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- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -
Korvola ja Saari mestaruus-
jahdissa s. 11.

Tule rinteeseen lähelle, Kiuaskalliolle Jalasjärvelle!
Laskettelun lomassa voit hengähtää viihtyisässä rinnekahvilassamme

Hissilippuhinnat Varusteet

Aika Hissilippu Lippu + sukset/lauta 
  + monot

1h 10 € 22 €
2h 13 € 28 €
3h 17 € 34 €
4h 22 € 42 €
Päivä 25 € 48 €

Aika Sukset/Lauta Monot Sauvat/Kypärä/Lasit

1h 8 € 5 € 2 €/kpl
2h 10 € 6 € 3 €/kpl
3h 11 € 7 € 4 €/kpl
4h 13 € 8 € 5 €/kpl
Päivä 15 € 10 € 6 €/kpl

Varaa tyylikkäät ja 
modernit saunatilat 
laskettelu/TYKY-iltaan. 

PYYDÄ TARJOUS!

Olemme
Facebookissa

Laskettelukeskus Kiuaskallio/rinnekahvila, Lempilaaksontie 61D, Jalasjärvi  -  044 7561700  -  www.rinnekahvila.fi

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

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

Nettisivuiltamme
löydät lisää moottori-

kelkkoja , myös 
varaosiksi mm.

Lynx Adventure LX 600 ACE
Lynx Rave X-Trim 600 SDI
Ski-Doo Expedition 600 SDI
Ski-Doo MXZ 600

Lynx Adventure 550 ROTAX
MYYDÄÄN VARAOSINA

Aktiv Grizzly rotax 503
MYYDÄÄN VARAOSINA

10 kpl varastosta

NYT NIITÄ TAAS ON SAATAVILLA  –  ISO ERÄ KÄYTETTYJÄ SAFARIKELKKOJA!

Lynx 49 Ranger 600 E-TEC 
pitkällä telalla, vuosimalli 
-18, vetokoukku, pakki. 
Hp. 5300 € sis. alv

Ski-Doo freeride 137", 
vuosimalli -12. 
Hp. 5500 € sis. alv

Lynx Exploder 550 
touring-kelkka, vuosimalli 
-04, vetokoukku, pakki, 
sähköstarttia ei ole 
testattu.
 Hp. 2700 € sis. alv

Lynx GL 3900, syngro 
vaihteet, vuosimalli -90. 
Hp. 1900 € sis. alv

Lynx Forest, pilkille tai 
vapaa-aikaan, 2 vaihdetta 
eteen, pakki, uudenkar-
hea matto, tavaraboxsi, 
sähköstartin kuntoa ei 
testattu. 
Hp. 2890 € sis. alv

Lynx Rave X-Trim 600 SDI, 
vuosimalli -08, sähköstartti. 
Hp. 3500 € sis. alv

Työkelkka Ski-Doo Tundra 
WT 550, vuosimalli -14, 
sähköstartti, pakki, veto-
koukku, tavarapoksi, 50 
cm tela. 
Hp. 5200 €

Sporttikelkka Ski-Doo 
Renegade 600 E-Tec, 
vuosimalli -14, rekisterissä. 
Hp. 5900 € si. alv

Pitkätelainen Ski-Doo 
Summit 800 154", vuosi-
malli -15, vetokoukku. 
Hp. 4900 € sis. alv

Työkelkka Lynx 59 Yeti 
V-1000 4-tahti, vuoismalli 
-04, sähköstartti, pakki, 
vaihteet, vetokoukku. 
Hp. 4200 € sis. alv

Lynx Adventure 600 ACE 
4-tahti touring-kelkka, 
sähköstartti, pakki, 
kahden istuttava, 
vetokoukku, rekisterissä. 
Hp. 3990 € sis. alv
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Kilpeläisen Juntta

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

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen / 
piia.kattelus-kilpelainen@seinajokinen.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 20.3.2021.

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

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 24.02.2021

Velkaa velan 
päälle

Jos minulla olisi 6600 euroa rahaa, niin antaisinko sen konkurssiyri-
tykselle ja sanoisin, että jos annat 2700 euroa takaisin, niin ok? Minä 
en antaisi.

En varsinkaan, jos takaisin saamilleni rahoille velallinen antaisi vielä 
ehdot, mihin niitä saan käyttää. EU:n elvytyspaketti johtaa velkaunio-
niin, jossa EU jakaa 750 miljardin euroa Etelä-Eurooppaan ja kattaa 
sen osin yhteisellä lainalla. Suomi maksaa siitä 6,6 miljardia euroa ja 
saa ehkä 2,7 miljardia euroa takaisin.

Voisi kysyä, että puhuttiinko Suomessa kesän 2020 ja helmikuun 2021 
välillä muunneltua totuutta? Pääministeri tuli tukka hulmuten Brysse-
listä ja kehui saaneensa 400 miljoonaa euroa maaseudun kehittämis-
ohjelmiin ja 100 miljoonaa euroa Itä-Suomen kirjekuoreen EU-rahaa 
vuosiksi 2021-2027? Siis yhteensä 500 miljoonaa euroa. Miten on 
mahdollista, että Suomen saama osuus pieneni viime kesän 3,2 miljar-
dista eurosta 2,7 miljardiin euroon? Juuri samat 500 miljoonaa euroa, 
jotka muka ”kirjekuorena” kesällä pääministerin toimesta saatiin.

Jos joku virkamies tulisi ja paljastaisi kansalle puhutun muunneltua 
totuutta, niin hänelle pitäisi antaa ylennys ja kultainen kädenpuristus. 
Poliittisen sumutuksen Suomessa pitää loppua.

Suomessa kotitalouksilla on jo 100 000 euroa per kotitalous velkaa eli 
yhteensä 270 miljardia euroa ja etupäässä kyse on asuntolainoista. Yri-
tyksillä on velkaa arviolta 250 miljardia euroa. Valtion velka kasvaa ja 
on jo 109 miljardia euroa ja kunnilla velkaa on 21 miljardia euroa. 

Alkaa vaikuttamaan pelottavasti 1990-luvun tilanteelta. Otetaan velkaa 
ja vain osan tarvitsee maksaa takaisin ja vedetäänkö jotkut konkurssiin? 
Hyperinflaation riski tuntuu ilmassa. Rahaa jaetaan velkana tyhjästä ja 
ne yrittäjät, jotka sitä kenties tarvitsisivat, eivät sitä edes saa.

Raamatussa Siirakin (33: 19-26) kirjassa kehotetaan ihmisiä välttä-
mään joutumasta toisten armoille. Siitä on kyse myös velkaantumi-
sen välttämisessä: ”Kuulkaa minua, kansan arvomiehet, ja ottakaa 
korviinne, seurakunnan johtajat. Älä antaudu kenenkään valtaan, niin 
kauan kuin elossa olet, älä pojan, vaimon, veljen äläkä ystävän. Äläkä 
anna toiselle rahojasi, ettet joutuisi katuen pyytämään niitä takaisin.”

 ”Niin kauan kuin elossa olet ja hengität, älä luovuta paikkaasi yhdel-
lekään ihmiselle. Sillä parempi on, että lapsesi pyytävät sinulta, kuin 
että sinä katsot poikaisi käsiin. Kaikissa töissäsi ole oma isäntäsi, äläkä 
anna maineeseesi tulla mitään tahraa. Sinä päivänä, jona elinpäiväsi 
päättyvät, kuolinhetkenäsi, jaa perintösi.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

”Susi on kautta aikojen ollut ihmiselle pahan vertauskuva. Saduissa 
ja kansansuussa eläneissä tarinoissa sutta yleensä pidetään pahana ja 
verenhimoisena petona, joka levittää ympäristöönsä pelkoa ja kauhua. 
Vaikka sudet on lähes kaikkialta hävitetty sukupuuttoon, elää sen huo-
no maine vielä kansan suussa kiertävissä sanonnoissa: esim. epäonnis-
tunutta työtä nimitetään varsin usein ”sudeksi”.”

Näin todetaan yli 40-vuotta vanhassa eläinkirjassa. Sutta ei kirjoittajan 
väittämän mukaisesti olla ”kaikkialta hävitetty sukupuuttoon”, kanta 
tuntuu olevan hämmästyttävän elinvoimainen ja runsaslukuinen täällä 
Seinäjoella ja lähialueilla.

Olemme valitettavan usein kuulleet susien aiheuttamista vahingois-
ta, kuten lemmikkikoirien tappamisesta ja raatelusta. Myös muut lai-
duntavat kotieläimet ovat alituisessa vaarassa. Suden uhka ei rajoitu 
pelkästään toisiin eläimiin, vaan ihan perustellusti myös ihmiset pel-
käävät; miltä tuntuu laittaa oma lapsi koulutielle hämärään aamuun, 
kun naapurissa on susi käynyt pihassa raatelemassa perheen lemmik-
kikoiran? Tai miltä tuntuu päästää lapset ulkoleikkeihin tai nukuttaa 
vauvaa rattaissa, jos sudet jolkottelevat pihapiirissä kuin kotonaan?

Kirjassa maalataan uhkakuvia siitä, kuinka susi on kuolemassa suku-
puuttoon ja susien pesintää ei Suomessa juurikaan ole, vaan ”Suomen 
sudet ovat pääasiassa itärajan takaa tulleita vaeltajia”. Susi kuulemma 
voi kulkea vuorokaudessa pitkiäkin matkoja, mutta vaikea uskoa, että 
esim. Honkakylän pihasudet ovat Venäjältä tulleita turisteja.

Kaupunginvaltuutetulla ei ole tähän asiaan tosiasillista valtaa. Susien 
kaatoluvat ovat toisissa käsissä. Mutta me voimme edellyttää, että kau-
punki koulukyytien järjestäjänä ei aseta lapsiemme terveyttä tai henkeä 
vaaraan jättämällä heidät yksin korpeen vaeltamaan. Tässä kohtaa ei 
pidä säästää, vaan lasten turvallisuus on asetettava etusijalle!

