeistä ei jää työ kiinni, to-
teaa Joni Viitala. Auton letkut yltä-

Kuljetus J Viitala panosti kalustoon ja digitalisaatioon
vät aina 200 metriin asti ja pump-
pausteho on kova, jopa 600 litraa 
minuutissa.
 -Mottomme on, että ”Me 
teemme tulosta emme tunteja” - 
hoidamme esimerkiksi autopesu-
loiden hiekanerotuskaivojen tyh-
jennykset tehokkaasti, painottavat 
työtä pelkäämättömät veljekset.

Digitalisaatio lokapalveluun

Salaojaputkien ja viemäreiden ja 
muidenkin putkien kuvaus onnis-
tuu uuden tekniikan avulla. Uutena 
palveluna Kuljetus J. Viitala tarjoaa 
teollisuuden parissa toimiville asi-
akkaille digitalisaatioon perustu-

van kaivojen etäluennan.
 -Etäluenta toimii langat-
tomasti. Me teemme asiakkaan 

kanssa sopimuksen ja hoidamme 
tyhjennykset niin, että ei tule yli-
määräisiä käyntejä. Tämä on asiak-
kaan kannalta kustannustehokasta, 
avaa Joni Viitala palvelua.
 Kuljetus J Viitala tuo mittalait-
teen veloituksetta ja seuraa kaivon 
tilannetta matkapuhelimen kautta 
etänä reaaliajassa. Puhelimeen tu-
lee hälytys, jos kaivo uhkaa täyttyä 
liikaa.
 Viemäri-yms. putkien pesuun 
käytetään jokivettä. Tilanteen niin 
edellyttäessä puhdistukseen voi-
daan käyttää jopa desinfioitua vettä. 
 -Pumpataan Kyrönjoesta vesi, 
se on ympäristöystävällistä ja pie-
nentää vesijalanjälkeä, korostaa 

Joni Viitala.

Rumpuputkien 
sulatukset työllistävät

Talvea kohti mentäessä hoidetaan 
myös rumpuputkien sulatuksia. Jos 
putki on jäässä, nousee vesi tielle. 
Kotitalouksien kannattaa huolehtia 
salaojaputkien kunnosta.
 -Putkien kuvaus ja kunnon 
tarkistus kannattaa. On ollut ti-
lanteita, että tukoksen vuoksi 
salaojaputket ovat täyttyneet ve-
destä ja vesi olisi voinut mennä 
asuintalon rakenteisiin aiheuttaen 
vesivahingon, kertoo Jami Viitala.


