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Kilpeläisen Juntta

Turpeen alasajosta
vastuu Seinäjoella
on kokoomuksella
Seinäjoen Energian hallitukseen oli valtava pyrky kansanedustaja Paula Risikolla (kok.). Pian Seinäjoen Energia päätti uusia lämpökattilat
ja ajaa turpeen käytön alas. Tähän käytetään seinäjokelaisten veronmaksajien omistaman yhtiön rahoja 50-60 miljoonaa euroa. Turpeesta
luopumisesta on vastuussa jokainen energiayhtiön hallituksen jäsen.
On turha huudella Helsingin isolle kirkolle.
Energian hallituksessa istuu myös pj. Pertti Mäki-Hakola (kok.) ja
Harry Wallin (sd.). Molemmat tukivat vuonna 2000 eduskunnassa
silloista Paavo Lipposen (sd.) sateenkaarihallitusta. Se teki esityksen
turpeen määrittämisestä uusiutumattomaksi. Toisin kuin muut EUmaat. Turha siinäkään on suuren valiokunnan arpapäätöstä voivotella. Lipposen hallitus teki esityksen. Vastuu on myös Mäki-Hakolan ja
Wallinin.
Oma lukunsa ovat nykyiset kansanedustajat. Selittelyä päästökaupasta
ja muuta kevyttä puhetta riittää keskustalaisten kurvisten, kivisaarten
ja savoloiden suusta. Jos olisi ”selkärankaa”, niin Suomi määrittäisi
turpeen uusiutuvaksi. Mutta kun ei ole.

Johtamiskokemuksesta on hyötyä. Ja sen puutteet näkyvät. Moniko
miljardiluokan yrityksen toimitusjohtaja jakelee neuvoja, millainen
mutteri tehtaan koneeseen pitää laittaa? Suomen hallitus sen sijaan
istuu päivästä toiseen mikromanageeramassa, puuttuen yksityiskohtiin, koronapandemian hoitamiseksi ja esiintymässä tv-kameroiden
edessä: peskää käsiä, pitäkää etäisyyttä, meillä on vakava pandemia ja
kertomassa uusista tartuntaluvuista.
Nämä asiat hoitaa uskottavammin paikalliset viranomaiset ja terveysviranomaiset. Tuloksetkin ovat paljon paremmat kaikkialla siellä,
mistä hallitus on pysynyt erillään. Rajojen sulkeminen olisi kuulunut
hallitukselle ja sen osalta on töpeksitty useita kertoja. Hallituksen pitäisi keskittyä Suomen kestävän talouden luomiseen, ei nippelioppiin.

Joku nörtti voisi perustaa sivuston ”peruuta lehtien tilaus”. Sille olisi
kysyntää. Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina vierasyliössä eläinten
oikeuksien saamiseksi perustuslakiin, vegaanisesta painonnostajasta
ja siitä, kuinka lihaa pitäisi verottaa. Melkein yhtä paksua kuin maakuntalehden nato-vouhutus.
”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan
päällä elää ja liikkuu. Jumala sanoi vielä: »Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu,
minä annan ravinnoksi vihreät kasvit.”

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988
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Peräseinäjoki, Ylistaro, Isokyrö, Ilmajoki.
Tavoittaa yli 40 000 lukijaa,
Ilmestymispäivä 14.04.2021
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

Perussuomalaiset ohittamassa sdp:n Seinäjoen valtuustossa
Kuntavaalien
ehdokasasetannan
alkuperäinen listojen jättöaika
päättyi maaliskuun 9. päivänä. Seinäjoella alkuperäiseen päivämäärään mennessä ehdokkaita asetti
yhteensä kahdeksan puoluetta.
Millään puolueella ei ole vielä
asetettuna täyttä 76 ehdokkaan listaa. Eniten ehdokasmäärää on lisännyt perussuomalaiset, joilla ehdokkaita oli yli 90 prosenttia enemmän
kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Ehdokkaita oli maaliskuussa jätetyillä listoilla 44, kun vuoden 2017
vaaleissa ehdokkaita oli 23.
Sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokashankinta on takkuillut
valtakunnallisesti. Samoin ehdokaslista on pienentynyt Seinäjoella. Nyt ehdokkaita on lähes 30 prosenttia vähemmän kuin edellisissä
kuntavaaleissa. Ehdokkaita on nyt
saman verran kuin perussuomalaisilla eli 44. Edellisellä kerralla ehdokkaita oli 62.

Keskusta ja kokoomus
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Ilmajoki

KD etenee hurjasti
Ilmajoella Kristillisdemokraatit
ovat keränneet peräti 160 prosenttia enemmän ehdokkaita
kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Nyt ehdokkaita on kasassa jo 13,
kun edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli yhteensä 5.
Perussuomalaisten imu on
vahva myös Ilmajoella. Ehdokasmäärä on tuplaantunut ja ehdolla
on jo 22 ehdokasta. Perussuomalaiset ovat jo reilusti edellä
kokoomusta, joka on ryvettynyt ostopalveluseteli-päiväkoti

-skandaalissa. Ilmajoella kokoomuksella on nyt kasassa 17 ehdokasta.
Keskustan
ehdokasmäärä
on tippunut maaliskuun alussa
jätetyillä listoilla seitsemällä ja
ehdolla on asettumassa 35 ehdokasta.
Demareilla on peräti -25 prosentin lasku ehdokasmäärällä,
joka kuvaa puolueen valtakunnallisen alavireen heijastuvan
myös Ilmajoelle. Ehdokasmäärät
ovat rajussa laskussa.

Isossakyrössä keskusta, kd
ja perussuomalaiset kasvussa
Isossakyrössä keskusta asetti jo
maaliskuun alussa täyden ehdokaslistan eli 40 ehdokasta kuntavaaleihin. Keskustan ehdokasmäärä kasvoi kolmella vuoden
2017 vaaleista.
Toiseksi eniten ehdokasmäärää kasvatti kristillisdemokraatit. Sillä on listoilla nyt kaksi
ehdokasta enemmän ja ehdokkaita yhteensä yhdeksän.
Perussuomalaisilla on myös
yhdeksän ehdokasta, jossa kas-

vua viime vaalien ehdokasmäärään yksi ehdokas.
Demarit ovat romahtamassa
myös Isossakyrössä. Ehdokkaita on peräti -27 prosenttia viime
vaaleihin. Nyt ehdolle on lupautunut kahdeksan ehdokasta.
Kokoomus on myös laskussa
Isossakyrössä. Ehdokkaita on -10
prosenttia viime vaaleihin verrattuna. Ehdokkaita on nyt 19 eli
alle puolet täydestä listasta.

Seuraavan lehden
aineistopäivä 20.5.2021.
Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYKväreissä, resoluutio 200 dpi, Press
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

ito
V e r e n ot
d
a
i
t te oton .
näy myös k hetettä
n lä
ilma

•A
• l todi joko
aa stu rtti
jen s 8 ne 7€
ttu
10
1€
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Yksityinen lääkäri- ja
terveydenhoitopalvelu

– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut
– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Ajanvaraukset 050 325 8792

Kaukolanraitti 7, Ylistaro www.ylismedi.fi

Seinäjoki

tullut runsaasti uusia ehdokkaita.
Kuten
valtakunnallisestikin,
myös Seinäjoella vaalien siirtämien tulee iskemään negatiivisimmin sitä voimakkaimmin ajaneisiin
puolueisiin. Sdp, keskusta, vihreät
ja lopulta takkinsa viime metreillä
kääntänyt kokoomus joutuvat tulisateeseen vaalikentillä.
Vaalien siirtoa perusteltiin
jopa 11 000 päivätartunnan mahdollisuudella 7.-18.4. alkuperäisinä vaalipäivinä. Koronatartunnat
olivat todellisuudessa vain reilun
300 päivätasolla alkuperäisen ennakkoäänestyksen alkamispäivänä
keskiviikkona 7.4.
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Kokoomuksella on julkisen sektorin työntekijöitä ehdolla lähes yhtä
paljon.