Ajatus sairaalanmäen maksullisesta asiakaspysäköinnistä on susi jo 
syntyessään. Jos sairaanhoitopiirillä on kassavajetta, niin eikö helpom-
pi olisi leikata kuluja tai tehostaa hoitoketjua ? Jos pysäköintialueesta 
on puutetta, niin mäellä on kaupungin omistamaa maata, jonne pysä-
köintipaikkoja voitaisiin perustaa lisää. 

Sairaalanmäelle suuntaavat eivät mene huviretkelle, vaan yleensä 
käynnin syynä on sairaus. Miksi näitä ihmisiä pitäisi vielä kuormittaa 
lisää pysäköintimaksuilla? Ikäihmisillä ei välttämättä ole kuin käteinen 
käytössä, ja oletettavasti systeemit olisivat niin modernit, että maksu 
pitäisi hoitaa kortilla tai matkapuhelimella. Lisäksi jos maksu unohtuu 
tai maksettu parkkiaika loppuu kesken lääkärin vastaanottoajan vii-
västymisen vuoksi, odottaa Escortin klasissa sakkolappu. Minusta on 
epäreilua rahastaa sairailla.

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

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin valtuuston puheenjoh-
taja Paula Risikon (kok) johdolla 
valtuusto hyväksyi vuoden 2021 
talousarvion sekä toiminta- ja ta-
loussuunnitelman vuosille 2022-
2023 yksimielisesti.
 Valtuuston päätös tarkoittaa, 
että myös sen sisältämä säästöoh-
jelma hyväksyttiin yksimielisesti. 
Säästöohjelma sisältää asiakaspy-
säköinnin asettamisen maksulli-
seksi keskussairaalassa.

550 000 euroa parkkimaksuista

Asiakaspysäköinnillä on tarkoitus 
kerätä joka vuosi vuodesta 2021 
alkaen 550 000 euroa tuloja sai-
raanhoitopiirille. Jokaista päivää 
kohden se tarkoittaa noin 1500 
euroa. Jos päivän aikana sairaala-
alueella kävisi 300 autoilijaa, tar-
koittaisi se viiden euron parkki-
maksua jokaiselle kävijälle.
 Seinäjokinen-lehdelle on 
ottanut yhteyttä useat ihmiset. 
Suuri huoli on mm. siitä, että iäk-
käämmille ihmisille hankaluutta 
aiheuttaa, ettei kaikille ole pank-
kikorttia.
 Toinen lukija oli huolis-
saan myös liikkumarajoitteisista. 
Kuinka he pystyvät edes hake-
maan lipukkeen?
 Sairaalassa myös lääkäriajat 
ovat usein myöhässä tai hoitojakso 
voi venyä. Miten asiakas pystyy edes 

Varaa aika fysioterapiaan, tule kuntoon!

Fysioterapia ja kuntoutus
FYSITIIMI

Anne-Mari Marttunen
yrittäjä, fysioterapeutti (AMK),
työfysioterapeutti, 
koulutettu hieroja

 

YLISMEDIN yhteydessä. Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Keskitetty ajanvaraus puh. 040 411 5381

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti yksimielisesti pysäköintimaksut

lisäämään pysäköintiaikaansa?

Tasapainottamisvaatimus

Valtuuston kokouksen jälkeen 
julkisuudessa käydyn keskuste-
lun perusteella moni sairaanhoi-
topiirin valtuutettu on pyrkinyt 
perääntymään tekemästään pää-
töksestä.
 Valtuuston puheenjohtaja Ri-
sikko jopa muotoili Ilkka-Poh-
jalaisessa ”muistelevansa, ettei 
maksullisuudesta päätetty mar-
raskuun valtuustossa”.
 Seinäjokinen-lehti julkaisee 
tässä lehdessä kuitenkin sairaan-
hoitopiirin valtuuston tekemän 
päätöksen, joka sisältää yksise-
litteisesti numeeriset kirjaukset 
pysäköintimaksuista ja muista ta-
louden tasapainottamistoimista.
 Kuntalaki asettaa yksiselittei-

sen velvoitteen kunnalle ja kun-
tayhtymille tasapainottaa talout-
ta, jos taseessa on kattamatonta 
alijäämää:
 ”Jos kunnan taseessa on kat-
tamatonta alijäämää, toiminta-
kertomuksessa on esitettävä sel-
vitys talouden tasapainotuksen 
toteutumisesta tilikaudella sekä 
voimassa olevan taloussuunnitel-
man riittävyydestä talouden tasa-
painottamiseksi.”
 Valtuusto hyväksyi siis yksi-
mielisesti osana tasapainottamis-
ohjelmaa pysäköintimaksut.
 Kattamatonta alijäämää on 
ennakkotietojen mukaan jo -12 
miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksella 
ilmainen parkki

Seinäjoen kaupunginhallituk-

sen jäsenillä sen sijaan on oikeus 
parkkeerata ilmaiseksi kaikkialla 
Seinäjoen alueella. Jäsenet saavat 
siten parkkeerata ilmaiseksi mm. 

kadun varteen.
 Asia nousi esille, kun kaupun-
ginhallitus alkoi rajaamaan sei-
najoki.fi -sähköpostin käyttöoi-

Sairaanhoitopiirin hallitus esitti ja valtuusto hyväksyi yksimielisesti säästöohjelman, talousarvion 2021 ja toiminta- ja talous-
suunnitelman 2022–2023.

keutta, mutta jättivät kertomatta, 
että heillä on itsellään mm. ilmai-
nen pysäköintioikeus ja taksikortit.

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

Elli Tuominen jatkaa Okko Suku-
ran aloittamaa työtä Evidensian 
kahdeksannen 24/7-eläinsairaa-
lan johdossa. Uuden eläinsairaa-
lan rakennustyöt on juuri aloitet-
tu.
 Eläinlääketieteen lisensiaatti 
Elli Tuominen on nimitetty Eläin-
lääkäriasema Evidensia Seinäjoen 
klinikan johtajaksi. Kun raken-
teilla oleva Evidensian kahdeksas 
24/7-eläinsairaala muutaman 
kuukauden kuluttua aloittaa toi-
mintansa Seinäjoella, Tuominen 
siirtyy sairaalan johtajaksi.
 Tuomisen rinnalla klinik-
kaa sekä sairaalaprojektia johtaa 
edelleen eläinlääkäri Okko Suku-
ra. Sukuran oli määrä ottaa uuden 
sairaalan ohjakset käsiinsä, mutta 
Evidensian sisällä tapahtunei-
den muutoksien vuoksi hän siir-
tyy maaliskuun alussa johtamaan 

Rakenteilla olevaan Seinäjoen Eläinsairaalaan rekrytoidaan parhaillaan henkilö-
kuntaa. Elli Tuomisen mukaan hakijoita on ollut mukavasti.

Elli Tuomisesta Seinäjoen Eläinsairaalan johtaja

Helsingissä toimivaa Malmin Eläinklinikka Apexia.

 Tuominen aloitti työnsä Evi-
densia Seinäjoen klinikalla en-
simmäisenä päivänä helmikuuta. 
Hän on työskennellyt viime kuu-
kaudet kaupungineläinlääkärinä 
Alavudella sekä sitä ennen seit-
semän vuotta Haapavedellä kun-
naneläinlääkärinä.
 Tuominen on valmistunut 
eläinlääketieteen lisensiaatiksi 
vuonna 2013.
 Evidensian tekemään työtar-
joukseen hän tarttui mielellään, ja 
ensikosketus uuteen tehtävään on 
ollut innostava.
 – Minut on otettu täällä to-
della positiivisesti ja lämpimästi 
vastaan. Henkilökunta täällä on 
aivan ihanaa, ja se kyllä kantaa 
pitkälle. Okko on tässä siihen asti, 
kunnes sairaala lähtee pyörimään, 
ja hän on ollut vahvasti mukana 

myös rekrytoimassa henkilökun-
taa uuteen sairaalaan.

Mittava remontti on alkanut

Tuominen tietää, että tulevat 
kuukaudet pitävät sisällään mo-
nenlaisia haasteita, sillä asiak-
kaita palvellaan ja työtä tehdään 
tiloissa, joissa on samaan aikaan 
meneillään mittava remontti.
 – Onneksi henkilökunnalla on 
hyvä asenne. Kaikki tietävät, että 
tilanne kestää aikansa, ja sitten 
meillä on täällä uusi, hieno sai-
raala. Toivon mukaan kesäkuussa 
ollaan valmiita.
 Klinikan ja sairaalan johtaja-
na Elli Tuominen aikoo ensisijai-
sesti pitää hyvää huolta henkilö-
kunnasta.
 – Se on tärkein työni. Kun 

henkilökunta voi hyvin, silloin 
voidaan palvella asiakkaitakin 
mahdollisimman hyvin. Työn ilon 
ylläpitäminen ja motivaation säi-
lyttäminen muutostilanteessa on 
tärkeää.
 Tällä hetkellä klinikalla on 
työsuhteessa toistakymmentä 
henkilöä, ja kuluvan vuoden lo-
pussa määrä kasvaa yli kolmeen-
kymmeneen.
 – Meille tulee paljon uusia 
ihmisiä ensimmäisen vuoden ai-
kana. Hakijoita on riittänyt, ja 
rekrytoinnit ovat hyvällä mallil-
la. Täällä on aina tilaa huippu-
tyypeille, eli myös avoimia ha-
kemuksia otetaan vastaan, hän 
vinkkaa.

