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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 20.01.2021

”Mene, äläkä
enää tee syntiä”

Ilkka-Pohjalainen (I-P) on kunnostautunut viime viikkoina puna-
vihreän viestinnän äänitorvena. I-P kirjoitti päätoimittaja Markku 
Mantilan johdolla kokonaisen aukeaman 3.1.2021 teemalla ”Nousussa: 
kommunismi”. Artikkelissa kommunistiksi julistautunut kansanedus-
taja Anna Kontula (vas.) vaati ”jakamisen selvää lisäämistä”, ”kom-
munismi on yksi keino päämääriin pääsemiseksi” ja ”puolueeni olisi 
SKP, jos siitä ei puuttuisi huumori”.

Mantila kertoi Journalisti-lehden (30.1.2020) haastattelussa, että 
”Olen vapaan markkinatalouden ja hyvinvointivaltion kannattaja, glo-
balisti ja EU:n kannattaja. Hyväksyn naispappeuden, homoavioliitot ja 
samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuden. Varmasti tulee törmäyk-
siä, mutta Etelä-Pohjanmaan maine patamustana konservatiivipesänä 
on mennyttä aikaa.”

Mantilan kannanotot Journalisti-lehdessä ja I-P:n uutisoinnissa he-
rättävät kummeksuntaa. Onko todellakin niin, että monisatavuotinen 
historia, jossa kristillisillä arvoilla ja isänmaallisuudella on ollut kes-
keinen sija, voidaan todeta päätoimittajan ja liberaalien toimittajien 
toimesta ”menneeksi ajaksi”? Lukijoilta vaaditaan entistä tarkempaa 
medialukutaitoa ja -kriittisyyttä. Ja onko I-P:n yksinoikeus pohjalais-
poliitikkojen maalittaminen?

Mantila otti aiemmin käskyt Naton strategisen viestinnän osaamis-
keskuksesta. Joku kysyi minulta, että ottaako vieläkin? Vastasin: ky-
sykää Mantilalta.

Kristilliset arvot kuuluvat arvoihini. Ne ovat kuuluneet myös pohjalai-
siin arvoihin. Ja pitää kuulua edelleen. Johanneksen 8:sta luvusta moni 
muistaa kohdan ”Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensim-
mäisenä kivellä.” Mutta kuinka moni muistaa Jeesuksen sanat sen jäl-
keen naiselle: ”Mene, äläkä enää tee syntiä.” 

Lähetin sähköpostia arkkipiispa Tapio Luomalle, kun ennen joulua 
ihmettelin hänen tai sitten Helsingin Sanomien muokkaamana hä-
nen liberaaleja vastauksiaan homoliitoista: ”Mitkä kohdat mielestäsi 3 
Moos 18:6-23 eivät ole enää syntiä, että ei tarvitse varoa?” En ole saa-
nut vastausta. 

Me tavalliset syntiset tiedämme taakkamme, johon olemme saaneet 
pelastuksen Kristuksen ristinkuolemassa. Meidän ei pidä kuitenkaan 
hyväksyä kollektiivista syntiä, johon lainsäädännöllä ja ei-kai jopa 
kirkossakin ohjataan.

Näin sanoo Herra: ”Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käs-
kyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Vanha isäntä kertoi, kuinka hän on vasta äskettäin lukenut lehdestä, 
että hänellä on kaapissaan poliittinen paita. Kaikki nämä vuodet hän on 
lahjaksi saatua villapaitaa vaatekomerossa säilyttänyt tietämättä tätä. 
Mikä merkillisintä, hän sai paidan lahjaksi poliiseilta. Oikein kädestä 
pitäen. Vanha isäntä kysyykin, että mitkä vaatteet ovat kiellettyjä ja hän 
pyytää saada nähtäväkseen listan Suomessa kielletyistä vaatteista. Tätä 
listaa odotellessa ei kannata henkeään pidätellä.

Nuorempi isäntä taasen ihmetteli, että miten isänmaamme on ajautu-
nut tällaiseen tilanteeseen, jossa ollaan kuin Neuvostoliitos: ”Kytätään 
toisia ja ilmiannetaan! Joka asiasta pahootetaan miäli! Mä luulin että 
tää korona palauttaas perusarvoja ihmisten miäliin, mutta kilinkellit! 
Hullummaksi vaan menöö.” Kuulemma tästä puuttuu enää julkikom-
munisti Anna Kontulan (vas) aloite uudesta puserolaista.

Suomi haluaa pelastaa ilmaston, Afrikan ja siinä sivussa koko maail-
man. Sen sijaan omat kansalaiset, heikommassa asemassa olevat, ovat 
heitteillä. Olen saanut yhteydenottoja kuulovammaisilta, joita syrjitään 
työnhaussa. He osaavat äidinkieltä, ovat ammattitaitoisia ja työkoke-
musta on hankittu vuosikymmenten ajan, mutta työnhaussa heidän 
edelle menee Suomen kieltä osaamaton ja vähemmällä työkokemuk-
sella varustettu henkilö. 

Yhtä lailla kuulovammaisilla on perhe elätettävänä ja elämä elettävänä. 
Viesti oli, että yritysten johtajille tulisi kertoa, että viittomakielen va-
rassa oleva henkilö ei ole siinä mielessä ”vammainen”, etteikö häntä 
kannattaisi palkata. Kuulovammasta johtuen etenkin käden taidot ovat 
keskivertoa paremmat, näin minulle tulkin välityksellä kerrottiin.

Entinen puolustusministeri ja nykyinen Kannuksen kunnanjohtaja Jussi 
Niinistö on kirjoittanut kirjan Paavo Susitaipaleesta. Susitaival oli jää-
kärivärväri, vapaussodan komppaniapäällikkö, suojeluskuntapiirin piiri-
päällikkö ja IKL:n kansanedustaja. Kirjassa nousee esiin suojeluskuntien 
rooli vapaamuurariuden vastustajina. Tämä yksityiskohta on harvemmin 
nostettu esiin valtamediassa, vaikka lehdistö nykyään lähes pakonomai-
sesti kirjoittaa sadan vuoden takaisista tapahtumista. Susitaival sai vapaa-
muurariuden vastustamisen vuoksi kokea lehdistön mustamaalaamisen 
1930-luvan Suomessa. Ainoastaan kirkollinen Kotimaa-lehti pysyi Susi-
taipaleen rinnalla ja ruoski kovin sanoin vapaamuurareita.

Seinäjokinen-lehti on perinteisiä pohjalaisia ja kristillisiä arvoja kunni-
oittava lehti. Kerromme asioista, mistä muut mediat vaikenevat. Viher-
vasemmistolaisuus ei kuulu arvoihimme.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Mitkä vaatteet 
ovat kiellettyjä?

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

OSTETAAN Etelä-Pohjanmaan 
Puhelin Oy:n, Vaasan Puhelin Oy:n, 

Vaasan Läänin Puhelin Oy:n ja 
Anvia Oyj:n paperisia osakekirjoja

Myös perikunnilta sekä kadonneet
Tarjoa! 

Puh. 044 521 21 21

Seinäjoen Ideaparkin tiloissa ny-
kyisin toimivan Päiväkoti Jump 
Oy:n ja sen seuraajan Päiväkoti 
Jump Seinäjoki Oy:n toiminnasta 
on Länsi- ja Sisä-Suomen Alue-
hallintovirasto (AVI) pyytänyt sel-
vityksen.
 Seinäjokinen-lehti haastatteli 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintoviraston opetustoimen ylitar-
kastajaa Taru Terhoa, joka vahvisti 
lehdelle Seinäjoella toimivaan Päi-
väkoti Jump Oy:hyn liittyvästä tut-
kinnasta:
 -Selvittelyssä on yksi yrittäjä, 

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Päiväkoti-soppa sakenee: 

Tarkastuslautakunta viemässä koko asian AVI:lle
jolla on konkurssitausta, ja asiasta 
on tehty päiväkotiin selvityspyyntö.
 Terho jatkaa, että kyseessä on 
päiväkoti Jump. 