Vuonna 2020 Suomessa julkisella

puheenjohtajana opettaja.

kaupungin

työntekijöiden

ILMAJOKI
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Hautala
Salme hyttiemäntä, eläkeläinen, Huhtakangas Marjut päivähoitaja, JHL-pääluottamusmies, Keränen Arto kirvesmies, Kivimäki Riitta herastuomari, merkonomi,
Kivimäki Tapani CST-asentaja, eläkeläinen,
Koivisto Marjatta kotiavustaja, eläkeläinen, Koski Jouko rakennusmestari, Latvala
Raine huopakattotyöntekijä, Renkola Jari

na osaston asistentti, ohjaaja, Lähdesmäki
Juhana yrittäjä, Pakkala Juhani ammattiopettaja, eläkeläinen, Pitkämäki Seppo
vastaavamestari,
eläkeläinen,
Syväjärvi
Jaana kätilö-terveydenhoitaja, Tapola Vesa
varaosamyyjä, Vuorinen Mikko puuteknikko,
eläkeläinen, Palomäki Hanna kosmetologi,
yrittäjä, Ruutiainen Sami yrittäjä Kansallinen
Kokoomus Aura Seppo lehtori, eläkeläinen,
Haapamäki Kyösti yrittäjä, Hannuksela
Juho opiskelija, maatalousyrittäjä, Hyvärinen Hanna hallintosihteeri, Jokilehto Jari
vt. ensihoitopäällikkö, ylihoitaja, Karvonen

Asfalttia rullalle
ja turve uusiutuvaksi
Arnhem on kaupunki Hollannissa. Siellä asuu sadan neliökilometrin alalla lähes 160 000 asukasta. Asukastiheys 1470 asukasta per neliökilometri
sijoittuu Keravan ja Kauniaisten väliin. Vertailun vuoksi kerrottakoon,
että Seinäjoella asuu noin 45 asukasta neliökilometriä kohden.
Arnhemissa laitetaan asfalttia rullalle, kun taas Seinäjoella kehitys on
päinvastainen ja halutaan asfaltoida pellotkin. Ylistaron Pelmaallakin jätettiin hankalan kokoinen Bermudan kolmiota muistuttava tilkku horsmaa kasvamaan, kun peltoja piti jättää valtatien uuden linjauksen alle.
Poistetun asfaltin ja päällysteiden tilalle istutetaan Arnhemissa kukkia ja
puita. Syynä hollantilaisen kaupungin viherryttämiseen on kuumuus ja
tulvat. Etenkin kaupungin keskustaa halutaan viherryttää, jotta ikääntyvä väestö pääsee puiden varjostamia katuja pitkin ostoksille myös kuumana aikana. Eri kaupunginosien kesken voi lämpötilaero olla jopa kuusi
tai seitsemän astetta.

Nurmi sitoo hiiltä ja toimii siten hiilinieluna. Kun nyt siis elämme aikaa,
missä hiilidioksidipäästöjä räknätään ja kuntia rankataan päästöjen mukaan kunnollisiin ja kelvottomiin, niin CO2-päästöillä ja niiden laskenta
metodeilla on merkitystä. Nyt kunnat laskevat mekaanisesti vain päästöt
ja jättävät huomiotta hiilinielut, eli pellot, metsät ja muun kasvillisuuden.
Seinäjoki on käyttänyt polttoturvetta kaukolämmön tuottamiseen, mutta nyt tämä vääristynyt laskentatapa ja turpeen virheellinen luokittelu
uusiutumattomaksi on lopettamassa käytön voimalaitoksissa. Osasyy
on myös eurooppalainen anekauppa eli päästöoikeuksien nimissä tehty
pyramidihuijaus ja Marinin hallituksen siunaama polttoturpeen veron
korotus, jota keskustapuolue tukee. Anekauppaa käytiin keskiajalla, ja
ajatuksena oli sovittaa pahoja tekoja hyvillä teoilla, ulkokultaista ja kaksinaismoralistista.
Kun korvaavia kotimaisia ja uskottavia energialähteitä ei ole kehitetty, ja
turve on pannassa poliittisista syistä, on syytä lähteä turve- tai hakerekalla Helsinkiin. Puun polttamisesta kun syntyy enemmän päästöjä kuin
polttoturpeen käytöstä ja nyt Suomeen roudataan poltettavaa haketta
Venäjältä - tätäkö on kestävä kehitys ja vihreä siirtymä?
Hollannissa tuvat lämmitetään kaasulla ja uusiutuvien energialähteiden
käyttö on vähäistä - miksi Suomen pitää tässäkin suhteessa keulia hallitsemattomasti ja tappaa lukuisten turve-
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kiinteistönhoitaja, Reinilä Johanna muistihoitaja, Salmi Irma eläkeläinen, Takkunen
Marjo toiminnanjohtaja, Töyrälä Saila perushoitaja, Välimaa Mari johtava auditoija,
Ylinen Petri ohjelmatuottaja Vihreä liitto Autio
Anu lähihoitaja, sosionomiopiskelija, Jäske
Jenna mielenterveyskuntoutuja, opiskelija,
Olli Heidi aineenopettaja, FM, Ylipulli Sari
aineenopettaja, FM Suomen Kristillisdemokraatit
(KD) Aspila-Renkola Kaija erityisopettaja,
eläkeläinen, Garbali Vera sairaanhoidonopiskelija, Korpi Väinö kiinteistönvälittäjä,
Koppel Reio kiinteistönhoitaja, Leppälä Tii-

Puheenjohtajan palsta

Hollanti on luvannut vähentää päästöjään 49 prosenttia vuoteen 2030
mennessä, ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomi on luvannut olla hiilineutraali jo vuonna 2035 mennessä - viisitoista vuotta
aikaisemmin.

Keskustan ehdokkaista puolet ja kokoomuksen ehdokkaista
lähes puolet töissä julkisella sektorilla

yrittäjien elinkeino?

Piia Kattelus-Kilpeläinen
Juha-Pekka yrittäjä, henkilöstöpäällikkö,
Niemelä Janne myymäläpäällikkö, Ojanperä Heta myyjä, karjanhoitaja, Perälä Kirsi
lakimies, varatuomari, Pekkanen Johanna
lakimies, varatuomari, Pihlajaniemi HennaMaija viittomakielen tulkki, yrittäjä, Pöytälaakso Niclas asiakkuuspäällikkö, Raumanni
Juho maanviljelijä, Seppä-Ritola Noora KM,
projektisuunnittelija, Virtanen Liisa yrittäjä,

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

EUROMASTERIN KAUTTA KOHTI KESÄÄ
- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet -

KESÄRENGASVAIHTOEHTOJA KAIKISSA HINTALUOKISSA

puh. 040 741 4363

www.seria.fi

Painopaikka: I-Print Oy

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot:
ilmoitukset@seinajokinen.fi
myynti@seinajokinen.fi

Isokyrö

Kuntavaaliehdokkaat

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy
Onnenkauppa ja nettilehti:
www.seinajokinen.fi
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Varaa aika fysioterapiaan, tule kuntoon!