Kyrönmaan Hautauspalvelut /
Hautauspalvelu Niemi
Ylistaro, Isokyrö, Vähäkyrö ja Laihia

Päivystävä puhelin 0500 219 311

            Kaikki hautausalaan 
                liittyvät palvelut

Susi jo 
syntyessään
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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.

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

Jarkko Ala-Riihimäki on Peräsei-
näjokelainen monialayrittäjä, isä 
ja ”yksinkertainen faari”. Jarkon 
vanhemmat ovat syntyperäisiä 
Peräseinäjokisia ja Jarkko itse on 
asunut Peräseinäjoella koko nuo-
ruutensa ja aikuisikänsä. Hänen 
perheeseensä kuuluu emäntä, kak-
si jo aikuista tyttöä ja yksi lapsen-
lapsi.
 Jo Jarkon vanhemmat toimivat 
yrittäjinä ja työllistivät tahoillaan 
niin nuoria, aikuisia miehiä ja nai-
sia. He olivat kumpikin myös päi-
vätöissä.
 -Voisi varmaankin sanoa, 
että veri virtaa ja sydän lyö Etelä-
Pohjanmaalle ja yrittämiselle; Olen 
ollutkin yrittäjä lähes 35-vuotta, 
kertoo Jarkko.
 Yrityksiä Jarkolta löytyy lähes 
joka lähtöön: JA Chance on maa- 
ja metsätaloudelle, A-R Turve Oy 
toimii omilla nevoilla ja toimittaa 
kotimaista energiaa, HelppoLäm-
pö Oy omistaa lämpölaitoksia ja 
käyttää kotimaista energiaa, ku-
ten kierrätyspuuta ja myy lämpöä 
verkkoon, Arctic Fry Oy on raken-
teilla oleva kiertovesikalanvilje-
lylaitos, joka tuottaa kalapuolen 
konsultointia, myy kalanpoikasia 
ja toimittaisi lähiruokaa kauppoi-
hin ja ravintoloihin. Sen toimintaa 
laajennetaan, mikäli Peräseinäjo-
elta löytyy riittävästi laadukasta 
vettä.
 Jarkolle tärkeitä asioita ovat 
perhe, terveys, elinvoimainen ky-
läyhteisö, yrittäminen, työllisyys, 
kotimaisuus ja Suomen hyvinvoin-
ti.
 -Meillä on nyt Suomessa ja 
Seinäjoella erittäin isoja muutok-
sia tulossa. Toivoisin, että jokai-
nen Seinäjoella, Peräseinäjoella, 
Ylistarossa ja Nurmossa istahtaisi 
hetkeksi ja funtsisi, miten itse voisi 
vaikuttaa oman alueen ja kaupun-

Palvelujen keskittyminen kaupunkiin huolettaa Peräseinäjoella

gin hyvinvointiin ja kehitykseen. 
Me tarvitsemme sitä yhteishenkeä 
mistä nämä Lakeudet tunnetaan, 
painottaa Jarkko.

”Olen kauhulla katsonut sitä 
kehitystä mihin maatamme 
viedään”
Jarkko kertoo seuranneensa pit-
kään sekä Suomen sekä Seinäjoen 
kaupungin politiikkaa.
 -Olen kauhulla katsonut sitä 
kehitystä mihin maatamme vie-
dään. Nämä kaikki päätökset tule-
vat vaikuttamaan myös Seinäjoen 
kaupungin talouteen, työllisyy-
teen, palveluihin ja terveydenhuol-
toon. Lisäksi niin Peräseinäjoen, 
Ylistaron ja Nurmoon ns. kaupun-
gin reunaalueiden palveluiden ja 
toimintojen katoaminen kaupun-
kikeskukseen on tehnyt ennen-
kaikkea nuorten lapsiperheiden ja 
ikäihmisten päivittäisestä elämi-

sestä ja asioimisesta haasteellista, 
kertoo Jarkko.
 Suurimpana huolena hän nä-
kee nuorten ja tulevien sukupol-
vien tulevaisuuden maakunnissa. 
Kuntavaaliehdokkaaksi hän päätti 
lähteä, koska ”tämä oli viimeinen 
hetki toimia ja ainut tapa millä 
me jokainen voidaan vaikuttaa, on 
lähteä sinne, missä asioista pääte-
tään.”

Lapsiperheet ja ikäihmiset 
kuntavaaliteemoissa

Valtuustossa Jarkko toimisi sen 
eteen, että kaupunki tarjoaa lap-
siperheille tasavertaiset palvelut 
ja turvaa koulutuksen riippumat-
ta asuinpaikasta. Ikävä esimerkki 
kaupungin toiminnasta on Haapa-
luoma-Pasto suunnalla viimeisen 
0-2 luokat käsittävän koulun lak-
kautus.
 -Onko niin, että kaupungin 

lapsia voidaan kohdella näin epä-
tasa-arvoisesti, täällä sivukylil-
lä saattaa koulupäivä venyä 1,5 h 
kuljetuksien ja odottelujen takia ja 
osittain huonoista teistä johtuen. 
Esim. ”Pastoroad” on kelirikolla 
kuin kynnöspeltoa, tuumaa Jarkko.
 Lisäksi kaupungin määräraho-
ja tulisi kohdentaa tasapuolisesti:
 -Ikäihmisten ja kuntalaisten 
lääkäri-, neuvola- ja hoivapalve-
luiden turvaaminen on unohtunut. 
Tällä hetkellä osa joutuu ajamaan 
lääkäriin 40-50 km muutaman 
minuutin käynnin vuoksi. Uskoi-
sin, että tähänkin on olemassa hiu-
kan inhimillisempi ratkaisu, Jarkko 
Ala-Riihimäki pohtii.
 Lisäksi edellytykset on luotava 
asumiselle, yrittämiselle ja työ-
paikkojen syntymiselle kaavoituk-
sen ja tieratkaisujen kautta.
 Mikä vaikutti puoluevalintaa-
si?
 Jarkko Ala-Riihimäen mukaan 
jo useamman vuoden on tullut yhä 

 -Tietyt tahot ovat vieneet pe-
rinteiset maakuntien, yrittämisen 
ja työtätekevien puolueet kauas 
alkulähteiltä. Nämä ns. perintei-
set puolueet antavat toiminta-
linjat Seinäjoella ja maakunnissa 
tätä seurataan. Näiden puolueiden 
johdolla on nyt menty kymmeniä 
vuosia. Perintömme on julkishal-
linnon velkatakka nuorille ja lap-
siperheille. Tämä maamme velka 
on nousemassa jo 150 miljardiin. 
Tämä on rahaa, joka täytyy mak-
saa joskus takaisin, pohdiskelee 
Jarkko.
 Lisäksi Suomen erittäin kun-
nianhimoiset ilmastopäätökset 
ajavat kotimaista teollisuutta ah-
taalle. Se myös ajaa energiatalou-
den, omavaraisuuden ja työpaikat 
alas.
 -Nämä kaikki murentavat hy-
vinvointiyhteiskunnan rakenteita. 
Olen näitä asioita nyt puntaroinut 
vuosia ja itse en nähnyt muuta 
vaihtoehtoa, kuin lähteä vaikut-

Jarkko Ala-Riihimäki Peräseinäjoelta lähtee ehdolle kuntavaaleihin Perussuoma-
laisten riveissä.

Turveyrittäjä Jarkko Ala-Riihimäki on huolestunut alan tulevaisuudesta.

Neljä tähteä TM:n kesärengastestissä 
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selvemmin esiin, että suomalaisten 
ja maakuntien etua ajavia puolueita 
ei ole enään monta.

tamaan Perussuomalaisten kautta, 
kertoo Jarkko.

Honkakylän pihasusi aiheuttaa 
harmaita hiuksia asukkaille. Piha-
sudet ovat ilmeisen häiriintyneitä 
yksilöitä ja Ilmajoen metsästys-
seuran puheenjohtaja Jukka Tie-
täväisen mukaan ongelmia aihe-
uttavat yksilöt tulisi viipymättä 
poistaa. 
 Tietäväinen haluaa painottaa, 
että jos näet suden sellaisessa pai-
kassa, missä sen ei mielestäsi kuu-
lu pyöriä tai pihaasi on ilmestynyt 
suden jäljet, soita 112 ja suurpeto-
yhdyshenkilölle. 
 Tietäväisen mukaan vasta vi-
ranomaisen paikalle saapuminen 
varmistaa sen, että asia kirjataan 
järjestelmiin:
 -Ilman merkintää ei ole mi-
tään tapahtunutkaan, joten siksi 
painotan, että kaikki susihavain-
not asutuksen lähellä on ilmoitet-
tava eteenpäin!