Mitä selvitetään?
 -Täyttyvätkö toiminnan edel-
lytykset. AVI tutkii asiaa, koska 
Jumpissa määräämisvaltaa käyttä-
vän yrittäjän firma on konkurssis-
sa, Terho toteaa.
 Kesällä verottaja haki Seinäjo-
ki Activity Park Oy:n konkurssiin. 
Päiväkoti Jump Oy:ssa on määrää-
misvaltaa käyttämässä samat hen-

kilöt. Yritystietojärjestelmän mu-
kaan toimitusjohtaja molemmissa 
yrityksissä on Maarit Mikkanen.
 Mikkanen (kok.) toimii Seinä-
joen kaupunginvaltuuston ja -hal-
lituksen jäsenenä.

Ilmajoelta ei löytynyt 
sopimuksia

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli 
perjantaina 8.1.2021 kunnan ja Sei-
näjoella toimivan Päiväkoti Jumpin 
välisiä sopimuksia.
 Mediatiedotteessa Ilmajo-

en kunta kirjoitti, että ”Ilmajoen 
kunnan ja Seinäjoella sijaitsevan 
Jump- päiväkodin välillä on ollut 
kirjallisesti vahvistettu ostopal-
velusopimus vuosina 2016 – 2019 
välisenä aikana”.
 Tiedotteessa todetaan, että 
”kunnan osalta sopimuksen on 
solminut hankintalain ja kunnan 
sisäisen ohjeistuksen mukaisesti 
varhaiskasvatusjohtaja”.
 Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo 
Pirttikosken mukaan ”sopimuk-
sesta ei ole aiheutunut kunnalle li-
säkustannuksia”.
 Seinäjokinen-lehti sai kun-
nanjohtaja Seppo Pirttikoskelta 
pyynnöstä kunnanhallitukselle 
esitetyt asiakirjat. Kumpikaan kun-
nanhallitukselle esitetty asiakirja 
ei ollut Ilmajoen kunnan ja Jump 
-päiväkodin välinen. Seinäjokinen 
pyysi mahdolliset muut asiakirjat 
ja sopimukset nähtäväksi, mutta 
niitä ei Ilmajoelta löytynyt.
 Sopimus-asiakirjana mainittu 
sähköposti on varhaiskasvatus-
johtaja Eveliina Nokua-Keisasen 
sähköposti jo toimintansa lopetta-
neelle Talousruutu Seinäjoki Oy:lle.
 Toinen asiakirja, joka Ilmajo-
en kunnanhallitukselle esitettiin 
sopimusasiakirjana, oli 11.7.2017 
varhaiskasvatusjohtaja Eveliina 
Nokua-Keisasen allekirjoittama 
”muistiotosite”. Tässäkään vies-
tissä ei ole sopimusta eikä mitään 
allekirjoituksia saati sitoumuksia 
Jump -päiväkodilta.

Tarkastuslautakunta tutkii
Ilmajoen kunnan tarkastuslau-
takunnan puheenjohtaja Hannu 
Akkanen (ps.) kertoo myös tarkas-
tuslautakunnan saavan selvityksen 
kunnanjohtaja Seppo Pirttikoskelta 
päiväkoti-vyyhdistä.
 -Niissä tiedoissa, mitä asias-
ta on ollut julkisesti esillä ja niissä 
asiakirjoissa ja -tiedoissa, joita on 
saatu tiedoksi, on ollut ristiriitai-
suuksia, arvioi Akkanen.
 Akkanen viittaa Ilmajoen hal-
lintosääntöön ja viranhaltijoiden 
toimintavaltuuksiin.
 -Se mitä kunnanhallituksessa 
on ollut esillä, aiheuttaa tarpeen 
selvittää viranhaltijoiden toimin-
taa, toteaa Akkanen.

Selvityspyyntö AVI:lle

Akkanen arvioi prosessin tarkas-
tuslautakunnasta etenevän siten, 
että ensin hankitaan riittävät tar-
vittavat kirjalliset materiaalit eli 
sopimukset. Sen jälkeen tarkastel-
laan onko päätökset olleet ristirii-
dassa aiempiin päätöksiin, jotka on 
tehty lain, hallintosäännön ja lau-
takuntien päätösten mukaisesti.
 -Jos havaitaan toiminto-
ja, mitkä ovat olleet laittomia, on 
mahdollista lähettää asia päivähoi-
toa valvoville viranomaisille, sanoo 
Akkanen.
 Kunnan talous- ja hallintojoh-
taja Marko Lähde on antanut viral-
liseen tietopyyntöön vastauksen, 

ettei sopimusta päivähoitopalvelu-
jen ostamisesta Jump -päiväkodil-
ta ole löytynyt.
 -Oudolta kuulostaa, mitä kun-
nanhallitus tiedotti ulospäin. Tut-
kimani mukaan ei juridisia päätök-
siä ole löytynyt ja kunnanjohtaja on 
sen minulle suullisesti myöntänyt 
tiedotustilaisuudenkin jälkeen, 
että on olemassa vain ne kaksi säh-
köpostia eikä muuta ole löytynyt, 
Akkanen täsmentää.

Tasapuolisuutta vaaditaan

Kysymyksiä Ilmajoella on herättä-
nyt mm. palvelujen kilpailuttami-
nen, mutta erityisesti muiden per-
heiden tasapuolinen kohtelu.
 -Vastaavia järjestelyjä on moni 
pyytänyt, mutta ei ole saanut. Pal-
veluseteli ei ole Ilmajoen kunnan 
ulkopuolella voimassa. Jumpille 
maksettu 1000 euroa on 200 eu-
roa kalliimpi kuin palveluseteli yli 
3-vuotiaille, tähdentää Akkanen.
 Akkasen mukaan asiaa ei ole 
voitu edes aiemmin arvioida, koska 
”ei ole olemassa kilpailutusta eikä 
ole tehty sopimuksia”. Kuntalaiset 
eivät ole voineet hakea oikaisua.
 Lisämausteen soppaan tuo, 
että Ilmajoen tarkastuslautakun-
nan varapuheenjohtajana toimii 
Juha-Pekka Karvonen (kok.). Hän 
on myös Päiväkoti Jump Oy:n hal-
lituksen puheenjohtaja.

Keski-Pohjanmaalla toimiva 
KPK-yhtiöt on ostanut Kainuun 
ja Lapin medioita julkaisevan 
SLP-kustannuksen osake-
enemmistön. KPK julkaisee jat-
kossa 27 lehteä. Asia julkistet-
tiin viime torstaina.
 Helsingin Sanomia kus-
tantava Sanoma osti hiljattain 
tamperelaisen Aamulehden ja 
Satakunnan Kansan ja sillä on 
hallussa lähes 60 lehteä, tv-ka-
navaa tai radiokanavaa.
 Keskisuomalainen-konser-
ni julkaisee lähes 80 lehteä, ku-
ten Seinäjoen Sanomia. Sillä on 

Media jatkaa keskittymistä
hallussa Keski-Suomen, Kaak-
kois-Suomen, Pohjois-Savon, 
Uudenmaan ja useiden kaupun-
kien maakunta- ja ilmaisjake-
lulehdet.
 MTV:n omistaa ruotsalai-
nen Telia, jolla on hallussa myös 
muita tv-kanavia. Seinäjokelai-
sella Ilkka-yhtymällä on 9 leh-
teä.
 Lisäksi Yleisradiolla on 19 
maakunnalista uutistuotanto-
aluetta, 9 radiokanavaa, 4 tv-
kanavaa ja lisäksi lähetyksiä 
areena-palvelussa.