Kulutuskestävää
vakautta kurottajiin

FYSITIIMI

Fysioterapia ja kuntoutus
Keskitetty ajanvaraus puh. 040 411 5381

Kustannustehokkuutta
traktoreihin

YLISMEDIN yhteydessä. Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Ilmastointilaitteen
täyttöhuolto
henkilö- ja pakettiautot, sis. 500g
täyttöainetta R-134a ja työt

Henkilöautot

Pakettiautot

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

HOIDA
ILMASTOINTI
KUNTOON NYT

LAPUA HUOM! UUSI OSOITE Kauppiaantie 4, puh. 050 356 8500, Terho Luoma 050 364 9506
ALAVUS Kolistontie 15, puh. 0500 202 065 SEINÄJOKI Teollisuustie 8, puh. 06 2190 219
AVOINNA LAPUA JA ALAVUS ma–pe 8–16.30, la 9–13, SEINÄJOKI ma–pe 8–17, la 9–14

HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi

79

€

4

HUHTIKUU 2021

Elyn ja kaupungin tiet surkeassa kunnossa Seinäjoella

KUNTAVAALIT 2021
JATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA
Ylimäki Jani sosionomi, YAMK, toimitusjohtaja, Yli-Ojanperä Kari maatalousyrittäjä Perussuomalaiset Akkanen Hannu kerääjä, Alanko
Mikko autonkuljettaja, Berki Balint vanhempi vartija, sammutusmies, Huhtasaari Mika
maalari, Höyhtyä Jari eristyspeltiseppä,
Isomäki Markus yrittäjä, Koskela Harri yrittäjä, Koski Matti leipomotyöntekijä, Köykkä
Matti lähihoitaja, vartija, Lähdesmäki Esa
eläkeläinen, Lähteenmaa Kalervo eläkeläinen, Maukonen Kari varatuomari, turvakonsultti, Muilu Ville turvallisuusvalvoja,
koulunkäynninohjaaja, Nuolikoski Pasi siivooja, varapääluottamusmies, Palmu VeliJukka eläkeläinen, Rahkola Helena yrittäjä,
Salmi Seija palkanlaskija, Saunamäki Petri
yrittäjä, Saunamäki Suvi myyjä, Valkeala
Marika maatalousyrittäjä, maidontuottaja,
Vuorinen Kirsi opiskelija, Yliaho Anssi kirvesmies Vasemmistoliitto Uusiprosi Keijo merkonomi Suomen Keskusta Ahola Heikki yrittäjä,
eläkeläinen, Filppula Juhani hallintotieteiden tohtori, Haapala Jussi maanviljelijä,
Hautamäki Eero-Pekka opiskelija, lehdenavustaja, Iso-Tuisku Lotta maatalousyrittäjä, FM, Kananoja Reetta asiakasohjaaja,
kehittämissuunnittelija, Koivuluoma Matti
autonkuljettaja, Koskimies Heikki opettaja,
agr,, Kuivamäki Vappu yrittäjä, eläkeläinen,
Lampinen Anu kirjanpitäjä, maatalousyrittäjä, Latikka Jarmo yrittäjä, rakennusinsinööri amk, Luhtala Pentti eläkeläinen,
Luoma Salli geronomi ylempi amk, sos.toim,
harjoittelija, Mantere Sari yrittäjä, Mesiäislehto-Mäntypuro Jaana toimitusjohtaja,
rkm, Mänty Riikka ostaja, Mänty Sofia yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opiskelija,
Niemistö Esa osastonhoitaja, Ojaluoma Simo
eläkeläinen, Peltonen Leeni perushoitaja,
eläkeläinen, Perälä Simo maatalousyrittäjä,
Petäjävirta Irma luokanopettaja, koulunjohtaja, Ranto Ahti maanviljelijä, Rintamäki Eila
puistotyöntekijä, Siltala Jouko eläkeläinen,
Sinkkonen Olli-Pekka asiakkuuspäällikkö,
Tietäväinen Jukka palvelupäällikkö, Tuohisaari Jarmo sähköasennuspäällikkö, Uimarihuhta Eveliina hallintotieteiden kandidaatti,
opiskelija, Vaaranmaa Anniina kotiäiti, urheilija, Valli Kirsti koulunkäynninohjaaja,
Väli-Torala Arto yrittäjä, Yli-Rasku HannaLiisa sairaanhoitaja, kätilö, Ylinen Antti
koulutus- ja työvalmentaja, Ålander Antti
diplomi-insinööri, toimitusjohtaja

Kuntavaaliehdokkaat
ISOKYRÖ
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Karhu Jarkko
insinööri, ohjelmistosuunnittelija, Kuusikko Erkki kunnallisneuvos, Latvakoski Matti
asentaja, Mantila Matti opiskelija, freelancetoimittaja, Mäkinen Marjo sairaanhoitaja,
Nikula Sami, marketpäällikkö, Perkiö Nina
opiskelija, Perkiö Simo eläkeläinen Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) Flander Markku varastonhoitaja, Hölsö Mauno linja-autonkuljettaja, Karhu Markus toimitusjohtaja,
Komsi Mika ekonomi, Kujanpää Mika rakennusmies, Nyrhinen Antti merkonomi,
Palonen Lasse psykologi, eläkeläinen, Petäjä Esko opettaja, eläkeläinen, Talvitie Pirita
lähihoitaja, opiskelija Kansallinen Kokoomus
Fränti Laura lasten ja nuorten erikoispsykologi, Försti Sanna opinto-ohjaaja, Haapanen
Ari projektipäällikkö, Hulkko Maarit taloushallinnon assistentti, Ikola Maria yrittäjä,
asiantuntija, Katajamäki Heli opettaja, Keko

Sanna sairaanhoitajaopiskelija, Knuuttila
Lea fil.maist., lehtori, Korvola Juha toimitusjohtaja, Kujala Matias autonkuljettaja,
Lehtonen Ilkka insinööri, yrittäjä, Lepistö
Eeva-Liisa filosofian maisteri, eläkeläinen,
Leskelä Juhani eläkeläinen, mv., Lintala
Antti maatalousyrittäjä, kouluttaja, Loukola
Sirkku varhaiskasvatuksen hoitaja, Myllyniemi Pasi tuotepäällikkö, Pukkinen Jaakko
insinööri (YAMK), Salo Pentti kapteeniluutnantti evp., Soini Johanna kirjanpitäjä Perussuomalaiset Heponeva Arttu rengasasentaja,
myyjä, Rimpeläinen Janne kiinteistönhoitaja, Seppälä Sirpa postinjakaja, Sepänmäki
Veli-Pekka yrittäjä, Taipale Anne avainasiakaspäällikkö, erikoissairaanhoitaja, Taipale Kari hitsaaja, rauhanturvaajaveteraani,
Taipalus Eemeli kirvesmies, Varo Raili lehtori, eläkeläinen, Ventä Seppo autonkuljettaja Suomen Keskusta Ahoketo Juha varaosamyyjä, Ala-Reini Jyrki maanviljelijä, Annala
Juha maatalousyrittäjä, Assinen Tatu-Kalle
sähkö- ja automaatioasentaja, Buck Merita opiskelija, Erkkilä Hannu SVT insinööri,
maanviljelijä, Hahka Teija koulunkäynninohjaaja ja ap-ip toiminnanohjaaja, Hakamaa
Jukka hautausmaanhoitaja, Harjunpää Kati
tiimi cleaneri ja catering-/hyvinvointivastaava, Hauta Tanja myyjä, Heikkilä Jaakko ohjaaja, Heinilä Miko tislaamonjohtaja,
Heinonen Maria terveydenhoitaja (AMK),
Hietaharju Jari eläkeläinen, Huttunen Tiia
myyntipäällikkö, Hänninen Pentti insinööri,
Kauppinen Pentti asentaja, esimies, Klankki
Juhani sos.tt., perheterapeutti, Laine Tommi maidontuottaja, Luhtala Maria kääntäjä,
yrittäjä, Luoma Kirsi ryhmämatkamyyjä,
Mielty Teija toimistotyöntekijä, Mäki-Rammo Mirva terv.hoit., Mäkynen Jouni insinööri, myyntipäällikkö, Niemi Harri opettaja,
Niemi Petri yrittäjä, Ojaluoma Veli-Matti
opiskelija, Penttala Sini sosionomi (AMK),
Pollari Väinö kotiseutuneuvos, agrologi,
Pöytälaakso Tommi ohjaaja, lastensuojelu,
Raunio Heli KTM, Team Manager, Renko
Jaakko agrologi, Saikkonen Mikko ensihoidon kenttäjohtaja, Soisalo Katri lähihoitaja, Taijala Beata yliopettaja, Tarkka Esa
varatuomari,Tirkkonen Maria tradenomi,
Tuuri-Tammela Helena kehittämispäällikkö,
HTM, Uusi-Viitala Henri opiskelija, lastensuojelulaitoksen, ohjaaja, Valtari Ville ohjaaja