Ilmajoen metsästysseuran 
puheenjohtaja: ”Susi-
havainnot ilmoitettava 
viranomaiselle”
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”Me täällä maaseudulla kärsitään 
teidän pääkaupunkiseutulaisten 
talojen lämmittämisestä. Ilmasto 
kärsii. Lopettakaa heti. Ja jos läm-
mitätte, niin kai te sen teette tuuli-
voimalla. Tai aurinkosähköllä?”
 Kyselin suunnilleen noilla sa-
noilla pääkaupunkiseudulla asu-
vilta tuttaviltani tammikuun ja 
helmikuun pakkasten aikana. Ko-
vin oli hiljaista ja taisi vain nuppi 
kääntyä kaakkoa kohti, kun kau-
kolämpöverkosta otettiin itselle 
lisää lämpöä ’ilmastoystävällisesti’ 
kivihiiltä polttaen. Sitähän Helsin-
gin, Espoon ja Vantaan voimaloissa 
kuluu. 
 Mieltä osoitetaan heinäkuussa 
lämpiminä kesäpäivinä mitä eri-
koisemmissa asuissa ja kanniskel-
laan plakaatteja: ”Lumeton talvi 
2021”. 
 Kylläpä on ollut hiljaista nyt 

Taistelu tuulimyllyjä vastaan

tammi-helmikuussa. Eivät ole ol-
leet aktivistit vaatimassa energian 
säästöä tai kivihiilen polton lopet-
tamista. Ei ole valtamedia näyttä-
nyt graafeja, mistä lähteistä ener-

gia tuotetaan juuri sinä päivänä 
kun pakkanen Helsingissä oli yli 20 
astetta.
 Kyse ei siis ole siitä, etteikö 
hajautettu energiantuotanto olisi 

hyvä asia. Päinvastoin. Tuulimyllyt 
kaukana poissa silmistä pilaamasta 
ihmisten elinoloja tai rikkomassa 
kauniita maisemia on ihan ok. Tai 
jos niitä myllyjä halutaan, niin voi-
sihan siihen Helsingin Sompasaa-
reen rakentaa niitä haluaville omat 
myllyt meluamaan oman ikkunan 
yläpuolelle. 
 Mutta jos tuulimyllyt kyke-
nevät tuottamaan talvipakkasella 
vain pari prosenttia niiden poten-
tiaalista, niin sopii kysyä, onko 
meillä varaa lopettaa kotimaisen 
energian käyttö? Ja puhun siis tur-
peesta ja puusta.
 Suomalaisten kotitalouksi-
en menoista asumisen ja energian 
osuus on noin 30 prosenttia. Ha-
lutaanko ylihintaisella sähköllä, 
veroilla ja siirtomaksuilla viedä ta-
valliset ihmiset velkakierteeseen?
 Teknologiat kehittyvät ja esi-

merkiksi biokaasu voi olla yksi kas-
vava lämmönlähde. Maalämpö toi-
mii erinomaisesti jo pientaloissa. 
Samoin ilmalämpöpumput. Suo-
men ei pidä hölmöillä kuitenkaan 
runsaita ja todellisia uusiutuvia 
luonnonvarojaan, metsiä ja pik-
kuriikkistä turvesoiden alaa, EU:n 
reservaatiksi. Puoli perävaunul-
lista turvetta vastaa koko Suomen 
talvipäivän tuulisähkön tuotantoa. 
Mikä on yhteiskunnallisen tehok-
kuuden, työllisyyden ja aluetalo-
uksien kannalta kokonaistaloudel-
lisesti järkevintä?

Sami Kilpeläinen

agronomi MMM, VTM
EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön 
maitoryhmän jäsen sekä varapuheen-
johtaja 2003-2013

Päätoimittaja

Turpeen veronkorotuksen myö-
tä turvealalta tulee katoamaan 
tuhansia työpaikkoja. Turve on 
työllistänyt maakunnissa tuhan-
sia miehiä joko suoraan tai välil-
lisesti. Monille kuljetus- ja maa-
talousyrittäjille se on tarjonnut 
mahdollisuuden tehdä lisätyö-
tä ja näin paikata maatalouden 
heikkoa kannattavuutta.

Kokenut turveyrittäjä kertoo 
kouriintuntuvasti hallituksen 
päätöksen kohtuuttomuuden; jos 
ennen veronkorotusta lähti näillä 
pakkaskeleillä 15-20 rekkakuor-
maa turvetta päivässä, niin nyt 
kuormien määrä on 3-4, sillä ei 
talous pyöri ja konkursseja tu-
lee. Liikevaihto hänellä on ollut 

Omat koneensa yrittäjä aikoo 
myydä ulkomaille, jos Suomen 
turveveropäätöstä ei peruta. Ul-
komailla kun turpeen nosto kiih-
tyy, toisin kuin täällä Hölmölässä.

On myös kuultu haihattelua sen 
suhteen, että vaikka polttotur-
peen nosto loppuisi, voitaisiin 

silti nostaa nevan pinnalta kas-
vu- ja kuiviketurvetta, joista jäl-
kimmäisestä lähes kaikki eläin-
tilat ovat riippuvaisia. Totuus on, 
että turpeen hinta nousee, jos sitä 
raavitaan kuin kermaa maitoton-
kan pinnalta.. Jos aikaisemmin 
on hyödynnetty 100%:ia, niin nyt 
hyöty olisi vain 30%:ia. Kulut oli-
sivat kuitenkin yrittäjälle samat.

Polttoturpeen käytön alasajo ei 
pelasta ilmastoa, vaan asia on 
päinvastoin. Puussa on turvetta 
isommat päästöt poltettaessa ja 
hallituksen harkitsemattomien 
päätösten vuoksi jää isoja tur-
vealueita hiilipäästöiksi. Turve-
han uusiutuu. Tutkimusten mu-
kaan turpeen määrä kasvaa noin 
40 miljoonaa kuutiota vuodessa. 

Lisäksi lämpövoimaloiden käyt-

Hallitus tappaa elinkeinon

keskimäärin 5 ME kahden yhtiön 
kautta. Liikevaihdon menetys on 
ollut tähän mennessä 37%:ia ja 
rahassa 600 000 euroa tappiota. 
Hallituksen hehkuttamaa tukea 
hänen olisi mahdollisuus hakea 
5500 euroa. Että repikää siitä. 
Ihan aiheestakin yrittäjä ihmet-
telee Suomen hallituksen ”asen-
nevammaa”.

töikä lyhenee, koska niitä ei ole 
suunniteltu puun polttamiseen. 
Kattiloihin tulee korroosiota ja 
petihiekka jähmettyy klönteiksi. 
Huipputehoja ei saada irti, koska 
puulta loppuu palotila ja läm-
pö alkaa karata palamattomana 
pakokaasuna torniin. Hyvälaa-
tuinen polttoturve palaa puuta 
puhtaammin ja sitä tarvitaan 
määrällisesti puolet saman läm-
pömäärän tuottamiseen.

Tämä järjettömyys voidaan vie-
lä perua. Turpeen verotus tulee 
kääntää nollaan ja aloittaa par-
jatun alan maineen palautus.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

MTK:n johtokunnan jäsen ja Vil-
jaTavastian hallituksen puheen-
johtaja maatilayrittäjä Arto Laine 
Hattulasta kertoo ViljaTavastian 
kautta liikkuneen viime vuonna jo 
30 miljoonaa kiloa viljaa. 
 -Toiminta on laajentunut ym-
päri Suomen ja jäseniä on 537, ker-
too Laine.
 Viljamarkkinatilanne on ke-
hittynyt positiivisesti mm. maa-
ilmanlaajuisten ongelmien takia 
esimerkiksi vehnässä.
 -Kaurasta on ylituotantoa, 
koti- ja ulkomaan tuotanto hei-
luvat, mistä johtuen markkinati-
lanne vaihtelee kovasti vuosittain, 
sanoo Laine.
 Valkuaiskasvien osalta her-
neen markkinahinnat ovat nous-
seet. Suomessa on ylijäämää ni-
menomaan viljasta ja Laineen 
mukaan lääke on ylijäämätuotan-
non vähentäminen tai vienti.
 -Öljykasvit koetaan edelleen 
haastaviksi. Hinta on nyt noussut 
ja se on kohtuullinen. Valkuais- ja 
öljykasvien tuotantoalojen kas-
vulla ja viljamäärän vähenemisellä 
voisi olla vaikutusta myös viljojen 
hintatasoon, muistuttaa Laine. 

”Ei kokonaan kannattamatonta”

Kannattavuusmittarit ovat olleet 
Luonnonvarakeskuksen laskelmi-
en mukaan vuodesta toiseen heik-
koja. Laineenkaan mukaan kasvin-
viljelijöille ”ei tahdo hääppöistä 
palkkaa jäädä”:
 -Ei viljanviljely kokonaan kan-
nattamatonta työtä kuitenkaan ole. 
Tiloilla on toki matalan kannatta-
vuuden takia huonosti mahdollista 
investoida koneisiin ja laitteisiin. 
Se taas näkyy tuotantoympäristös-
sä ja erityisesti pitkässä juoksussa.
 Viljanviljelyn ohella Laineen 

Koronavirus on nostanut huolto-
varmuuskeskustelun uudelle ta-
solle maailmanlaajuisesti. Ruoan 
saannin turvaaminen on keskei-
nen palanen huoltovarmuutta. 
Suomessa tilanne ei ole kaikis-
ta toivottomin ruoantuotannon 
omavaraisuuden osalta. Tältä 
osin olemme esimerkiksi ruot-
salaisia paremmassa jamassa. 
Ruotsissa ruoan suhteen omava-
raisuusaste on vain 50 prosenttia 
kun taas meillä Suomessa vastaa-
va luku on 80. Tästä huolimatta 
on ehdottoman tärkeää vahvistaa 
kotimaisen ruoantuotantoa en-
tisestään, ei kampittaa sitä niin 
kuin Marinin hallitus on teke-
mässä.

Toinen huoltovarmuuden kan-
nalta olennainen asia on energi-

Suomen maatalous ei kaipaa enää huonoja uutisia
antuotanto. Turpeen käytön alas-
ajo verottamalla jättää tuntuvan 
loven energiantuotantoon ja vie 
lisäksi ylivertaisen kuivikemate-
riaalin monilta tiloilta kasvutur-
vekäyttöä unohtamatta. Toivon 
koronan toimivan oppituntina 
hallitukselle huoltovarmuudesta 
huolehtimisen osalta ja perään-
kuulutan hallitusohjelman kriit-
tistä uudelleentarkastelua. Hiili-
neutraali Suomi 2035 mennessä on 
kyllä kiva tavoite, mutta hallitus 
tuntuu välillä ravaavan kohti pää-
määrää jalkoihinsa katselematta. 
Silloin saattaa kompastua. Euroo-
pan unionin vihreän kasvun hanke 
on Suomen maatalouden kannal-
ta suuri riski. Myös teollisuus ja 
sen työpaikat ovat osin uhattuna. 
Suomen hallitus tuntuu puhkuvan 
intoa vihreän ympäristöpolitiikan 

ajamiseen niin paljon, että sen 
seuraukset unohtuvat. Tästä esi-
merkkinä turpeen käytön alas-
ajon vaikutukset ja viime syksyn 
huonot uutiset metsäteollisuu-
den saralta.