Pakkanen ja lumi sai ulkoilijat liikkeelle
Nurmon keskustassa oli viikon-
loppuna jäällä paljon luistelijoita. 
Nurmolainen Teijo Suuluhta ker-
toi lähtevänsä luistelemaan innolla 
aina kun pääsee jäälle.
 Tuomo ja Lenni Ruuska tote-
sivat luistelun olevan mukavaa ja 
ovat tälle talvelle käyneet jäillä jo 
muutaman kerran.
 Ylistaron Halkosaaressa pulk-
kamäessä iloittiin lumen tulosta. 
Tyytyväisyyttä oli myös pulkka-
mäen turvallisuuden parantumi-
sesta, kun kesällä suoraan mäen 
alla ollut kiipeilyteline siirrettiin.
 Pakkaslukemien laskettua ovat 
seinäjokelaiset lähteneet innolla 
hiihtoladuille, luistelemaan, pulk-
kamäkiin ja jopa laskettelemaan.

Tuomo Ruuska ja Teijo Suuluhta naut-
tivat luistelusta.

RENKAIDEN JÄLLEENMYYNTI JA ASENNUS
TI-Palvelut Timo Ikola
Soita p. 0400 669 315

Hellanmaantie 410, Lapua  –  Hintoja tori.fi/tipalvelut
Laitot myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ilmajoen kunnanhallitukselle esitetyt ”sopimukset” eivät ole kunnan ja Jumpin välisiä. Toimitus on peittänyt henkilötietoja.
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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

Lapualla keskellä idyllistä ja rau-
hallista omakotitaloaluetta sijait-
see erityislasten perheille palvelu-
ja tarjoava yritys, Möttiäänen Oy. 
 -Ajatus yrityksen perusta-
misesta syntyi 2019, kun ajelin 
Jyväskylään graduseminaariin, 
kertoo Möttiääsen toimitusjohta-
ja ja yrittäjä Riitta Kangasluoma. 
Yhtiökumppani löytyi lähipiiristä 
ja niin Lapualainen Kangasluoma 
ja Äänekoskelainen Tuomo Ta-
kala avasivat alaikäisille erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuo-
rille tarkoitetun tilapäishoidon 
yksikön Lapualle viime syksynä. 
 -Perheet, jotka palveluita 
voisivat käyttää, eivät välttämät-
tä tiedä, että olemme ylipäätään 
olemassa, koska yrityksemme on 
niin uusi. Lisäksi perheillä ei ole 
aina tietoa edes siitä, miten pal-
velujen piiriin pääsee, kertoo Riit-
ta Kangasluoma.
 Omaishoitajilla on lakiin 
perustuen oikeus kolmeen va-
paapäivään kuukaudessa. Oman 
kunnan perusturvan tai vammais-
palvelujen kautta kunta myöntää 
sitoumuksen tilapäishoitoon.
 -Annamme palvelunohjausta 
riippumatta asuinpaikkakunnasta 
ja autamme perheitä lomakkeiden 
ja hakemusten täyttämiseessä. 
Meille voi aina soittaa ja kysyä, jos 
on epäselvyyttä siitä, että kuuluu-

Möttiääsen toimitusjohtaja-yrittäjä Riitta Kangasluoma ja yksikön vastuu-
henkilö Pia Lehto haluavat tukea erityislasten perheitä jaksamisessa.

Tilapäishoito tukee perheen jaksamista

ko palvelun piiriin, niin ohjaamme oikealle taholle, avaa Riitta Kan-
gasluoma toimintaperiaatteita.
 Mm. ADHD-lapset, nk. Nep-
sy-lapset (Neuropsykiatrinen 
oireyhtymä) eivät Kangasluo-
man mukaan kuulu automaatti-
sesti vammaispalvelun piiriin. 
 -Meille voi soittaa ja kysyä 
neuvoa, jos on epäselvyyttä sii-
nä, kuuluuko palvelujemme pii-
riin, tähdentää Kangasluoma.

Lastensuojelun 
ennaltaehkäisyä 

Riitta Kangasluoman mukaan 
Möttiääsessä tehdään ennalta-
ehkäisevää työtä sen eteen, ettei 
lapsi joudu raskaiden ja kalliiden 
lastensuojelutoimenpiteiden pii-
riin.
 -Tuemme perheen jaksamis-
ta kuormittavassa arjessa. Usein 
ihminen on niin väsynyt, että 
ei osaa edes hakea apua. Kunpa 
kunnat ymmärtäisivät sen, miten 
iso rooli meillä on lastensuojelun 
ennaltaehkäisyssä, huokaa Kan-
gasluoma.
 Yksikön vastuuhenkilö Pia 
Lehto on sosionomi ja kertoo tie-
tävänsä kokemuksesta, miten vä-
hän erityislapsille on tukiperheitä.
 -Itse tiedän erityislapsen äiti-
nä, miten korkea kynnys on jättää 
oma lapsi hoitoon. Möttiääseen 
voi tulla tutustumaan paikanpääl-
le. Meille yhden päivän hoito käy 
myös eli lapsen voi tuoda vain päi-
väseltään käymään, kertoo Lehto.
 Muutamat vapaapäivät, jopa 
muutamat vapaat tunnit saattavat 
olla jo iso apu kuormittavaa arkea 
elävälle erityislapsiperheelle.
 -Erityislapsen voi tuoda Möt-
tiääseen myös äkillisen tilanteen 
johdosta, kuten sairaalareissun 
ajaksi tai vanhemman sairas-
tumisen vuoksi. Usein perheen 
muut lapset jäävät vähemmälle 
huomiolle erityislapsen hoidon 
vaativuuden vuoksi, joten tila-
päishoitoa kannattaa harkita jo 
senkin vuoksi, että saa antaa huo-
miota myös perheen muille lap-
sille, sanoo Pia Lehto.

Kodinomainen hoitopaikka

Möttiääsessä voi kerrallaan olla 

seitsemän alle 18-vuotiasta lasta 
ja se on joka päivä auki. Lapselle 
on oma huone ja ympärivuoro-
kautinen hoito.
 Yksikkö on kodinomainen ja 
siellä tehdään lasten kanssa arki-
sia asioita
 kuten askarrellaan, leivotaan, 
ulkoillaan, leikitään ja katsotaan 
televisiota. 
 -Otamme syliin, jos sitä kai-
paa ja lisäksi tuemme oppimi-
sessa, jos lapsella on oppimis-
vaikeuksia. Lapselle tehdään oma 
henkilökohtainen palvelusuun-
nitelma, jonne asetetaan tavoit-
teita ja tarpeen mukaan tuemme 
vanhemmuutta, kertoo Pia Lehto.

”Ei ole rajoituksia siihen, 
keitä meille tulee”

Yksikössä on paikkoja myös vai-
keasti vammaisille. Henkilöstöstä 
löytyy osaamista sairaanhoidon 
osalta, mm. peg-ravintoletkun ja 
imulaitteiden käytössä. 
 -Pieni yksikkö muuntautuu 
moneen. Hoitajat voivat käydä 
ensin kotona katsomassa, miten 
vaikeasti vammaista lasta hoi-
detaan, jotta perheen ei tarvitse 
murehtia, miten lapsen kanssa 
meillä pärjätään, kertoo Pia Leh-
to.
 Lopuksi Riitta Kangasluoma 
toteaa, että palaute on ollut per-
heiltä hyvää.
 -Meillä on säännöllisesti hoi-
tojaksolla olevia lapsia ja perheet 
ovat saaneet levätä omaishoidon 
vapaiden aikana, kun ei tarvitse 
murehtia, miten lapsi pärjää. Po-
sitiivinen palaute on vahvistanut 
käsitystämme siitä, että tälle pal-
velulle on ollut todellakin tarve, 
päättää Kangasluoma.