Kuntavaaliehdokkaat
SEINÄJOKI
Kansallinen Kokoomus r.p. Aaltonen Elina, sosi-

aalityöntekijä, Ahokas Noora, sairaanhoitaja
(AMK), HTK, Ahopelto Satu, yrityspalvelupäällikkö, KTM, Ahtola Pekka, toimitusjohtaja, yrittäjä, Aila Mikko, maanviljelijä, AlaHuikku Jetro, rakennusmestari, Ala-Sankila
Jorma, kenraalimajuri (evp.), Anttila Kyllikki,
terveydenhuollon opettaja, PTHM, Fairchild
Paul, yrittäjä, kouluttaja, Haapala Mari, sosionomiopiskelija, tradenomi, Haapamäki
Martti, DI, insinöörineuvos, Haavisto Petri,
yrittäjä, Hakala Marko, toiminnanjohtaja,
Hautanen Raimo, rehtori, eläkeläinen, Heinonen Kimmo, yrittäjä, toimitusjohtaja,
Honkala Erkki, opetusneuvos, Iskala Risto,
aluejohtaja, Isosaari Esa, maatalousyrittäjä,
kehittämisasiantuntija, Jouppila Tiina, suunnittelukoordinaattori, Järvinen Tomi, filosofian tohtori, Kallio Viljami, lähihoitaja, Kalliomäki Matias, yrittäjä, Karjalainen Pete,
senior account manager, Katajamäki Päivi,
liiketoiminnan opettaja, KTM, Kekarainen
Ari, yrittäjä, Kemppainen Jukka, rovasti, eläkeläinen, Kenkkilä Frans, rakennustyönjohtaja, Keski-Jyrä Johanna, koulunjohtaja, Kes-

Korjaamo & Fiksaamo
Tuomikylässä
Huollamme ja korjaamme kaikki henkilöja pakettiautot merkistä riippumatta
määräaikaishuollot - korjaukset - jakopäähuollot vikadiagnostiikka - katsastushuollot - nelipyöräsuuntaukset ilmastointihuollot (RI34A) - automaattivaihteiston öljynvaihdot
myös huuhtelemalla - rengasmyynti - rengashotelli - auton
noutopalvelu - ulkopesut - sisäpesut - vahaukset - myllytykset

Hinnasto
Auton huolto- ja korjaustyö
Nelipyöräsuuntaukset alkaen
Ilmastointihuolto alkaen
Automaattivaihteiston
huuhtelu alkaen
Renkaiden allevaihdot
Henkilöauto 25€
Pakettiauto 35€
Vannetyö + tasapainotus
+ allevaihto
55€
Rengashotelli 49€/kausi

VARAA AIKA
Korjaamo

59€/h
49€
49€

Fiksaamo/pesu

249€

040 6646454

050 5436169

Auton
Ulkopesu
Sisäpuhdistus
Kovavahaus
Myllytykset alkaen

kinen Heikki, yrittäjä, Keskinen Jesse,
ensihoitaja (AMK), Koivisto Veikko, yrittäjä,
toimitusjohtaja, Kuivinen Juha, myyntipäällikkö, insinööri (AMK), Kuvaja Matti, yrittäjä,
sosiaalineuvos,Kärnä Anssi, yrittäjä, Latomäki Ilkka, lehtori, Msc, Latvala Vesa, agrologi, Lehtisaari Toni, aliupseeri,Louhivesi
Minna, kauppatieteiden maisteri, Lozovaya
Mila, yrittäjä, rehtori, Luhtala Jesse, yrittäjä,
Lähdesmäki Liisa, maaseutuyrittäjä, LitL,
Maijala Aki, yrittäjä, Manninen Anneli, diplomi-insinööri, Marttila Riitta, suuhygienisti,
eläkeläinen, Mikkanen Maarit, rekrytointiasiantuntija, yrittäjä, Mäkitöyli Juhana,
omaishoitaja, kokemusasiantuntija, Nikkarikoski Päivi, KM, eläkeläinen, Nurmela Esa,
rakennusmies, tallityöntekijä, Paakkanen
Timo, kansainvälisten asioiden suunnittelija,
Panu Jarkko, rakennustarkastaja, rakennusinsinööri, Perttilä Jenni, hallintosihteeri,
HTM, Pitkäkoski Reijo, toimitusjohtaja, eläkeläinen, Porola Lea, kehittämispäällikkö,
KTM, Rajakorpi Harri, lastenkirurgian ylilääkäri, Rauhala Jyrki, toimitusjohtaja, RintaKeturi Mira, fysioterapian opettaja, TtM, Risikko Paula, kansanedustaja, Ttt, Ristilä
Raimo, ylikonstaapeli (evp.), Siltanen Pihle,
opettaja, LitK, Sjöstedt Leena, yrittäjä, Skoglund Tomi, taksiyrittäjä, Soivio Mika, linjaautonkuljettaja, Särmö Kati, luokanopettaja,
KM, Tarri Tapani, DI, eläkeläinen, Tauriainen
Keijo, hallintojohtaja, yrittäjä,Tiitu Tuija,
varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Toivola Sini,
toimistotyöntekijä, kirjanpitäjä, Tuurinkoski
Johanna, keikkakanttori, Vallejo Medina Julio, arkkitehti, eläkeläinen, Varis Klaus, business development manager,Välimaa Henni,
toimitusjohtaja, Välimäki Voitto, kauppateknikko, Ylisiurua-Hemminki Satu, lakiasiainjohtaja, varatuomari, Ylä-Autio Ilmari, varatuomari, liikuntaneuvos Suomen Keskusta r.p.
Aittoniemi Pirjo, yleislääketieteen erikoislääkäri, seurakuntaneuvos, Aro Jorma, kulttuurineuvos, Eloniemi Paavo, freelance-toimittaja, Flinkkilä Anne, terveydenhoitaja
amk, sairaanhoitaja amk, Haapala Markus,
yrittäjä, Harju Ari-Pekka, koulunkäynninohjaaja, Heikkilä Ismo, lehtori, Heinonen, Henna Helmi, kirjailija, psykologi, Hemminki
Aila, kauppatieteiden maisteri, omistajanvaihdosasiantuntija, Homi Kari, maanviljelijä, Hyytiä Arja, hallintotieteiden maisteri,
fysioterapeutti, Isopahkala Olli, lehtori, sivutoiminen yrittäjä, Jokilehto Kaisa, restonomiopiskelija, Julmala Juha, opiskelija, toimittaja, Kaleva Justiina, koulunkäynninohjaaja,
Kallio Karri, projektipäällikkö, Kankaanpää
Pauli, yrittäjä, eläkeläinen, Karhu Johannes,
kiinteistöpäällikkö, Kesseli Antti, kuljetusyrittäjä, maanviljelijä, Kitinoja Helli, terveystieteiden maisteri, erityisasiantuntija, Kivisaari Pasi, kansanedustaja, Koivusaari Jenna,
opiskelija, Konttas Juha, maaseutuyrittäjä,
Kuivinen Mikko, kapteeni evp, yrittäjä, Kärkölä Anni, vartija, ajoneuvoasiantuntija,
Lammassaari Virpi, lehtori, erityisopettaja,
Lehtimäki Suvi, lapsityöntekijä, kuoronjohtaja, Lemettinen Mauno, tes-asiantuntija,
työntutkija, Mikkonen Juha, opettaja, herastuomari, Mäenpää Keijo, everstiluutnantti
evp, projektipäällikkö, Mäenpää Mervi, maatalousyrittäjä, Mäkelä Ilkka, filosofian maisteri, lehtori, Mäkelä Kimmo, filosofian maisteri, Mäkynen Hanna, sosiaalineuvos,
eläkeläinen, Männikkö Mikko, kansanedustajan avustaja, matemaatikko, Liikala Tuomas, diplomi-insinööri, Linnainmaa Simo,
opiskelija, Luotola Mikael, ryhmäpäällikkö,
Lähdesmäki Kalle, kauppaneuvos, Mantere
Pilvi, opiskelija, Martikkala Kirsi, nuorisotyönohjaaja, Melender Ritva, rahoitusneuvottelija, Niemelä Ari, projektipäällikkö, Nie-