Kotimaiselle ruoantuotannol-
le vihreä siirtymä sysää valtavat 
paineet. Kun EU käskee, Suomi 
tottelee toisin kuin monet muut 
maat. Välillä tuntuu siltä, että 
täällä laitetaan tuottajat nou-
dattamaan joka suositusta pil-
kulleen ja viranomainen valvoo. 
Samanaikaisesti osassa samoilla 
markkinoilla kilpailevista EU-
maista viitataan kintaalla näille 
säännöille ja tuotetaan ruokaa 
mahdollisimman halvalla. Suo-
malaisen tuottajan ainoa vaihto-

ehto on yrittää kilpailla laadulla, 
koska hintarallissa emme pärjää 
korkeiden tuotantokustannusten 
takia. Ilmastomme ei ole suotui-
simmasta päästä ja kasvukausi on 
varsin lyhyt. Suomalaisen ruo-
an kilpailuvaltteja ovat puhtaus, 
antibioottivapaus sekä pääsään-
töisesti tuotantoeläinten asialli-
nen kohtelu. On EU-maita, joissa 
nämä kaikki kolme osa-aluetta 
ovat täysin retuperällä. Suomen 
hallituksen on nyt korkea aika ot-
taa takapakkia kotimaista maata-
loutta kurittavien päätösten osal-
ta. Koronan kurittama talous ei 
kestä maatalouden toimintaedel-
lytysten liiallista heikentämistä. 
Puhdasta ja laadukasta kotimais-
ta ruokaa pitää olla tarjolla myös 
tuleville sukupolville.

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja, maa- ja metsä-
talousvaliokunnan varapuheen-
johtaja

Maatilojen tuloksissa isot tuotantosuuntakohtaiset erot 
tilalla pyöritettävällä vuokramök-
kitoiminnalla on merkittävä rooli. 
 -Vuokramökkien osuus on 
noin puolet kokonaistuloista, tote-
aa Laine.

Tuet puolet tuotoista

Viljatiloilla tukien osuus kokonais-
tuotoista on tyypillisesti noin 50-
60 %. Markkinatuotot ovat siten 
vajaa puolet kokonaistuotoista.
 Esimerkiksi 100 hehtaarin vil-
jatilalla, jolla satomäärä on noin 
400 000 kiloa, saisi 15 sentin viljan 
kilohinnalla markkinatuottoja noin 
60 000 euroa. Tukien osuus on tyy-
pillisesti tämän kokoisella tilalla 
50-60 000 euroa. 
 Tyypillisesti keskikokoisel-
le viljatilalle jää kaikkien kulujen 
jälkeen alle 20 000 euroa yrittäjien 
omaan palkkaan ja oman pääoman 
laskennalliseksi koroksi.

Tuottajien asemassa 
parannettavaa

Sianliha-ala on ollut kovassa pu-
ristuksessa viimeisen vuosikym-
menen. Vielä vuonna 2010 sikatilo-
ja oli 2100 kappaletta, viime vuonna 

määrä tippui jo 800:aan. Tuotanto 
Suomessa oli vuonna 2010 yhteen-
sä 203 miljoonaa kiloa. Sianlihaa 
tuotettiin Suomessa viime vuonna 
175 miljoonaa kiloa ja kulutettiin 
164 miljoonaa kiloa.

 MTK – Etelä-Pohjanmaan va-
rapuheenjohtaja, sianlihantuottaja 
Sami Yli-Rahnasto arvioi, että ”ta-
vallaan sianlihaa on liikaa”. 
 -Teurastamot lanseerasivat 
viime vuonna ”emakoiden poisto-
rahankin”. Sekä HKScan että At-
ria ovat avanneet Kiinan viennin, 
mutta ohjaus eikä kontrolli toimi. 
Se on johtanut ylituotantoon. Tuo-
tannon ohjausta tarvittaisiin, arvi-
oi Yli-Rahnasto. 
 Yli-Rahnaston mukaan kiinti-
öitä ei pidä kuitenkaan tuotannolle 
asettaa, vaikka koko lihamarkkina 
on sopeutustilanteessa.
 -Ainoa tapa on saada markki-
noiden kautta lisää rahaa. Tilan-
ne olisi helposti hoidettavasti, jos 
kauppa suostuisi maksamaan liha-
taloille oikean hinnan, vaatii Yli-
Rahnasto.

Neuvotteluvoima keskiöön

Yli-Rahnasto kuvaa Kauhajoella 

olevaa 50 emakon yhdistelmäsika-
laansa ja vuodessa tuotettavaa 1000 
lihasikaa tänä päivänä pieneksi yk-
siköksi. Tilalla on reilu 100 hehtaa-
ria viljelyksessä. 
 -Rehut tuotetaan itse ja jonkin 
verran myydään viljaa mm. Altialle, 
kertoo Yli-Rahnasto.
 Tilan liikevaihto on vakiintunut 
250 000 euroon. Isäntä on päätoi-
minen viljelijä ja vaimo käy lisäksi 
tilan ulkopuolella töissä. Vuodessa 
Yli-Rahnaston mukaan viivan alle 
jää 20-30 000 euroa, mikä on maa-
tilan tulos. 
 -Tulos jaetaan kahdelle ihmi-
selle. Jokainen voi laskea, mikä siitä 
on korvaus omalle työlle ja pää-
omalle, sanoo Yli-Rahnasto. 
 Yli-Rahnasto on huolestunut 
viime viikkojen uutisoinnista. Hän 
arvioi, että tuottajille kyllä luvataan 
lisää rahaa, mutta on helppo luvata, 
kun lopulta kilpailutilanteen takia 
mitään ei hänen mukaansa ole tu-
lossa.
 -Maailman sikaruttotilanne on 
huono ja erityisen hankala Keski-
Euroopassa. Hinta on tippunut yli 
10 senttiä vuodessa ja pelkona on, 
että hinnasta lähtee vielä toiset 10 
senttiä. Nyt on lähtenyt jo vajaa 10 
000 euroa ja toinen 10 senttiä tekisi 
toiset 10 000 euroa, laskee Yli-Rah-
nasto.
 Yli-Rahnaston kokoiselle ti-
lalle kahden sentin viljan hinnan 
nousu vaikuttaa kustannuksia nos-
tavasti 4000-5000 eurolla.
 -Tuottajan asemassa olisi pa-
rannettavaa. Yksittäisen tuottajan 
neuvotteluvoima on todella pieni. 
Ollaan hajanainen porukka. Se on 
johtanut tähän tilanteeseen. Viljeli-
jöiden pitäisi ottaa tuote paremmin 
haltuun, toteaa Yli-Rahnasto myös 
ympäristö- ja ilmastohaasteisiin-
kin viitaten.

 Siipikarjanlihaa on suosinut 
terveellisyys ja arvioitu pienem-
pi ilmastokuorma. Broilerpuoli on 
Yli-Rahnaston mukaan parem-
massa tilanteessa kuin sikasektori. 
Tiukempi tuotannon ohjaus ja kas-
vavassa markkinassa toimiminen 
ovat luonut Yli-Rahnaston mukaan 
sille helpomman ympäristön toi-
mia. 

Sikatilat yskivät, 
broilerit porskuttavat

Sianliha-alalla tuloskehitys on 
ollut haastavaa. Yritystulorekis-
teri YTJ:n mukaan useilla sikati-
loilla tuloskehitys on ollut varsin 
vaatimatonta. Esimerkiksi LSO 
osuuskunnan hallintoneuvoston 
puheenjohtajan Tiina Teperi-Saa-
ren  tilalla oli ytj:n taloustietojen 
mukaan vuoden 2018 liikevaihto 
yhteensä 511 tuhatta euroa ja tili-
kauden tulos oli 35 tuhatta euroa. 
Liikevoittoprosentti oli 5,9.
 Broilerituotanto on onnistunut 
hankkimaan tuotantosuunnalleen 
kohtuullisen hyvän aseman liha-
sektorin sisällä. Esimerkiksi paljon 
julkisuudessa ollut Ylisen Broiler 
Oy Seinäjoen Nurmosta teki vuon-
na 2018 peräti 268 000 euron tu-
loksen kaikkien kulujen jälkeen. 
 Reilulla 1,4 miljoonan euron 
liikevaihdolla syntyi 18 prosentin 
liikevoitto. 
 Lihasektori on rajussa murrok-
sessa ja nähtäväksi jää kuinka kau-
an broilerala kestää myös aktivis-
tien lisääntyvän paineen. Keskiössä 
aktivistien silmissä on broilereiden 
vain noin 5 viikkoa kestävä elämä.

Arto Laine Sami Yli-Rahnasto

Maatalousyrittäjien ja metsän-
omistajien veroilmoitusten vii-
meinen jättöpäivä on tänä vuonna 
pääasiassa 1.3.2021. Pääasiassa 
kaikki ilmoitukset tehdään säh-
köisinä, mutta yhtymät täyttävät 
pääosin veroilmoituksen edelleen 
paperisina. Lomake pitää olla pe-
rillä määräpäivänä.
 -Elinkeinotoimintaa tai 
maataloutta harjoittavalla vero-
velvollisella on oikeus verotuk-
sessa vähentää kalenterivuosina 
2020—2023 käyttöön ottamiensa 
elinkeinotoiminnan tai maata-
louden käytössä olevien konei-

Tuplapoistot tilapäisiä
den, kaluston tai niihin verratta-
van irtaimen käyttöomaisuuden 
hankintamenojen osalta. Tätä 
poikkeusta sovelletaan vain uusi-
na hankittuja koneita, kaluston ja 
vastaavan irtaimen hankintaan, 
toteaa MTK:n verojohtaja Timo 
Sipilä.
 Maataloudenharjoittajat saa-
vat siis tehdä poistot, jotka saavat 
olla enintään 50 prosenttia ko-
neen tai laitteen poistamatta ole-
vasta hankintamenosta.
 -Korotetun poiston saa tehdä 
sinä verovuonna, jona irtain käyt-
töomaisuus on otettu käyttöön, ja 

sitä seuraavina verovuosina tä-
män lain voimassaoloaikana. Ve-
roilmoitusta tehdessä kannattaa 
laskea, miten korotettujen pois-
tojen vähennysmahdollisuus voisi 
auttaa omassa verosuunnittelus-
sa, muistuttaa Sipilä.