Uusi sähköinen liikkumisen vapaus
Ei ajokorttia
Ei ikärajaa

Ei vakuutusta
Ei rekisteröintiä

Puhtaasti 
sähköllä

Kulutus 0,18 €

Katso
hinnat

netistä!

Verkkokauppa avattu www.hannusippola.fi

                                  -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!

Olemme täällä 
kun tarvitset 
meitä!
Laajennamme 
toimintaamme
ennen kesää 2021 
24h-eläinsairaalaksi!

ELÄINLÄÄKÄRIASEMA EVIDENSIA SEINÄJOKI
Ravitie 8 B  
(raviradan parkkipaikka)  
60120 Seinäjoki

Puh. 0201 750 180
Avoinna ma-to 9–18, pe 9–16

Varaa aika evidensia.fi

Puhelun hinta kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja 
matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

myös netissä - www.seinajokinen.fi

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Nykyinen Seinäjoen seurakunta on ollut varhaiskeskiajalla osa Pohjankyrön kirkkopitäjää. Seurakunnan muodostaa neljä toiminnallisesti itsenäistä aluetta, Seinäjoen alueseurakunta sekä Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kappeliseurakunnat. Hallinto ja talous ovat yhteiset.

Ylistaron kirkko

Kitinojan kyläkirkko

Nurmon kirkko

Lakeuden Risti

Törnävän kirkko

Peräseinäjoen kirkko
- valmistumisvuosi 1892
- nikkarityylinen puinen ristikirkko
- suunnittelija Ivar Aminoff
- alttaritaulu Alexandra Frosterus-
 Såltin ”Kristuksen ylösnousemus”, 
 1905
- urut 22-äänikertaiset, valmistaja 
 Kangasalan urkutehdas, 1964

- valmistumisvuosi 1850
- kaksikerroksisilla lehtereillä 
 varustettu, puusta ja kivestä 
 rakennettu pitkäkirkko
- suunnittelija E. Lohrmann
- alttaritaulu Adolf von Becker 
 ”Kristuksen kirkastuminen”
- urut 54-äänikertaiset, valmistaja 
 Kangasalan urkutehdas, 1952. 
 Urut peruskorjattiin 2018, sen 
 suoritti urkurakentamo Veikko 
 Virtanen.

- otettiin käyttöön 1952
- suunnittelija Kauno S. Kallio
- alttaritaulu Veikko Vionoja, 
  jossa Jeesus siunaa lapsia 
 Kitinojan maisemissa
- urut 8-äänikertaiset, valmistaja 
 Veljekset Tuomen urkurakentamo 
 Sotkamosta

- valmistumisvuosi 1779
- puinen ristikirkko
- alahärmäläisten Antti ja Kaappo 
 Hakolan rakentama
- alttaritaulu Väinö Hämäläinen 
 ”Jeesus ja samarialainen nainen”, 
 1914
- urut 25-äänikertaiset, valmistaja 
 Hans Heinrichin urkurakentamo,   
 1984

- valmistumisvuosi 1960
- tiilestä ja teräsbetonista raken-
 nettu, slammattu ja valkoiseksi 
 maalattu moderni kirkko
- suunnittelija Alvar Aalto
- alttaritaulun sijasta suuri risti
- urut 53-äänikertaiset sähkö- 
 pneumaattiset, valmistaja 
 Kangasalan urkutehdas, 1960,  
 peruskorjaus 2012

- valmistumisvuosi 1864
- muutettu ruutimakasiinista 
 (valm.1827) kirkoksi korottamalla
 vartiotornia ja suurentamalla 
 ikkunoita
- muutoksen suunnittelija 
 C.A. Setterberg
- alttaritaulu Alexandra Frosterus-
 Såltin ”Jeesus Getsemanessa”, 1877
- urut 21-äänikertaiset mekaaniset 
 urut, valmistaja Hans Heinrichin 
 urkurakentamo

Seinäjoen kirkot
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MEIJERISTI – ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa ammatilli-
sen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. 

Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua opetusmeijerissä. 
Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteistyössä alan 
yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksen mukai-
silta TJK-jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Aloituspaikkoja myös ammatinvaihtajille. Asuntolapaikka ja ruokailu  
kouluviikolla opiskelijalle maksutonta.  

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku 23.2. – 23.3.2021.
Koulutukseen on myös jatkuva haku.

INSINÖÖRI (AMK) –  BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu meijeriteknologiaan
erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK). 

Meijeriteknologian opintopolku valitaan yhteisten perusopintojen jälkeen. 
Meijerialan opintoihin liittyvä harjoittelu on palkallista.

Tutkinto antaa valmiudet  toimia esimiehenä  tai esimerkiksi  tuotanto-
prosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönotto- 
tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku 17.3. – 31.3.2021.

Meijerit ovat pitkälti automatisoituja tuotantolaitoksia, joissa 
valmistetaan maidosta monenlaisia elintarvikkeita. Laaduk-
kaiden tuotteiden valmistukseen tarvitaan ammattitaitoisia 
tekijöitä.

#syötävänhyvä

Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen 
ammattikorkeakoulun opetusmeijeriin 
tehtiin mittava digitalisointi. Nyt meijeri-
alan opiskelijat voivat opiskella monipuo-
lisemmin simulaation avulla, ja opetuksen 
tueksi. saadaan kerättyä enemmän dataa 
Myös ympäristö kiittää, kun optimoinnin 
ansiosta voidaan säästää vettä ja energiaa.   
 Hämeen ammatti-instituutin ja Hä-
meen ammattikorkeakoulun opetusmei-
jerissä pystytään jatkossa tarjoamaan 
opiskelijoille entistä nykyaikaisempi op-
pimisympäristö. Hanke toteutettiin yh-

Opetusmeijerissä digiloikka 

Moderni oppimisympäristö antaa hyvät valmiudet työelämään
teistyössä Siemensin ja Ideal GRPin kans-
sa.
  ”Teollisuus menee koko ajan kovaa 
vauhtia eteenpäin, ja opetuksen on olta-
va samalla tasolla, joissain asioissa jopa 
vähän edellä”, toteaa projektissa mukana 
ollut Hämeen ammatti-instituutin lehtori 
Pekka Puputti.
  Euroopan mittakaavassa suomalaiset 
meijerit ovat edistyksellisiä, joten digita-
lisoitu opetusmeijeri on osa nykyaikaista 
opetusta. 
  ”Tuotantolaitosten järjestelmissä lo-

giikka ja toimintaperiaatteet ovat samat 
kuin meidän opetusmeijerissämme. Täältä 
opiskelijat saavat hyvät valmiudet siirtyä 
alalle töihin”, kertoo Puputti. 
 

Datan avulla voidaan 
optimoida toimintaa

Digitalisoinnin ansiosta erilaista dataa 
voidaan kerätä ja hyödyntää enemmän. 
Datan keräämisessä on tärkeää, mitä ke-
rätään, miten kerätään ja varsinkin, miten 
kerättyä tietoa hyödynnetään.
 ”Jo lakisääteisesti ja omavalvonnan 
takia meidän pitää kerätä tietyt tiedot, 
mutta nyt pystymme hyödyntämään dataa 
paremmin esimerkiksi toiminnan tehos-
tamisessa ja tuoteturvallisuudessa”, sa-
noo Puputti. 
 Datan avulla voidaan myös tehostaa 
toimintaa. ”Nyt päästään eroon turhista 
asioista ja tekemistä voidaan optimoida 
paremmin”, sanoo Puputti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vet-
tä ei kuluteta turhaan, viemäriin ei valu 
maitoraaka-ainetta ja energian kulutus 
pienenee. 