Lue

mi
Anne,
yrittäjä,
Nokua
Markus,
projektipäällikkö, maanviljelijä, Nortunen
Tatu, opiskelija, Nuottivaara Esa, talousneuvos, Ojaniemi Kati, hoitotyön opettaja, hallintotieteiden maisteri, Pajulammi Martti,
opetusneuvos, sairaanhoidonopettaja, Pasanen Jukka, filosofian maisteri, historianopettaja, Peltokangas Tero, opiskelija, Peltonen
Jouko, filosofian maisteri, lukion rehtori,
Pihlajamäki Jaakko, sairaalaneuvos, Prusti
Arto, rakennusinsinööri amk, yrittäjä, Prusti
Hanne, luokanopettaja, Puumalainen Elena,
filosofian maisteri, opettaja, Rajala Timo,
terveyskeskuslääkäri, Rantalahti Karri, lääkäri, Saari Anne, sisäinen auditoija, Saunamäki Henna, erityisnuorisotyöntekijä, Seppä
Mikko, yrittäjä, poliisikonstaapeli evp, Sihto
Paula, työsuojeluvaltuutettu, osastonhoitaja,
Siren Aino-Maija, aluejohtaja, liikunnanohjaaja, Soidinmäki Ari, yrittäjä, Suomalainen
Mika, yrittäjä, Turenius Irene, rehtori, Valli
Leena, sosionomi amk, koulukuraattori, Vettenranta Minna, erityisopettaja, Vieri Jukka,
lukion lehtori, filosofian maisteri, Vihriälä
Jukka, valtiopäiväneuvos, Ylinen Aki, insinööri, maatalousyrittäjä Liike Nyt r.p. Lintala
Natalil, teatteritaiteen maisteri, yrittäjä, Kok
Sanna, kulttuurituottaja amk, Lankio Kari,
yrittäjä Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Anttila
Esko, rekkakuski, Eilola Matti, ensihoitaja,
hieroja, Itäsalmi Jyrki, merkantti, Kantokoski
Jani, vanhempi konstaapeli, turvallisuuspäällikkö, Latvala Annukka, peruskoulunopettaja, eläkeläinen, Lehtorinne Elina, koulunkäynninohjaaja,
Leskinen
Markus,
henkilökohtainen avustaja, Loikkanen Juho,
opiskelija, siviilipalvelusmies, Nummensalo
Kati, luokanopettaja, Nygĺrd Ruut, yrittäjä,
Ojala Henna, urheiluhieroja, opiskelija, Ojanperä Esa, sairaanhoitaja, eläkeläinen, Poikonen Marjo, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja,
Rantanen Kimmo, rehtori, työnohjaaja,
Ruotsala Aki, palvelujohtaja, Särkelä Viveca,
HR-asiantuntija, Tulisalo Ulla, LT, psykiatrian erikoislääkäri Perussuomalaiset r.p. Ahlgren
Jukka, insinööri, Ala-Riihimäki Jarkko, yrittäjä, toimitusjohtaja, Auramo Markku, maaja metsätieteiden maisteri, Franttila Asko,
trukinkuljettaja, Haapasalmi Hannu, yrittäjä,
Havimäki Janne, automyyjä, Hautaluoma
Väinö, myyntiedustaja, Huhtanen Timo, insinööri, Hyvönen Ilkka, rakennusinsinööri,
Höykinpuro Simo, sähköasentaja, Juntunen
Lauri, varastomies, Kattelus-Kilpeläinen
Piia, hallintotieteiden maisteri, poliisi, Keränen Heini, lähihoitaja, Knuts Riina, sairaanhoitaja, Koivula Laura, koulunkäynninohjaaja,
Korpela,
Marja-Liisa,
lähihoitaja,
AMK-opiskelija, Kultalahti Tauno, kirvesmies, Kuoppala Erkki, plasmaleikkaaja, merkonomi, Kurikka Leena, toimittaja, yrittäjä,
Latvala Johanna, opiskelija, personaltrainer,
Lepistö Petri, toimitusjohtaja, insinööri MBA,
Leppäniemi Vesa, myyntineuvottelija, Merivirta Tommi, diakoniatyöntekijä, Mäenpää
Tomi, sairaanhoitaja, Mäkelä Pasi, bitumieristäjä, Möttönen Pasi, merkonomi, Niemi Heikki, liikenne-esimies, Ojala Mika,
polttoleikkaaja, Palmén Jukka, oikeustieteen
opiskelija, Peltola Minna, rakennusinsinööri,
Perälä Jari, yrittäjä, Pihlajamaa Anssi, tekninen myyjä, Poola Veli-Matti, mittamies, Rajala Tiia, ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja,
Rasku Aki, lentokapteeni, eläkeläinen, Rintamäki Petri, raskaankaluston kuljettaja, Ritari
Petri, viihdetaitelija, Räsänen Mervi, sosionomi, Saarimäki Timo, painepesijä, maatalousyrittäjä, Salminen Pertti, eläkeläinen,
Siltala Rami, kokki, Sirviö Juha-Pekka, kuorma-autonkuljettaja, Valtamäki Erkki, toimittaja, Viitala Jari, postityöntekijä Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue Ahonen Anne,