Energiaveron kiristys 
ei kiristä maatalouden-
harjoittajan verotusta
Viime vuoden lopulla tehty ener-
giaveromuutos kiristi mm. polt-
toöljyn verotusta.
 -Maataloudenharjoittajan ve-
rotus ei kuitenkaan kiristy, muis-
tuttaa Timo Sipilä.
 Polttoöljyn energiaveron kiristys kohdennettiin ener-

giasisältöveroon (ei lainkaan 
hiilidioksidiveroon). Maatalou-
denharjoittajalle palautetaan 
maataloudessa käytetyn polttoöl-
jyn energiasisältövero kokonaan.
 -Myös sähköveron palau-
tus maataloudelle kasvaa samal-
la kun teollisuuden veroluokka II 
lasketaan EU-minimiin, kertoo 
MTK:n verojohtaja Timo Sipilä. 
Teollisuuden sähköveron keven-
nys kompensoidaan maatalou-
delle korottamalla vastaava määrä 
maataloudessa käytetyn sähkön 
veronpalautusta.

Vieraskolumni

Timo Sipilä
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Kiuaskallion laskettelukeskukses-
sa Jalasjärvellä aistii jo välineitä 
vuokratessaan ja lippua ostaessaan 
kotoisan tunnelman.
  -Montako tuntia olet tänään 
rinteessä? No, voit olla tänään 
kympillä kahdeksaan asti, toivottaa 

Jarmo Alajoki: 

Jalasjärven Kiuaskallio on huippurinne
omaisesti kaikille.  Se on hyvä 
vasta-alkajille ja esimerkiksi niille, 
jotka haluavat opetella lumilautai-
lemaan, vinkkaa Alajoki.
 Rinteen itäreunassa on hyppy-
reitä sisältävä park-osuus.
 -Park-osuus sopii pidempään 

see vapaassa käytössä oleva laavu, 
jossa on mahtavat puitteet eväiden 
nauttimiseen sekä makkaranpais-
tomahdollisuudet.
 

Laskettelukoulu vasta-alkajille

Alajoki kertoo rinteestä löytyvän päi-
vittäin myös laskettelun opettajia:
 -Meillä on myös laskettelu-
koulu eli jokainen voi soittaa en-
nakkoon ja varata lasketteluope-
tuksen tai kysyä vaikkapa vielä 
paikan päällä, vinkkaa Alajoki.
 Rinteessä nuorimmat lapset 
ovat 2-4 -vuotiaita.
 Alajoki ja muut Jalaksen joh-
tokunnan jäsenet pyörittävät toi-
mintaa talkoilla. Rinnekahvilassa 
on palkattuina muutamia nuoria. 
Rinteessä viihtyvät nuoret osal-
listuvat myös aktiivisesti parkin 
suunnitteluun ja rakentamisen tal-
koohengessä.
 

300 neliötä tilaa

Rinnekahvila valmistui Jalasjärven 
Jalaksen talkooporukan uurastuk-
sena ja avajaisia vietettiin joulu-
kuun 16. päivänä 2012.
 -Kunta osallistui rinnekahvi-
lan, välinevuokraus- ja säilytystilat 
sekä saunatilat sisältävän raken-

Millainen leijona sinussa piilee? Yhä 
useammalla on halu olla mukana vapaa-
ehtoistyössä, ja lions-toiminta tarjoaa 
siihen hienon mahdollisuuden. Samalla 
saat itsellesi uusia ystäviä ja tuttavia.

Meitä on Suomessa tuhansia leijonia, 
leijonanaisia ja -miehiä, jotka teemme 
vapaaehtoistyötä - on monta tapaa tehdä 
hyvää; Keräämme varoja erilaisilla tem-
pauksilla kuten leivonnaisia myymällä 
ja pullopanttikuittikeräyksellä  Olemme 
järjestäneet pilkkikisoja ja hyvänteke-
väisyyskonsertteja. Tuotot lahjoitamme 

Tuhansien 
leijonien maa

lyhentämättömänä  eri kohteille kuten 
apua tarvitseville ja vähävaraisille lap-
siperheille, nuorisotyölle tai muuten 
apua tarvitseville. Muistamme kodeissa 
ja palvelutaloissa asuvia vanhuksia kor-
tein, itse kutomillamme villasukilla tai 
muhveilla, lauluilla tai muilla muistami-
silla. Monessa lions-klubissa sytytetään 
itsenäisyyspäivänä tai jouluna kynttilät 
sankarihaudoille. Suomesta lähtee ja 
meille tulee nuorisovaihtoon nuorisoa 
ympäri maailman. Helsingissä järjes-
tämne diabetesleiriä.

Tässä osa siitä, mitä vapaaehtoistyömme 
voi olla. Varsinkin näin poikkeukselli-
sena korona-aikana korostuu yhteisöl-
lisyys ja tekevät auttavat kädet. Sinulla 
saattaa olla meille uusia ideoita - mil-
lainen leijona sinussa siis piilee? Ota yh-
teyttä paikkakuntasi lions-klubiin tai jos 
tunnet meistä jonkun, hihkaise hänelle 
kiinnostuksestasi. Yhteystietojamme 
löydät netistä hakusanalla f-piiri.

Jaana Kankaanpää
Lions F-piirin tiedotus- 
ja viestintäjohtaja

nuksen kustannuksiin 20 prosen-
tilla, ELY:ltä saatiin puolet kustan-
nuksista ja loput 30 % maksettiin 
seuran pussista tai tehtiin kökällä, 
muistelee Alajoki.
 -Rinnekahvila ja sen alaker-
rassa olevat sauna- ja takkahuo-
netilat ovat myös yritysten ja yk-
sityisten vuokrattavissa. Saunasta 
löytyy televisio ja stereot, esittelee 
Alajoki.

 

Pitkän linjan jalaslainen

Jarmo Alajoki on toiminut Jalasjär-
ven Jalaksen puheenjohtajana 14 
vuotta ja sitä ennen parikymmentä 
vuotta johtokunnan jäsenenä. Ala-
joen tausta on hiihtojaostossa, jo-
hon oman hiihtotaustan ohella in-
nosti omien lasten hiihtoharrastus.
 -Tilallani tehtiin pari vuot-
ta sitten sukupolvenvaihdos, siat 
lähtivät ja tilaa jatkaa viljatilana 
poikani viljelemänä, kertoo Alajo-
ki rinnehommiin lisääntynyttä ai-
kaansa.
 Haastattelun lopuksi Alajoki 
kertoo Kiuaskallion alueella olevan 
myös 1,1 kilometriä pitkä asfalt-
tirata rullasuksihiihtäjille. Hiih-
toharrastajia enemmän Jalas lii-
kuttaa tänä päivänä salibandyn ja 
pesäpallon harrastajia.
 -Hiihtolomalla meillä on rin-
teet auki joka päivä, joten tervetu-
loa rinteeseen, toivottaa Alajoki.

A-Fysitiimin yrittäjä ja fy-
sioterapeutti Anne-Mari 
Marttunen on pitänyt toi-
mipistettä Ylistarossa viime 
vuoden maaliskuusta läh-
tien. A-Fysitiimillä on toi-
mipisteet myös Jalasjärvellä 
ja Kauhajoella. Erikoisosaa-
mista on tuki- ja liikuntaelin 
fysioterapiasta, työfysiote-
rapiasta ja urheilufysiotera-
piasta. 
 Asiakkaita on riittänyt, 
”pikkulintujen” ja Ylismedin 
Marja-Liisa ”Malla” Vallin 
kautta, kertoo Marttunen.
  -Koronan takia emme 
ole aktiivisesti mainosta-
neet, koska tämä tilanne on 
nyt mitä on ja tilanteen mu-
kaan on eletty, toteaa Anne-
Mari.
 A-Fysitiimin fysiotera-
piapalveluita saa Ylistarosta 
ajanvarauksella. 
 -Ajanvaraus onnistuu Ylisme-
din Mallan kautta tai sitten ihan 
ajanvarausnumeromme kautta. 
Fysioterapiaan voi tulla myös il-
man lääkärin lähetettä. Asiakkaan 
vaivan mukaan suunnitellaan jat-
kokäynnit ja tehdään hoidon tar-
peen arviointi, kertoo Anne-Mari.

A-Fysitiimi auttaa itsestä huolehtimisessa

Matala kynnys fysioterapiaan
Anne-Mari Marttunen toivoo, että 
ihmisillä olisi matala kynnys ha-
keutua fysioterapiaan. Hän har-
mittelee sitä, että hoitoon tullaan 
liian myöhään, sitten kun vaiva on 
jo kroonistunut. Fysioterapeutille 
kannattaa hakeutua jo ensimmäis-
ten oireiden ilmaannuttua. 

 -Pystyisimme vaikutta-
maan tuki-ja liikuntaelin on-
gelmiin heti ja tulokset oli-
sivat parempia, jos asiakkaat 
tulisivat ajoissa vastaanotolle 
ongelmien kanssa, painottaa 
Marttunen. Teemme ikään-
tyville myös tarvittaessa ko-
tikäyntejä. 