Elintarvikealan perustutkinto – 
meijeristi

Ammatillisen perustutkinnon suoritta-
neita meijeristejä Suomessa valmistuu ai-
noastaan Hämeen ammatti-instituutista. 
Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä 
myös muissa elintarvikealan yrityksissä. 

Koulutukseen sisältyy paljon käytännön 
harjoittelua opetusmeijerissä. Työpaikalla 
järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan 
yhteistyössä alan yritysten, oppilaitok-
sen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuk-
sen mukaisilta TJK-jaksoilta maksetaan 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä 
meijerialan lisäksi myös muissa elintar-
vikealan yrityksissä. Työ on usein kolmi-
vuorotyötä. Lisätiedot www.hami.fi/mei-
jeriala

Bio- ja elintarviketekniikka – 
insinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) 
valmistuu ainoana Suomessa meijeritek-
nologiaan erikoistuneita bio- ja elintarvi-
ketekniikan insinöörejä (AMK).
 Meijeriteknologian syventäviin opin-
toihin paneudutaan bio- ja elintarviketek-
niikan yhteisten perusopintojen jälkeen. 
Meijerialan opintoihin sisältyy palkallista 
harjoittelua alan yrityksissä sekä käytän-
nön opintoja opetusmeijerissä.
 Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia 
esimiehenä tai tuotantoprosessien kehi-
tys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä 
käyttöönottotehtävissä. Lisätiedot www.
hamk.fi/bio-ja-elintarvike

Teksti: Elina Wathén 

Ilmastonmuutosta on käy-
tetty monen päätöksen pe-
rusteena Suomessa. Vaikea 
on ymmärtää jatkuvasti kas-
vavia vaatimuksia metsien 
käytön rajoittamisesta. Ainoa 
todellinen hiilinielu, kasvavat 
metsät, vaatii nimenomaan 
hoitoa ja hakkuita, jotta uut-
ta puuta syntyisi hiiltä si-
tomaan. Metsien suojelu 
muuttaa hiilinielun päästö-
lähteeksi, minkä luulisi ole-
van ilmastolla politiikkaa te-
keville painajainen.

Myös energiatuotantoa kos-
kevia päätöksiä on mahdo-
ton ymmärtää. Kotimainen, 
uusiutuva energia on jäänyt 
armotta tuontienergian jal-
koihin turpeen veropäätök-
sen takia. Rekkaralli idästä ja 

laivakuljetukset Euroopasta 
lisäävät takuulla päästöjä. 
Suomalaista energiaa tuot-
tavat urakoitsijat ajautuvat 
konkurssiin, työntekijät kor-
tistoon ja energiantuotannon 
toimivuus on aidosti uhat-
tuna. Tämä kehitys on py-
säytettävä heti jo kansallisen 
turvallisuuden takia.

Turve on kiistatta uusiutuva 
luonnonvara; nykykäyttö on 
noin kolmannes vuotuisesta 
kasvusta. Se on välttämätön-
tä hyvin monelle eri käyttä-
jälle maataloudesta aina tur-
peen uusiin käyttömuotoihin 
saakka. Monia tuotteita on 
tulossa ja vientikauppa ke-
hittyy hyvää vauhtia. Esimer-
kiksi Suomi on nyt maailman 
johtava kasvualustojen toi-

mittaja. Tällaista nousevaa 
vientikaupan mahdollisuutta 
ei työttömyydestä kärsivällä 
Suomella ole varaa menet-
tää. Erikoisen tärkeä asema 
turpeella yhdessä hakkeen 
kanssa on energiantuotan-
nossa. Suomessa kehitetty 
yhdistetty lämmön ja sähkön 
tuotanto,CHP, takaa suo-
malaisiin koteihin edullisen 
lämmön. Parasta kaikessa on 
se, että kovien pakkasten ai-
kaan lämmöntuotannon si-
vutuotteena syntyy edullista 
sähköä juuri silloin, kun säh-
kön kulutus on maksimis-
saan. Pörssistä ostettuna tuo 
sama sähkö voi olla hinnal-
taan jopa satakertainen nor-
maaliin verrattuna.

Jotta kotimainen energia ja 
huoltovarmuus turvataan, 
on hallituksen puututtava 
uhkaavaan tilanteeseen heti. 
Huoltovarmuuslakiin olisi 
helppoa tehdä muutos, jolla 
varmistetaan turpeen saata-
vuus häiriöttä niin energia-
tuotannossa kuin muutenkin. 
Samalla estetään ainespuun 
polttaminen, joka alkaa olla 
metsäteollisuuden kannal-
ta iso ongelma. Arvopuu-
ta ei pidä polttaa. Samalla 
energiaturve on irrotettava 
päästökauppajärjestelmästä 
ja säätää verovapaaksi. Näin 
kansalliset edut turvataan 
niin energiantuotannossa 
kuin meille tärkeän vienti-
teollisuuden toiminnassa. 
Nyt ilmastopolitiikalla ol-
laan sammuttamassa valo-
ja maaseudulta, mikä johtaa 
kansantaloutemme ylipääse-

mättömiin vaikeuksiin työt-
tömyyden kasvaesssa. Koro-
nan aiheuttamia vaikeuksia ei 
kannata tieten tahtoen lisätä. 
Korjausliikkeillä on iso kiire, 
jotta vältämme edessä olevat 
uhkat hyvissä ajoin. Näin ei 
voi jatkaa.

Hannu Hoskonen, Kesk.
kansanedustaja, 
ympäristövaliokunnan pj.

Vieraskolumni

Kotimainen energia ja työ kunniaan

Uudessa eläinsairaalassa Seinäjoella 
on paikkoja auki varsinkin klinikka-
eläinhoitajille ja asiakaspalvelijoille, 
mutta myös eläinlääkäreitä tarvi-
taan lisää.
 Seinäjoella toimintansa aloit-
tavaan Evidensian eläinsairaalaan 
rekrytoidaan parhaillaan työnteki-
jöitä. Eläinlääkäreistä suurin osa on 
jo valittu, ja nyt on haku päällä kli-
nikkaeläinhoitajista sekä asiakas-
palvelijoista.
 – Tällä hetkellä keskitymme 
ensisijaisesti rekrytoimaan klinik-
kaeläinhoitajia ja asiakaspalveli-
joita, mutta olemme avoimia kuu-
lemaan kiinnostuneista hakijoista 
kaikilta eläinlääketieteen osa-alu-
eilta: Myös eläinlääkärien tai vaik-
kapa välinehuoltajien hakemukset 
ovat tervetulleita, kertoo sairaalan 
johtaja, eläinlääkäri Okko Sukura.
 Klinikkaeläinhoitajiksi valit-
tavilta henkilöiltä odotetaan joko 
klinikkaeläinhoitajan tai sairaan-
hoitajan koulutusta, ja eläinlääkä-

Tarjolla rikkaita kokemuksia sekä työ, jolla on merkitys: 