Netistä!
www.seinajokinen.fi
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terveydenhoitaja, luottamusmies, Alajoki
Jaana, myyjä, Alasaari Antti, lavastaja, eläkeläinen, Asikainen Raimo, koneteknikko,
Behm Niina, tarkastaja, restonomi (AMK),
Haanpää Oskari, aluemyyntipäällikkö, Kaihlamäki Henna, sairaanhoitaja AMK, geronomi AMK, Kalliokoski Jukka, postityöntekijä,
pääluottamusmies, Kangasluoma Pekka,
diplomi-insinööri, Keski-Hynnilä Reijo,
pääluottamusmies,
mielenterveyshoitaja,
Kivimäki Jari, pääluottamusmies, ammattimies, Koivisto Kirsi, lääketyöntekijä, lähihoitaja, Koivisto Rauni, hammashoitaja, eläkeläinen, Korpela Aki, eläkeläinen, Korpikoski
Eija, hoivakodin johtaja, Koski Jani, lähihoitaja, Kuivasmäki Pekka, ohjaaja, kuraattori,
Kujanpää Santeri, opiskelija, Lehtola Eetu,
rakennusinsinööri, Lehtola Markku, yli-insinööri, Luhtanen Anu, autokunnostaja,
Maunuksela Anne, ruokapalveluvastaava,
Mäkynen Elisa, eläkeläinen, Nuolikoski Jaakko, IT-järjestelmäsuunnittelija, pääluottamusmies, Nuolikoski Pirjo, laitoshuoltaja,
Oravasaari Jani, veturinkuljettaja, eläkeläinen, Penttilä Sirkka, sairaanhoitaja, työnohjaaja, Perkiö Seppo, taksiautoilija, Petäys
Marko, ylioppilas, merkonomi, Rautajoki
Arto, yhteiskuntatieteiden tohtori, kehitysjohtaja, Rijal Gobinda Gavin, yrittäjä, opiskelija, Rintasalo Riikka, KM luokanopettaja,
koulutettu kokemusasiantuntija, Saarela
Hanna-Leena, koulusihteeri, Seppälä Janne,
kokoonpanotyöntekijä, pääluottamusmies,
Silver Joanna, opettaja, Syrjälä Sirpa, osastonhoitaja, Särkelä Tarmo, urheiluhieroja,
Särkelä Taru, yrittäjä, Talvitie Kaarle, isännöitsijä, eläkeläinen, Torppa Tapani evp palomies, Tulisalo Tellervo, sosiaalityöntekijä,
Vesapuisto Tiina, ravitsemistyönjohtaja, restonomi, Wallin Harry, kunnallisneuvos, veturinkuljettaja, Ylä-Häkkinen Tero, kokoonpanija
Vasemmistoliitto
r.p.
Grönlund,
Immanuel, sovelluskehittäjä, Haapala Lotta,
opiskelija, bio-ja elintarviketekniikan insinööri, Heinämäki Annukka, markkinointipäällikkö, Hirvonen Anne-Maria, yrittäjä,
Kantola Viivi, laboratoriohoitaja, Kiviluoma
Juha-Matti, duunari, opiskelija, Knaapila
Noora, lähihoitaja, Knuuttila Antti, projektinhoitaja, Kokkoniemi Satu, ikääntyneiden
kulttuuritoiminnnan koordinaattori, Lehtola
Petteri, kulttuurituottaja, projektipäällikkö,
Mäkelä Olli, freelance-toimittaja, Niemi Seppo, mielisairaalanhoitaja, eläkeläinen, Ojala
Markus, TKI-asiantuntija, Salo Jarkko, tuotantopäällikkö, Tuuttila Teemu, kulttuurituottaja, Viitanen Asko, yrittäjä Vihreä liitto r.p.
Ala-Kokko Laura, kääntäjäyrittäjä, opettaja,
Granlund Anna, sosionomi AMK, Horila Taavi, YTM, järjestelmäasiantuntija, Jaskari Maria, kokki, Jumppanen Aapo, yhteiskuntatieteiden
tohtori,
Kivimäki
Laura,
projektikoordinaattori, Koivulahti Anu, sairaanhoitaja, Korpela Jani, muusikko, juontaja, Kurkimäki Toni, koulutussuunnittelija,
medianomi AMK, Laakso, Kivi, opiskelija,
Lähdesmäki Kaisa, talous-ja velkaneuvoja,
Muilu Mikko, tutkija, opettaja, Mäkinen Jani,
koneinsinööri, Ojajärvi Tuomas, medianomi
YAMK, viestintäkoordinaattori, Ollila Sirpa,
tarkastusinsinööri, Onnia Reetta, opiskelija,
Paski Perttu, yrittäjä, Rantasaari Henna, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Rintala Nuutti, FM, ohjelmistosuunnittelija, Rosell Kari, eläkeläinen,
Saarteinen Lotta, opiskelija, Salmela Hannele, luokanopettaja, erityisopettaja, Salo Henna, pappi, opettaja, Sam Terence, palomestari, Siddiqi Sohrab, yrittäjä, ohjaaja, Siren
Suoku, VM, Teppo Jussi, system designer,
Väliaho Heidi, palvelukoordinaattori


  

 
 



  


Huhtikuun aikana tiet ovat eri
puolilla Seinäjokea olleet surkeassa kunnossa.
Seinäjokisen lukijoilta on tullut palautetta Elyn puutteellisesta
tienpidosta.
Åbergintie Seinäjoen länsiosassa on ollut lähes käyttökelvottomassa tilassa.
Karhumäentie Kitinojan ja
Lapuan rajalla on niin heikossa
kunnossa, että jopa autojen renkaat ovat kokeneet kovia.
Keski-Nurmossa sijaitsevan
Huumontien osalta on kaupungin
päätöksentekijöiltä
unohtunut
tien perusparannus kokonaan.

Huumontie

Huumontiellä on erittäin
pahoja uria.
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tapa rakentaa uusia valtateitä
vanhojen viereen, mutta samanaikaisesti muiden teiden kunnossapidon laiminlyönti, on herättänyt kyselyjä jopa viranomaisen
virkavastuun perään.

Karhunmäentie

Åbergintie





 



 

  
  




Vihtori-T-paita 20 €
-100% puuvillaa. Koot S-XXL

Vihtori-Tuubihuivi 10 €
-100% polyesteria

18€
49€
89€
149€

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

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.
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Ilmajoella kuntalaisaloite lisäämään työllisyyttä
Ilmajoella on tehty kuntalaisaloite
siitä, että kunta tukisi työnantajaa
pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen.
Aloitteen vastuuhenkilö on
Hannu Akkanen (PS).
Lisäpalkkatuen tavoitteena on
edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä, parantaa välityömarkkinoiden

toimivuutta ja ehkäistä ja vähentää
rakenteellista työttömyyttä. Palkkatuki olisi osa Ilmajoen kunnan
työllisyydenhoitoa. Ilmajoen kunta
myöntäisi yrityksille ja yhdistyksille avustusta niiden työllistäessä
vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömänä olleen henkilön.
Avustuksen suuruus olisi 400

euroa kuukaudessa ja sitä maksettaisiin kuuden kuukauden ajan.
Lisäpalkkatuen myöntämisedellytyksenä on esimerkiksi se, että
avustus myönnetään vain uusiin
työsuhteisiin yritykselle, rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle
ilmajokelaisen henkilön työllistämiseen.
Aloitteessa esitetään, että Il-

majoen kunta kokeilee lisäpalkkatukea kokeiluluonteisesti vuoden
ajan, jonka jälkeen jatkosta päätettäisiin erikseen.
Perusteluna aloitteelle on se,
että Ilmajoen kunta maksaa vuosittain valtiolle noin 400.000 euroa
ns. sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä.
Aloitteen toimintamallin avul-

la näitä sakkomaksuja voitaisiin
välttää ja pystyttäisiin auttamaan
sekä paikallisia yrityksiä, että pitkään työttömänä olleita.
Saman tyyppinen malli on
käytössä mm. Lapualla ja Ylivieskassa.