Etätyötä kotona tekeville Anne-
Mari antaa seuraavia vinkkejä: 

Hyvästä ergonomiasta kan-
nattaa huolehtia. Näyttö tu-
lisi olla sillä tasolla, että pää 
ei ole liikaa eteen työntynyt, 
välttää istumista lysyssä. 
Kaikista tärkeintä on nousta 
kerran tunnissa ylös, koska 
pitkään paikallaan istuminen 
ei ole hyvästä.

Lisäksi päivä tulisi rytmittää kuten 
olisi töissä, eli huolehtia ruoka-
ajoista.  Työpäivän pituudesta tulisi 
myös pitää kiinni ja käy vaikka kä-
velyllä kesken työpäivän potemat-
ta siitä huonoa omaatuntoa. Hyvä 
neuvo on myös osallistua  palave-
riin vaikka napit korvilla kävelyllä. 

A-Fysitiimiltä saa myös työhyvin-
vointi palveluita yrityksille.

Seinäjoen Perussuomalaisten hallitus 2021: Eturivissä vasemmalla sihtee-
ri Leena Kurikka, jäsen Lauri Juntunen ja puheenjohtaja Erkki Kuoppalan 
vieressä jäsen Affe Franttila. Takarivissä vasemmalla jäsen Petri Rintamäki, 
varajäsen Erkki Valtamäki, varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläinen, ra-
hastonhoitaja Matti-Pekka Luukko, varajäsenet Hannu Haapasalmi, AJ Hir-
simäki ja JP Sirviö. Kuvasta puuttuvat varajäsenet Janne Havimäki ja Marko 
Ala-Riihimäki.

Seinäjoen Perussuomalaisten 
hallitus vuodelle 2021 on valittu. 
Puheenjohtajaksi nousi selvällä 
tuloksella Erkki Kuoppala. Hän 
toimii myös Seinäjoen perussuo-
malaisten kuntavaalipäällikkönä. 
Hallituksen varapuheenjohtaja-
na, kuntavaaliasiamiehenä sekä 
media- ja tiedotusvastaavana 
aloittaa Piia Kattelus-Kilpeläi-
nen. Sihteeriksi valittiin Leena 
Kurikka ja rahastonhoitajana 

Seinäjoen Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi Erkki Kuoppala

toimii Matti-Pekka Luukko. Hal-
lituksen muut jäsenet ovat Asko 
Franttila, Lauri Juntunen ja Petri 
Rintamäki.
 Hallituksen jäsenten henki-
lökohtaisiksi varajäseniksi va-
littiin Hannu Haapasalmi, Ant-
ti-Jussi ”AJ” Hirsimäki,  Erkki 
Valtamäki, Janne Havimäki, 
Marko Ala-Riihimäki ja Juha-
Pekka ”JP” Sirviö.”

Marja-Liisa Valli ja Anne-Mari Marttunen

Jalasjärven Jalaksen puheenjohtaja 
Jarmo Alajoki tervetulleeksi lähes 
joka päivä rinteessä käyvän nuoren 
lumilautailijan.
 Ennen kuin haastattelu ennät-
tää kunnolla edes käynnistyä, on 
seuran todellinen monitoimimies 
Alajoki ottanut vastaan jo paikal-
lisen leipomon tuomat pullat ja ti-
lannut samalla lisää laskiaispullia 
laskettelurinteen alamäessä sijait-
sevaan rinnekahvilaan.
 -Koronan takia väkimäärä 
on kahvilassa rajattu 25 henkeen, 
kertoo Alajoki.
 

Kaksi erilaista rinnettä 
sekä iso pulkkamäki

Kiuaskalliolla on tällä hetkellä 
kaksi erilaista rinnettä.
 -Loivempi rinne sopii erin-

harrastaneille, sillä siellä on usei-
ta reileja ja hyppyreitä, hehkuttaa 
Jalasjärven Jalaksen sihteerinä toi-
miva Kimmo Ala-Keturi rinnettä.
 Jalaksella on myös menossa 
ELY-hanke, jossa etelärinteeseen 
tehdään ensi kesäksi alamäki-
pyöräilyrata ja kuntoportaat sekä 
parkkipaikan yhteyteen pump 
track -rata polkupyörille.
 -Jatkossa Jalasjärvellä on Kiu-
askallio-snowpark ja -bikepark, 
avaa Ala-Keturi suunnitelmia.
 Ala-Keturi arvelee Kiuaskal-
liolta löytyvän Läntisen-Suomen 
monipuolisimman parkin.
 -Pulkkamäki sijaitsee hissilin-
jan eteläpuolella. Pulkkamäki on yli 
puolen rinteen mittainen ja siellä 
saa kyllä kovempikin hurjapää tar-
peeksi vauhtia.
 Lisäksi rinteen alhaalla sijait-

Jalasjärven Jalaksen puuhamiehet Sami Saari, Jarmo Alajoki ja Kimmo Ala-
Keturi ovat tuttu näky talkoohommissa.

Jalasjärven Kiuaskallion rinne lintuperspektiivistä

Rinteestä löytyy tekemistä niin rauhalliseen kuin hurjempaankin menoon.

ROMUT KIERTOON

Pohjanmaan 
Kierrätys ja Markkinointi

Puh. 040 187 4080

Ostetaan auto-, maatalous-, ym. 
metalliromut. Autoista romutus-

todistus. Tuodaan vaihtolava. 

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Juurevuus on valttia. 
Tämän vuosituhan-
nen alusta alkaen su-
kututkimus on tullut 
hyvin suosituksi har-
rastukseksi. Ihmisillä 
on halu selvittää su-
kunsa juuria taakse-
päin erilaisen arkis-
tomateriaalin kautta 
sekä hankkia tietoa 
tuhansien vuosien ta-
kaa DNA-tutkimuk-
sen avulla.
 E t e l ä - P o h j a n -
maalta lähti paljon 
ihmisiä valtame-
rien taakse, kuten 
P o h j o i s - A m e r i i k -
kaan USA:aan sa-
toja tuhansia ja Ka-
nadaankin vajaa 
satatuhatta. Syynä 
siirtolaisuuteen olivat 
huonot olosuhteet, 
kuten nälkävuodet ja 
sodat.
 Kanadan suomalaisten his-
torian kirjoitti, v. 1997 Kanadassa 
kuollut rovasti Yrjö Raivio. Hänen 
Kauhajoen Harjankylässä syn-
tynyt poikansa, nyt 75-vuotias 
eläkeläinen Pentti Raivio, kertoi 
Seinäjokinen-lehdelle Kanadan 
suomalaisten historiakirjojen 
synnystä ja teosta.
 Pentti Raivion mukaan sota-
veteraani-sotilaspastori-rovas-
ti-fil.lisensiaatti Yrjö Raivio (s. 
1915) muutti vaimonsa Ainon (os- 
Harja) ja Martti-poikansa kanssa 
Kanadaan v. 1970.
 Sodan jälkeen hän toimi Rii-
himäellä varuskunta- ja vanki-
lapastorina ja 1961-70 Ylöjärven 
kirkkoherrana. Hän opiskeli vuo-
den Chigacon yliopistossa teolo-
giaa, tapasi suomalaissiirtolaisia 
ja innostui muutosta Amerikkaan. 

Vauhdikasta menoa viime viikon Mesikämmen Rallista Kuva: Rallikuvat.netTavoite on kova, mutta välillä voi ottaa hiukan rennomminkin.

Kanadan suomalaisten historia tallennettu

Isäni 1. työpaikka oli Pyhän Timo-
teuksen srk:n kirkkoherrana Cop-
per Cliffin, Sudburyn kainalossa 
olevassa pikkukaupungissa.
 Sattumalta Kanadan suoma-

lainen historiaseura oli jo kauan 
kerännyt historiaa varten mate-
riaalia juuri tuon srk:n pappilan 
alakertaan. Yrjö Raivio pestautui 
papin työn ohessa kirjoittamaan 

tätä historiaa. Sen 1. ja 2. ilmes-
tyivät 1970-luvulla.
 -Minä sain ensin 1000 kpl 
I-osaa myytäväksi Suomeen ja 
sitten myös tuhat II-osaa. Kirjat 
menivät hyvin kaupaksi. Kirjasta 
ei otettu Kanadassa uutta painos-
ta, kertoo Pentti Raivio.
 Pentti ei muuttanut vaimonsa 
kanssa Kanadaan, koska hän osasi 
venäjää.
 -Opetin Ylöjärvellä lukiossa 
venäjää 1968-72, sitten toimin 
Kainuun Rajavartioston tsto-
upseerina ja venäjän tulkkina 
vv.1972-75. Siinä työssä avustin 
Kekkosta, tutustuin moniin mi-
nistereihin ja kansanedustajiin. 
Tutustuin myös metsäteollisuu-
den johtajiin. Veitsiluoto Oy palk-
kasi minut vv. 1975-82. Sitten 
alkoi Enson ulkomaankomen-

”Työelämään astuminen oli 
shokki.” Ylen haastattelussa 12.1 
nuoret opettajat kuvaavat järky-
tystään siitä, että koulumaailma 
on edelleen jämähtänyt käsityk-
siin, että on olemassa vain tyttöjä 
ja poikia. Opettajankoulutukses-
sa sukupuolen käsitteet oli ky-
seenalaistettu, mutta koulussa 
sukupuolen moninaisuuden si-
jaan näyttäytyy ”ikuinen tyttö- 
poikajako”. 

Sukupuolenkäsite on tällä het-
kellä paineen alla. Kahden suku-
puolen jaottelun sijaan haluttai-
siin puhua monista sukupuolista. 
Sisäistä kokemista korostamalla 
on irrottauduttu biologisesta to-
dellisuudesta.