Seinäjoen Eläinsairaala aloitti rekrytoinnit

reiltä eläinlääketieteen lisensiaatin 
tutkintoa.
 – Asiakaspalvelijoiden osal-
ta hakemukset arvioidaan tapaus-
kohtaisesti, kertoo Sukura, jonka 
mukaan uusi eläinsairaala tarjoaa 
tekijöilleen mahdollisuuden työs-
kennellä laaja-alaisessa ja positii-
visesti haastavassa työympäristös-
sä, ympärivuorokautisen sairaalan 
sykkeessä.
 – Työn luonne tarjoaa rikkaita 
kokemuksia. Oman työn merkityk-
sen pääsee näkemään konkreetti-
sesti, sillä tässä työssä pelastetaan 
henkiä!
 24/7-eläinsairaala avataan Sei-
näjoella kesään 2021 mennessä. Ky-
seessä on jo Evidensian kahdeksas 
eläinsairaala. Seinäjokea lähinnä 
olevat sairaalat toimivat Oulussa, 
Tampereella ja Hämeenlinnassa.
 Moderni, pieneläinten hoitoon 
erikoistunut sairaala tulee palve-
lemaan alueen lemmikkejä ympä-
rivuorokautisesti vuoden jokaise-

na päivänä. Se toimii Ravitie 8:ssa, 
samassa tutussa osoitteessa, jossa 
Eläinlääkäriasema Evidensia Seinä-
joki on palvellut asiakkaita vuodesta 
2014 lähtien. Tiloja laajennetaan ja 
uudistetaan parhaillaan.
 Tällä hetkellä eläinlääkäriase-
malla työskentelee 14 henkilöä. Uu-
dessa sairaalassa tekijöitä tarvitaan 
kaksinkertainen määrä. Sairaalan 
avautuessa uusia työpaikkoja syntyy 
15-20, ja kun sairaalatoiminta laa-
jenee, henkilökunnan määrä kasvaa 
vielä muutamilla kymmenillä.
 – Haemme henkilöstöä ensisi-
jaisesti ympärivuorokautiseen sai-
raalatoimintaan, mutta pidemmän 
tähtäimen tavoite on laajentaa ja li-
sätä myös päiväsairaalan toimintaa.
 Evidensia aloitti loppiaisena 
rekrytointikampanjan yhdessä Into 
Seinäjoen kanssa.

Parasta sairaanhoitoa 
lemmikeille

Seinäjoella avattava eläinsairaala 
ottaa vastaan kaikenlaisia ja kai-
kenlaista hoitoa vaativia seura- ja 
lemmikkieläimiä, lukuun ottamat-
ta hevosia, jotka tuotantoeläimien 
ohella hoidetaan jatkossakin kunti-
en toimesta.
 Nykyiseen klinikkaan verrattu-
na uuteen sairaalaan saadaan lisää 
leikkauskapasiteettia sekä uudis-
tetut tilat akuuttihoidolle ja ham-
mashoitotoimenpiteille. Lisäksi 
yksikköön tulee tehohoito-osasto. 
Potilaat voivat jäädä sairaalaan tar-
vittaessa myös yön ajaksi.
 Lemmikkipotilaille tarjotaan 
saman katon alla monen erityisalan 
erikoisosaamista: Seinäjoen Eläin-
sairaalan eläinlääkäreillä on erityis-

osaamista muun muassa ortope-
diasta, niveltähystyksistä, silmä-, 
iho- ja sydänsairauksista, hammas-
hoidosta sekä pehmytosakirurgias-
ta.

 – Sairaalaan saadaan myös tie-
tokonetomografiset kuvantamis-
laitteet, mikä tulee parantamaan 
hoidon suunnittelua ja tarkkuutta 
entisestään, Okko Sukura mainitsee.

Lehtori Pekka Puputti on tyytyväinen digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin. Kuva: Virpi 
Ekholm

Sairaanhoitaja-taustainen pieneläinhoitaja Sari Saari on viihtynyt ammatissaan 
jo 23 vuotta. Vuonna 2019 hän aloitti erikoisammattitutkinto-opinnot tutkinnon 
pilottiryhmässä. Tässä työssä ja työpaikassa on mahdollisuus kehittyä jatkuvasti. 
Kuvaaja Henri Saranpää. Klinikkaeläinhoitajan työssä pelastetaan jopa henkiä. Klinikkaeläinhoitaja Merle 

Lang on korvaamaton apu leikkaavalle eläinlääkärille huolehtiessaan lemmikis-
tä. Kuvaaja Mika Alavesa.
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Silloinen lapualainen Lapuan tuo-
miokirkkoseurakunnan tiedottaja ja 
körttiläinen seurapuhuja Heli Kar-
humäki kirjoitti Uudessa Suomessa 
vuonna 2013 otsikolla ”Närkästys 
Lapuan sinimustista on tarpeetonta 
vouhotusta”.
 Heli Karhumäki kertoo puheen-
vuorossa, että :”Hiukan hymyilyttä-
vät moiset kohut. Täällä Etelä-Poh-
janmaalla on eletty läpi maakunnan 
historia, sen vaikeat kohdat on käsi-
telty ja niiden kanssa ollaan sujut. 

Vihtori-paita ilmentää maakunta- ja pitäjäidentiteettiä
 Lapuan liike on kuollut ja kuo-
pattu, ja sen poliittista perintöä kan-
tanut IKL-puolue on sammunut.”
 Karhumäen mukaan ”Tässä 
ajassa on jo luonnollista, että maa-
kunta- ja pitäjäidentiteettiä voidaan 
jo muistaa ja ilmentää paikalliseen 
historiaan kuuluvilla asuilla, kuten 
helavyöllä, körttipuvulla tai Kosola-
paidalla. Tämä toteutuu Etelä-Poh-
janmaalla mielestäni tyylikkäästi ja 
maltillisesti. Emme elä menneisyy-
dessä. Siksi närkästys tuntuu täältä 

vinkkelistä vouhotukselta.”
 ”Liikkeen sortumista väkival-
taan ei täällä silti ihannoida eikä 
paidalla herätellä poliittista uhoa”
 Karhumäki kirjoittaa, että 
”Kaikkein arkisin perinnevaate 
täällä on sinimusta Kosola-paita. 
Kosolan paita on Lapuan katuku-
vassa tavallinen näky. Sitä käytetään 
arkipaitana pelloilla ja pajoissa il-
man meteliä. Sen maltillinen viesti 
on korkeintaan yleisporvarillisen 
aatemaailman ilmaiseminen. Lapu-

Minulle soitettiin, koska soit-
tajalla ei ollut sähköpostia. 
Hän halusi jättää tämän viestin 
Seinäjokisen lukijoille, joka on 
ajankohtainen etäyhteyksien 
luvatussa maassamme.
 ”Nykyajan vallanpitäjät 
vaativat, että kaikilla pitäisi 
olla sähköposti. Ei ole sellaista 
lakia, jonka mukaan jokaisella 
pitäisi olla sähköposti. Meitä 
vanhan ajan ihmisiä on paljon. 
Me voisimme vaatia, että kaik-
kien pitää tulla alkeellisissa 
olosuhteissa toimeen, jos ker-
ran meiltä vaaditaan sähkö-
postin käyttöä. 
 Nykyajan ihmisten pitäisi 
kaikkien osata puita pienistää, 
tehdä valakia ja tulla toimeen 
alkeellisissa olosuhteissa, il-
man että paleltuu. Nämä tieto-
konetta käyttävät 2000-luvulla 

Kommentti: 

”Kunnia vanhan ajan ihmisille”
koulunsa käyneet nykyajan 
ihmiset eivät osaa edes lukea 
kaunokirjoitusta, ei ole tarvin-
nut opiskella sitä.
 Kukaan ei enää puolus-
ta vanhanaikaisia ihmisiä, 
Osuuspankillekaan eivät enää 
vanhanaikaiset asiakkaat kel-
paa. Meitä ”toisen luokan 
kansalaisia” on isoot määrät. 
 On vaarallista, kun puolu-
eet ja päättäjät alkavat ylhääl-
tä päin sanelemaan, mitä pitää 
osata. Puolueissa puoluetuki 
ja iso koneisto määrää jäse-
nistöä, miten pitää toimia. Jos 
perusasiat ja vanhan ajan ih-
miset unohdetaan, ei yhteis-
kunnalla ole tulevaisuutta.”
 Kysyessäni soittajalta, mi-
ten hän haluaa tekstinsä julki, 
käski hän minun kirjoittaa se.