Yksi kuoli henkilöauton ja rekan yhteentörmäyksessä
Nurmossa tapahtui torstaina vakava liikenneonnettomuus. Henkilöauton ja rekan yhteentörmäyksessä menehtyi henkilöauton
kuljettaja.
Tieliikenneonnettomuus sattui
torstaina illalla vähän ennen kello
kahdeksaa Seinäjoella valtatiellä 19
eli Pohjantiellä.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti torstaina illalla, että
onnettomuuspaikalla tie oli suljettu kokonaan pelastustoimien ajan.
Onnettomuuspaikka on Nurmon Teppo-Isokosken liittymästä
muutama sata metriä Atrian suuntaan.

Kuvat: Matti-Pekka Luukko

Kansalaisaloite: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi
Kansalaisaloite turpeen energiakäytön turvaamisesta tarvitsee
vielä lisää allekirjoittajia. Aloitteen mukaan turve on luokiteltava
ja arvioitava uudelleen Suomessa.
Aloitteessa sanotaan, että kun
turve on luokiteltu uusiutuvaksi
biologisin perustein, positiiviset vaikutukset kansantalouteen,
vaihtotaseeseen, huoltovarmuuteen ja kilpailukykyyn ovat merkittäviä.
Mikäli turpeen keinotekoinen luokittelu uusiutumattomana
säilyy, Suomen luottoluokitus on
vaakalaudalla energiaomavaraisuutemme dramaattisen pienenemisen vuoksi.
Aloitetta perustellaan mm.
kohtalokkailla arpajaisilla:
Vuonna 2000 EU:n parlamentti hyväksyi MEP Eija-Riitta
Korholan esityksen turpeen uusiutuvuudesta. Esityksessä määriteltiin turve hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, jota voidaan
hyödyntää vuosittaisen kasvun
verran. Tämä määritelmä kuiten-

kin hylättiin EU neuvostossa Suomen edustajien vaatimuksesta.
EU:n energiaverodirektiivin
mukaan jäsenmaat saavat itse
päättää turpeen verotuksesta ja
tukemisesta. Ruotsissa turvetta ei
veroteta, mutta Suomessa turpeen
verotus perustuu puhtaasti kansalliseen päätökseen.
Uusiutumattoman energian
leiman takia turpeelle on määrätty
päästökauppamaksut ja energiaverot Suomessa.
Vuonna 2002 Lipposen hallituksen suuressa valiokunnassa
äänestettiin turpeen uusiutuvuuden ja uusiutumattomuuden puolesta. Äänet menivät tasan 12–12.
Päätös ratkaistiin arvalla. Arpajaisten tuloksena Suomessa turve
määriteltiin uusiutumattomaksi,
fossiiliseksi raaka-aineeksi.
Suomen ja Ruotsin ilmakehässä ei ole raja-aitaa, mutta Suomen puolella turve on fossiilista
polttoainetta, kun Ruotsin puolella turve lasketaan uusiutuvaksi energiaksi. EU:hun kuuluvassa

Polttoturpeen käytön alasajo uhkaa viedä elannon turveyrittäjiltä. Yksittäisen yrittäjän liikevaihto on usein miljoonia euroja ja tämä on merkittävä elinkeino etenkin maakunnissa. Myös eläin- ja kasvihuonetilat
ovat riippuvaisia turvetuotannosta.
Ruotsissa päätös on tehty perustuen luonnontieteeseen. Suomessa turve luokiteltiin uusiutumattomaksi pitkää tikkua vetämällä.
Poliittisten päätösten takia
kotimainen turve on menettänyt
kilpailukykynsä. Kaukolämmöntuottajille on halvempaa lämmittää Venäjältä tuotavalla hakkeella,

muista maista tuodulla turpeella
tai kolmen kilometrin syvyydestä
nostetulla uusiutumattomalla kivihiilellä. Turvemegawatti maksaa 13 - 15 euroa megawatti lämpölaitokselle toimitettuna. Tähän
hintaan lisätään 10 euron päästökauppamaksu ja 5,7 euron energiavero. Hinta tuplaantuu noin 30

euroon.
Suomen huoltovarmuus on jo
nyt vaakalaudalla, kun yli puolet
tarvittavasta kokonaisenergiasta tuodaan ulkomailta. Huoltovarmuus ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan se antaa
neuvotteluvaltteja kansainvälisillä neuvotteluareenoilla ja turvaa
puolueettoman itsenäisyytemme.
Kun arpajaisten tulos muutetaan vastaamaan biologista totuutta, ja turve luokitellaan uusiutuvaksi tai hitaasti uusiutuvaksi
biomassaksi, Suomi säästää päästökaupassa merkittävän summan.
Uusiutuvaksi luokitellun turpeen
käytöstä ei tarvitse maksaa satojen miljoonien päästökauppamaksuja vuosittain. Näillä säästyneillä
euroilla saataisiin katkaistua Suomen velkakierre ja turvattua elinvoimainen, itsenäinen yhteiskunta.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/
aloite/7914

Eteläpohjalaiset suunnittelevat moottorimarssia Helsinkiin

Vuokraa meiltä

tajilta ja rengasfirmoilta - näkyvissä ovat 90-luvun laman merkit
ja pankit ovat jo alkaneet etunenässä realisoimaan turvetuottajien omaisuutta; ahdistus on johtanut alalla jopa itsemurhiin.
-Nyt on viimeinen hetki toimia ja pyydämme, että mahdollisimman moni käy allekirjoittamassa aloitteen kansalaisaloite.
fi-palvelussa, vetoavat Antti Alakotila, veljekset Markus ja Miika

maakunnan edullisimmat
koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Mantela sekä Jouko Pahkakangas.
-Turve täytyy saada uusiutuvaksi sen takia, että turveyrittäjät
eivät tiedä, mitä he tekevät. Taloudellisista syistä ja epävarmuudesta johtuen he eivät ole edes
koneita päässeet huoltamaan,
koska eivät tiedä, paljonko turvetta käytetään. Ja käytetäänkö sitä
ollenkaan. Tästä tässä on pohjimmiltaan kysymys, muistuttaa Alakotila lopuksi.

Ei tarvitse turvetta ensi vuonna Seinäjoelle ajaa

VIEMÄRISANEERAUS
• sukitukset ja kuntokartoitukset

p. 050 371 2777

PUTKISTOJEN
• avaukset ja
sulatukset
• kuvaukset ja
paikannukset
040 594 5972

Unikontie 1, Lapua

SUURTEHOIMUROINTI

• sora
• hiekka
• puhallusvilla
• kutteri ym.

/ www.lokapalvelu.fi
/

Vaihdetie 6, Seinäjoki

KOMMENTTI

Seinäjoen Energian päätökset hiilineutraalisuudesta sekä tehdyt investointipäätökset ovat johtaneet
siihen, että polttoturvetta ei voimalaitoksille enää tarvitse juurikaan ajaa. Tämä tietää lukuisia konkursseja. Yrittäjillä on kalustossa ja tuotantoalueissa pääomaa kiinni - miten korvataan miljoonien
liikevaihdon menetykset? Ei tuotantosuuntaa hetkessä muuteta.