Sukupuolen vaihdosta haluavien 

alaikäisten, erityisesti tyttöjen 
määrä on kasvanut räjähdysmäi-
sesti.  Sateenkaariyhteisöjen ta-
holta murrosiän identiteettion-
gelmiin tarjotaan selitykseksi 
väärää sukupuolta. Nuorena aloi-
tetut hormonihoidot, rintojen 
poisto ja sukuelinten leikkaukset 
aiheuttavat pysyviä ja palautu-
mattomia vaurioita, joita monet 
katuvat vuosien jälkeen. 

Biologisesti sukupuolia on vain 
kaksi. Intersukupuolisuus on su-
kupuolen kehityshäiriö, joista 
kärsiviä syntyy vain muutamia 
vuosittain. Transnuoret sen sijaan 
ovat pääsääntöisesti syntyneet 
normaalisti tyttöinä ja poikina.  

Suomen lainsäädäntö ei tunne 
kolmatta sukupuolta. Kuitenkin 

jopa ekaluokkalaisten tietolo-
makkeissa sukupuoli on pyydetty 

määrittelemään: poika, tyttö vai 
muunsukupuolinen. Tälle ky-
selylle ei ole biologista eikä ju-
ridista perustaa. Jaottelussa on 
sekoitettu sukupuoli ja sukupuo-

li-identiteetti. Ihmisen perustie-
tona voidaan kysyä ikää, mutta 
ei sisäistä kokemusta iästä. Moni 
ikäiseni kokee itsensä biologista 
ikäänsä nuoremmaksi. 

Koulujen seksuaalikasvatukses-
sa sitoutumisen, uskollisuuden 
ja perhe-elämän näkökulma on 
jäänyt ohueksi. Nuoren tulevai-
suuden kannalta avioliittoon ja 
perhe-elämään valmistautumi-
nen on paljon oleellisempaa kuin 
poikkeavuuksiin ja teknisiin suo-
rituksiin tutustuminen. 

Sukupuolia on kaksi, mutta ty-
töillä ja pojilla tulee olla tilaa 
yksilöllisyydelle. Mitään omi-
naisuutta tai lahjakkuutta ei pidä 
leimata sukupuolen mukaan. 

Sukupuolia on kaksi
Tutkimuksissa on todettu, että 
murrosiän kokemukset suku-
puoli-identiteetin epäselvyyk-
sistä ovat valtaosin ohimeneviä. 
Tyttöjen ja poikien oman suku-
puoli-identiteetin kehittymiselle 
on sallittava kasvurauha. 

YK:n ja Euroopan ihmisoikeusso-
pimusten mukaan vanhemmilla 
on oikeus antaa vakaumuksensa 
mukaista kasvatusta lapsilleen. 
Vanhemmilla tulee olla mahdol-
lisuus arvioida opetussuunni-
telmasta poikkeavia ideologisia 
kouluvierailuja ja opetussisältöjä 
sekä lastensa osallistumista nii-
hin.

Päivi Räsänen
kansanedustaja, lääkäri

S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

Isokyröläinen Mika Korvola ja 
ylistarolainen Miika Saari pää-
tyivät samaan kisa-autoon viime 
vuonna. Yhteinen sävel löytyi vä-
littömästi: 
 -Kokkola-rallissa kävimme 
kokeilemassa ja tulimme heti en-
simmäisessä yhteisessä rallissa 
luokassamme kolmanneksi, heh-
kuttaa kartanlukija Miika Saari. 
 Miika Saaren ja Mika Korvolan 
yhteistyö lähti alunperin huulen-
heitosta liikkeelle. Miika Saari ker-
too sanoneensa, että lähtee kart-
turiksi sitten kun “Mahdun sinun 
kapeaan kuppipenkkiin istumaan”. 
Elämäntyylimuutoksen tiimoilta 
Saaren kropasta lähti 90 kg elämää, 
ja tuli aika lunastaa lupaus. 
 -Kun Mika tarvitsi kartturia 
Pohjanmaa ralliin, niin sanoin että 
käydään kokeilemassa Kokkolas-
sa. Ja sieltä menestystä tuli ja sit-
ten Pohjanmaa rallissa kokeiltiin, 
kuinka pärjäämme RSJM:n puolel-
la, ja voitimme luokan minuutilla, 
muistelee Saari. 
 -Sen jälkeen sitten palloitte-
limme mahdollisuutta ajaa koko 
sarja ja taistella Suomen mesta-
ruudesta, kertoo Mika Korvola, 
lempinimeltään Lentokapteeni.  
 - Lentokapteeni on Miikan juttu-
ja, meillä on auton hytissä “omaa ki-
vaa” ja omia juttuja, kuittaa Korvola.  
 Korvola racing tiimissä lentää 

Tavoitteena rallin Suomen juniorimestaruus V1600-luokassa 

vitsi ja avaintekijänä on tietynlai-
nen rentous: 
 -Äskettäin Ähtärissä voitimme 
rallissa ja onnistuminen tuli sitä 
kautta, että viedään rentoudella 
jännitys pois, kertoo Miika Saari. 
 Poikien jutut eivät jää hyttiin, 
vaan Korvola racing Facebook-si-
vulta voi seurata poikien sanailua 
ja etenemistä SM-sarjassa. 
 -Meillä on seuraajia ihan mu-
kavasti, mutta joukkoon mahtuu 
vielä, kertoo Miika. 

V1600-luokan autoa 
voi ajaa 15-vuotiaasta asti 

Juniori SM:n he osallistuvat vakio-
luokan V1600 Hondalla.  
 - Tätä V1600-luokan autoa voi 
ajaa 15-vuotiaasta lähtien, kertoo 
Korvola. 
 V1600-luokassa auton moot-
tori ja vaihdelaatikko ovat vakioita. 
Erona normiautoon ovat kuiten-
kin mm. turvakaaret, kuppipenkit 
ja 6-piste vyöt. Tässä luokassa ei 
erikoiskokeita nuotiteta etukäteen, 
vaan ajetaan pimeänä. 
 -Olen itse aluksi nauranut 

näille vakioluokan autoille, mutta 
kyllä tällä ehtii. Isoja bemareita on 
syöty, nuottikuskeilta syötiin pää-
nahkoja, kyllä tällä kerkiää hyvin, 
toteaa Mika hymyssä suin. 

Tiimille kiitos 

Miika Saaren mukaan iso kiitos 
kuuluu Mikan vanhemmille: 
 -He elävät tässä mukana ja Mi-
kan isä on aina lähdössä mukaan, 
olemmekin ristineet hänet Talli-
päälliköksi, kertoo Miika Saari. 
 Yhteistyötä tehdään tiiviisti 
myös Mikan serkkupoikien kanssa 

Vieraskolumni

nukset 1982-1999,  kertoo Pentti 
Raivio työurastaan.
 Hänelle selvisi, että histo-
riankirjoja oli jäänyt myymättä. 
Raivio osti itelleen myymättömät 
II-osat ja kirjojen tekijänoikeudet 
ja painatti I-osia saman määrän 
lisää.
 -Kirjapareja on vielä jäljellä 
muutama sata. Kirjat jo tilannei-
den palautteet ovat olleet positii-
visia, kertoo Pentti.
 Haastattelun lopuksi Pent-
ti Raivio avaa omia juuriaan: 
”Minäkin tiedän juuristani sen 
verran, että ”oon könniläänen, 
hälströmiläänen ja Jaakoo Ilikan 
jäläkeläänen”. Dna-tutkimus pi-
tää vielä teettää.”

ja tiimissä on aktiivisesti 5-6 mu-
kana. Korvola racingin jäädyttämä 
1,8 km:n pitkä pätkä on lähellä ja 
myös Ylistarosta löytyy maksullisia 
treenipätkiä useampiakin. 
 -Treenin pohjalta voi muuttaa 
auton säätöjä, kuten jousituksia tai 
valojen säätöjä ilta-aikaan, kertoo 
Korvola. Tämä kaikki edellyttää tii-
mityötä.
 -Lämpö ja yhteisöllisyys tii-
missä on parasta ja hampaat irves-
sä hommaa ei kukaan tekisi, toteaa 
Saari.



Uutuus lehmille! 

 Toimittaja: Teollisuushankinta, puh. 020 765 9580, www.teollisuushankinta.fi
Valmistaja: Finncow Oy, www.finncow.fi

KALSIUM-pasta, pakkaus 4 x 390 g
Markkinoiden tehokkain suun kautta 
annosteltava kalsiumvalmiste.

FOSFORI-pasta, pakkaus 4 x 370 g
Täydennysrehu fosforin puutos - 
tiloihin naudoille.

KETOOSI-pasta, pakkaus 4 x 330 g
Kun lehmä ei syö!

PÖTSI-pasta, pakkaus 4 x 330 g
Vauhtia pötsin bakteeri toimintaan!
pH-Pasta, pakkaus 4 x 430 g
Nopea apu happaman pötsin ja  
juoksu tus maha haa vaumariskin  
pienentämiseen.
MAGNESIUM-pasta, pakkaus 4 X 390 g
Kun on riski laidunhalvaukseen,  
myös sisäruokinnassa.

Tehokkaat kotimaiset
Lehmän-pastat

KYSY LISÄÄ MEIJERISTÄSI 
TAI LÄHIMMÄSTÄ 
MAATALOUSKAUPASTA!

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

TÄYDEN PALVELUN 
AUTOKORJAAMO

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT

040 739 9331 - mo-service.fi
Ylistaro, Kaskiontie 2 (ent. kyrönvirran autoliike)

Hurauta katsastamaan omalle asemalle

Huomio! Nyt auki myös
LAUANTAISIN MA-PE 9-17

LA 9-14
paloaseman

vieressä

LASTUKUJA 4, ILMAJOKI / P. 050 4400661