alla vallitsee kokemukseni mukaan 
myös aivan hyväksyttävä ymmär-
tämys niitä suomalaisia kohtaan, 
jotka Neuvostoliiton miehitysuhan 
alla 1920- ja 1930-luvun taitteessa 
pelkäsivät ja pyrkivät torjumaan ko-
timaisten kommunistien valtapyr-
kimyksiä.”
 Kosolan paidan käyttäjiä on 
ollut Karhumäen mukaan Pertti 
Mäki-Hakola (kok), Pentti Mäki-
Hakola (kok), Paula Risikon (kok) 
puoliso, Pohjanmaan kokoomuksen 
silloinen toiminnanjohtaja Heik-
ki Risikko, Panu Lahdensuo (kok), 
Kai Pöntinen (kok) ja Teppo Ylitalo 
(kesk). Ilkka Suominenkin (kok) on 
saanut paidan lahjaksi kuten Jyrki 
Katainen (kok).

Sinimusta käytössä poliiseilla 
virkapuvun kanssa

Mielenkiintoinen tieto on, että polii-

sit ovat kautta vuosien kunnostau-
tuneet sinimustan paidan käytössä. 
Heli Karhumäen blogissa kerrotaan, 
kuinka ”Paidan käyttöä pitivät yllä 
1960-luvulta saakka myös eteläpoh-
jalaiset poliisit – ex-kansanedustaja 
ja ex-nimismies Raimo Vistbackan 
(ps) mukaan jossain määrin reaktio-
na vasemmistoradikalismille.”
 ”Poliisin alipäällystökoulus-
sa Kosola-paita oli eteläpohjalais-
ten kurssipaitana 1970-luvulla. 
He käyttivät ”iikollia” virkapuvun 
kanssa, eikä poliisijohto koskaan 
puuttunut asiaan, vaikka virkapu-
kuohje oli muuten tiukka. Seinäjoen 
kunnallispolitiikan konkari ja yli-
konstaapeli evp. Raimo Ristilä (kok) 
on käyttänyt paitaa poliisina läpi 
vasemmistoradikalismin vuosien. 
Seinäjoen poliisit antoivat sinimus-
tan lahjaksi läänin poliisijohtajalle 
60-vuotislahjaksi.”

Kun seuraa tässä ajankuvas-
sa poliittista päätöksentekoa 
Suomessa, joutuu välillä oikein 
nipistämään itseään, että ele-
täänkö me todella maanpäälli-
sessä Hölmölässä. Surulliseksi 
esimerkiksi otan nyt käytävän 
turpeentuotannon alas ajami-
seen liittyvän poliittisen pää-
töksenteon.  

Kaikki sai alkunsa 5.12.2000, 
kun eduskunnan suuressa va-
liokunnassa käytiin keskus-
telu siitä, onko turve uusiutu-
va luonnonvara vai ei. Vihreät 
Tuija Braxin johdolla olivat sitä 
mieltä, että eihän se turve voi 
uusiutua. Koska asiasta oltiin 
erimielisiä, suoritettiin äänes-
tys, joka päättyi tasatulokseen 
12-12. Koska asia haluttiin rat-
kaista, niin sääntöjen mukaan 

suoritettiin arvonta. 

Hieno juttu, arvalla siis ratkais-
tiin iso elinkeinopoliittinen asia 
ja ”kolikonheiton” lopputulok-
sena päätettiin, ettei turve uu-
siudu. On tietysti poliitikkojen 
käsityskyvyn ylimenevä lähes 
raamatullinen ihme, että josta-
kin suot ovat kuitenkin saaneet 
alkunsa ja sammal vaan kyllä 
kasvaa ja kasvaa joka vuosi lisää. 

Ruotsin parlamentti on taas 
vastaavasti päättänyt ei siis ar-
ponut, että turve on uusiutuva 
luonnonvara ja sitä voi hyödyn-
tää biopolttoaineena!!

Nyt kun turpeen käytön raju 
ja radikaali alasajo on alkanut, 
niin voidaan todeta, että tuon 
arpajaispäätöksen seuraukse-

na kansantaloudessa monien 
miljardien investoinnit turpeen 
tuotantoon ja energialaitosten 
kattiloihin menevät hukkaan. 
Tuhannet työpaikat katoavat.  

Meille niin tärkeä, jo ennestään 
heikko kotimaisen energian 
omavaraisuus laskee 30 %:sta 
25 %:iin. Kriisiajan huoltovar-
muus kärsii, sillä turvettahan 
voi säilyttää turvallisesti au-
moissa vuosikausia. Pakkastal-
vien energiankäyttöpiikkien ta-
saamiseksi tullaan käyttämään 
ilmeisesti ”luontoystävällis-
tä vihreää” kivihiiltä. Ja vielä 
käyttöön jäävienturve-energia-
laitosten energiaksi kuljetetaan 
turpeen sijasta pitkien matkojen 
päästä tuontihaketta Venäjältä. 

Energiaturpeen käytön lisäksi 

turvetta tarvitsevat mm. eläin-
tilat ja puutarhat eikä edes ole 
tutkittu, mitä kaikkia ekologi-
sia uusia käyttömahdollisuuksia 
turpeeseen sisältyy! On myös 
hyvä muistaa, että Suomen pin-
ta-alasta on noin 30 %:a suota 
ja että edes vuotuinen turveva-
rannon kasvu olisi tullut käyte-
tyksi, olisimme toimialan kä-
sittämättömän alasajon sijasta 
voineet lähes kolminkertaistaa 
turpeen käytön ja tuotannon. 

Laskennallisesti turvevaran-
tomme arvo nykyhinnoilla on 
yli 300 miljardia euroa. Aika-
moinen kansallisvarallisuus 
siis.

Suomen kansalaisena minulle 
on jäänyt hieman ambivalent-
ti ja ontto tunne nykysuomen 

parlamentin kansakunnan etua 
viisaasti eteenpäinkatsovas-
ta päätöksentekokyvystä. Onko 
aina mukana luottamusta he-
rättävää asiantuntevuutta ja 
harkitsevuutta vai onko sitten-
kin kysymyksessä vain härskin 
populistinen pelin politiikka! 

Näin kunnallisvaalien lähesty-
essä poliitikkojenkin on peleis-
sään syytä varoa ettei vain jäisi 
Musta-Pekka käteen!

Kyösti Kakkonen
Kauppaneuvos

Vieraskolumni

”Ruotsin parlamentti päätti, että turve on uusiutuva luonnonvara”

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Filosofian tohtori, ex-puolustus-
ministeri ja Kannuksen kunnanjoh-
taja Jussi Niinistö on kirjoittanut 
kirjan nimeltä ”Paavo Susitaival 
- Kolme sotaa, kaksi kapinaa, neljä 
linnareissua.” Kirja ilmestyy alku-
vuodesta Minerva-kustannuksen 
julkaisemana.
 Kirjan mukaan Paavo Susitai-
val (1896–1993) ehti liki vuosisa-
dan mittaisen elämänkaarensa ai-
kana olla poikkeuksellisen monessa 
mukana. Hän oli todellinen Suomen 
nykyhistorian viimeinen mohikaa-
ni: viimeinen elossa ollut aktivisti, 
jääkärivärväri, vapaussodan komp-
panianpäällikkö, suojeluskunta-
piirin piiripäällikkö, Mäntsälän 
kapinan johtohahmo, IKL:n kan-
sanedustaja, talvisodan rintama- ja 
jatkosodan rykmentinkomentaja. 
 Lisäksi Susitaival oli tuotteli-
as kirjailija, joka tunnettiin myös 
kekkosvastaisena toisinajattelijana. 
Parhaiten mies muistetaan IKL:n 
kansanedustajana, joka talvisodan 
sytyttyä lähti rintamalle ja johti 
Ryhmä Suden legendaariseen voit-
toon Suomussalmella. Jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa Susitaival ko-
mensi Jalkaväkirykmentti 29:ä Pet-
roskoin valtaukseen asti.
 Jussi Niinistö on kirjoittanut 
ansiokkaan elämäkerran aatteen 
miehestä, joka asetti isänmaan 
edun kaikkien sääntöjen yläpuolelle.
 *** ”IKL:n toiminta herät-
ti luonnollisesti huomiota kautta 
maan. Etenkin Susitaipaleen puhei-
ta seurattiin tarkoin. Niinpä lähinnä 
edistyspuolueeseen ja maalaisliit-
toon lukeutuneiden poliitikkojen 
Isänmaan ja lain puolesta-järjestö, 
joka oli perustettu vuoden 1931 
kiihkeän presidentinvaalikam-
panjan aikana tarkkailemaan oi-
keistoradikaalien toimia, varoitti 

Paavo Susitaival, 
isänmaan etu kaikkien 
sääntöjen yläpuolella

huhtikuussa 1933 kaikkia piirikes-
kuksiaan levottomuuksista vapa-
ussodan päättymisen 15-vuotis-
juhlapäivän yhteydessä. Erityisen 
huolestuttavana pidettiin Susitai-
paleen jossain yhteydessä tokaise-
maa lausetta ”Silloin se alkaa”.
 Mitään levottomuuksia ei syn-
tynyt, eikä niitä liene suunniteltu-
kaan. Kyse olikin vain Susitaipa-
leelle tyypillisestä härnäyksestä. 
Tämä piirre ei ollut harvinainen 
eräille muillekaan IKL:n jäsenil-
le. Kerrottakoon tästä esimerkkinä 
SDP:n kansanedustajan Yrjö Räisä-
sen (Sasu Punainen) puhetilaisuus 
Kuopiossa vappuna 1933. Tilaisuus 
oli työväentalolla, jonne oli kerään-
tynyt sosiaalidemokraattien lisäksi 
runsaasti IKL:n kannattajia. Räisä-
nen sai pitää puheensa rauhassa, ja 
sen pohjalta sukeutui reipas väit-
tely. Kun järjestysmiehet katsoi-
vat parhaaksi lopettaa tilaisuuden, 
kajauttivat kansanliikkeen miehet 
täysin rinnoin Maamme-laulun 
kaikkine säkeistöineen. Laulun 
päätyttyä huudatettiin vielä kol-
minkertainen eläköön-huuto viti-
valkoiselle Suomelle, ja Yrjö Räisä-
sen - Työmies-lehden toimittajan 
kapinavuonna 1918 - erikoislaatui-
seksi muodostunut vaalitilaisuus 
oli päättynyt.
 Edellä kerrottu tapaus kertonee 
yleisemminkin IKL:n valitsemasta 
linjasta: poliittisia vastustajia sai ja 
pitikin härnätä, mutta lapuanliik-
keen kaltaisiin väkivallantekoihin 
ei sopinut ryhtyä. Eikä niitä enää 
tapahtunutkaan, sillä siitä piti huo-
len IKL:n vahtikoiraksikin nimitet-
ty johdon jäsen, rikosoikeuden pro-
fessori Bruno A. Salmiala.”

Lyhyet&Erikoiset
Heti kun Suomeen tuli pakkasta ja lunta, alkoi-
vat ilmastoaktivistit selitellä kysymyksen olevan 
säästä ei ilmastosta. He pitävät pääkaupunki-
seudun lumimääriä poikkeuksellisina eikä näin 
ole koskaan tapahtunut. Kyse on heidän mukaan 
ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöistä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuussa 
1966 Helsingissä oli kuitenkin 87 cm lunta.

● ● ● ● ● ● ●

Hallituksen viime keväänä tekemä konkurssi-
lain väliaikainen muutos loppuu tammikuus-
sa. Laki on rajoittanut merkittävästi velkojien 
mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin.

Lisäksi viime vuonna eläkemaksuihin oli mah-
dollista hakea lykkäystä, jolloin kolmen kuu-
kauden jälkeen maksut tuplaantuivat. 

Yritysten tilanne on tiukentunut koronan pitkit-
tyessä, mutta konkurssiaallon pelätään puh-
keavan helmikuussa.

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Lynx Adventure LX 600 ACE 
4-tahti touring kelkkoja, 
vuosimalli -15, sähkökaasulla, 
2-istuttava, selkänoja, 2 
hätänarua. Tavarateline, 
vetokoukku, sähköstartti, 
pienikulutuksinen. Lapin 
lumisilta reiteiltä.
Hp. 4200 € sis. alv.

Moto Logman 801, vuosimalli -01, 
ketjut, koura Keto, hyväkuntoinen. 
Hp. 39000 € sis. alv.

SEKO Samurai 4 apevaunu 
Hp. 4900 € sis. alv.

RKP metsäkärry-yhdistelmä, 
nosturi rkp 2600, ylettyvyys 
n. 5 m mukaan toinen puomi 
jolla ylettyvyys n. 7 m, 
monivipuohjaus , hydrauliset 
tukijalat, hydraulinen jatke, 
ympäripyörivä koura, kärry 
rkp m 8, vankka 2-palkki 
runko, teli, renkaat 400/15,5, 
etusermi 
Hp. 5900 € sis. alv

Uusia 2-ja 3-akselisia 
Chieftain koneen-
kuljetuslavetteja, 
Heti varastosta!

10 kpl varastosta

NYT NIITÄ TAAS ON SAATAVILLA
– ISO ERÄ KÄYTETTYJÄ SAFARIKELKKOJA!

Lynx Adventure LX 600 ACE -15. Uudempi malli, sähkökaasulla, 
4-tahti, 2-istuttava, selkänoja, vetokoukku, tavarateline, 

sähköstartti, pieni bensankulutus.  Hp. 4200 € sis. alv. 
Muutama vm. 2019  Hp. 4200 € sis. alv. 

METSÄKONEET

I-P:n päätoimittaja Mantilan (kok) mukaan sininen ja musta edustavat ”väkivaltaa, sortamista, oman käden oikeutta ja kollektiivista typeryyttä”. Uusi 
Suomi-blogin kuvakaappauksessa ovat ex-kansanedustaja Pertti  Mäki-Hakola (kok), Kai Pöntinen (kok) ja evp.ylikonstaapeli Raimo Ristilä (kok). 
Blogitekstissä mainittiin myös ex-sisäministeri, kansanedustaja Paula Risikon puoliso.

*** Suoraa lainausta kirjasta

● ● ● ● ● ● ●

Maakuntalehden lukijat ihmettelevät miksi 
lehdellä on ”halua hajottaa”. Onko perinteiset 
arvot jotenkin pahat vai ovatko Naton opit tu-
lossa Pohjanmaalle: hajota ja hallitse?

● ● ● ● ● ● ●

Mediassa otetaan lillukan varsi esille silloin, 
kun sumuverhon takana tehdään jotain isoja 
konnankoukkuja ihmisille.



Puh. 040 7386199
www.makeoffice.fi  -  info@makeoffice.fi

alkaen 
147,00€  + alv 24%

     
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 

www.makeoffice.fi

S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.