Valtteri Mantela, Markus Mantela, Miika Mantela ja Antti Alakotila eivät seuraa tumput suorana turvealan alasajoa. Pohjalaiset järjestävät moottorimarssin Helsinkiin vappuaattona 30.4.2021. Kuvasta puuttuu Jouko Pahkakangas.
Turvealan toimijat Antti Alakotila,
Markus Mantela, Miika Mantela
ja Jouko Pahkakangas järjestävät
vappuaattona
moottorimarssin
Helsinkiin turve- ja hakekalustolla.
-Tavoitteena on saada vähintään sata ajoneuvoa mukaan ja
meille tulleiden yhteydenottojen
mukaan tavoite saattaa jopa ylittyä, kertoo Markus Mantela.
Turveyrittäjät julkaisivat jokin
aika sitten Facebookissa kutsun
tapahtumaan, ja vastaanotto on
ollut todella hyvä.
-Yhteydenottoja on tullut
ympäri Suomen. Nyt on viimei-

nen hetki saada turpeelle se status
mikä sille kuuluu, eli se on uusiutuvaa energiaa, painottaa Miika
Mantela.
Antti Alakotilan mukaan tavalliset ihmiset eivät ole vielä ymmärtäneet, mihin polttoturpeen
maineen mustamaalaaminen ja
sen käytön väheneminen johtavat:
-Kotimaisen ruuan, lämmön
ja sähkön hinta tulee nousemaan.
Lisäksi ruuan kotimaisuusaste
tulee laskemaan. Tämä koskettaa
tavalla tai toisella jokaista meistä.
Moni kaupunkilainen tulee maksamaan kaukolämmöstä aikasempaa enemmän, painottaa Alakoti-

la.
Isot yhtiöt ovat sanoneet sopimuksensa irti, ja pieniä toimijoita on niin vähän, niin kannattaako polttoturvetta ollenkaan
edes nostaa.
-Ei turvetuotantoa voi ylläpitää pelkän kasvu-ja kuiviketurpeen osalta, koska sen käyttö on
marginaalista verrattuna polttoturpeeseen. Ei ole järkevää eikä
kannattavaa avata suota sen takia,
sanoo Miika Mantela.
Alan alasajon kerrannaisvaikutukset ovat kylmäävät; työt ja
elinkeino uhkaavat loppua laitevalmistajilta, urakoitsijoilta, tuot-

Seinäjoen Energian kokoomuslaiset päättäjät Pertti Mäki-Hakola ja Paula Risikko ovat näemmä sitoutuneet puolueensa tavoitteeseen ”lopettaa turpeen merkittävän energiakäyttö vuoteen 2032 mennessä”, tosin tällä tuhoisalla politiikalla lopettavat polttoturpeen käytön ja ajavat yrittäjät konkurssiin
jo vuonna 2021!
Jos turve olisi Suomessa luokiteltu uusiutuvaksi energiaksi, niin kuin se on kaikissa muissa maissa
luokiteltu, voisi sitä käyttää biodieselin valmistukseen. Miettikää, mekin täällä Seinäjoella voisimme
ajella entisellä ringillä turpeella, ai että. Ja olisimme omavaraisia mitä tulee polttoaineeseen.
Nyt Nesteen uusiutuvaan My Dieseliin käytettään palmuöljyvalmistetta, jota tullin vientitilastojen mukaan Neste toi viime vuonna Kaakkois-Aasiasta yli 141 miljoonaa kiloa - tämä sademetsiä tuhoava
rasvahappotisle PFAD voitaisiin korvata kotimaisella turpeella.
Huoltovarmuus on toimivan yhteiskunnan kulmakivi. Yksi ikivihreä tankkilaiva juuttui Suezin kanavaan ja koko maailma pidätti hengitystään. Kiinassa kun tehdään nykyään melkein kaikki tilpehööri,
niin Euroopan oli tuotanto jumissa kun ei saatu Kiinasta mustaa muovia ja muita puuttuvia osia tuotteisiin ja laitteisiin. Suomessahan tehdään muovia puusta.
Turpeen alasajo on kuin ampumista omaan jalkaan. Turve on joutunut poliittiseksi pelinappulaksi,
aivan perusteettomasti. Suomessa on suojeltuja soita Tanskan pinta-alan verran. Maamme suopintaalasta on turvetuotannossa Espoon kokoinen pläntti, eli 0,5 prosenttia suopinta-alasta.
Luulisi työllisyyden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden painavan vaakakupissa enemmän kuin
täysin perusteeton punavihreä ideologia. Turve on luokiteltava uusiutuvaksi energiaksi.

Piia Kattelus-Kilpeläinen
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Päätoimittaja

Zoonoosit pysäyttävät yhteiskunnan

Vastuullisuus, jäljitettävyys ja läpinäkyvyys ruokaketjun valtteja
Kuluttajat ovat aikaisempaa kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista.
Elintarviketuotannossa
on entistä tärkeämpää huolehtia
koko ruokaketjun jäljitettävyydestä, läpinäkyvyydestä ja aitoudesta. Meillä on oikeus kysyä ja
tietää, mistä ruoka oikein tulee,
miten vastuullisesti se on tuotettu ja miten tuotantoeläimiä kohdellaan.
Hiljattain Ylen MOT-ohjelmassa
kerrottiin ruokaväärennyksestä,
missä uusiseelantilaista saksanhirveä myytiin kuluttajille kotimaisena hirvenlihana. Kiitos
hereillä olleiden valvontaviranomaisten, asia on tällä hetkellä
poliisilla tutkinnassa.
Ruuan alkuperä on tärkeä tie-

muuttaa jälkikäteen. Kaikesta jää
jälki.
Kuluttajalle se tuo uniikin mahdollisuuden seurata maidon matkaa lypsyltä kaupan hyllyyn asti.
Tämä käy helposti netistä löydettävän ilmaisen sovelluksen avulla.

to. Jos jokin asia on muutettu tai
väärennetty, herää helposti kysymys, onko tuote edes elintarvikkeeksi kelpaava tai kuluttajalle jopa vaarallinen.
Teknologia antaa lukuisia mahdollisuuksia elintarvikealan toimijoille vastata kuluttajien vaatimuksiin. Lohkoketju-teknologia

on otettu käyttöön esim. Maidontuotannossa. Maitoketjun avulla
dataa kerätään tilalta kauppaan
asti, unohtamatta maidon keräilyä ja meijeriä siitä välistä. Herkät
sensorit syöttävät tietoa lukuisista eri lähteistä ja vanha tieto
korvautuu uudella. Tekoäly tekee
työtä. Lohkoketjun valttina on se,
että tietoa ei voi väärentää eikä

Sovellus
näyttää
kuluttajalle
mm.lypsetyn maidon määrän,
lypsyvastaavan nimen ja montako lehmää lypsettiin sinä päivänä. Seuraavaksi tulee dataa
eläinten hyvinvoinnista, kuten
ruokinnasta, ulkoilusta ja terveydenhuollosta. Sitten siirrytäään
maitoautoon ja maidon lämpötilaan. Seuraavaksi ollaan meijerissä ja maitoketju kertoo, milloin
ostamasi maito saapui meijeriin

ja kuka oli silloin töissä. Sitten
ollaan kaupassa, ja tietokone
kertoo, milloin maito saapui lähimarketin hyllylle ja mikä oli
reitti. Viimeisimpänä tietona on
uutta ja tärkeää informaatiota
CO2-päästöistä ja siitä, miten ne
ovat jakautuneet eri tekijöiden
kesken.
Ei pelkästään eläinten vaan myös
tuottajien hyvinvointi merkitsee. Kaiken sen työn mitä ruuantuottajat tekevät sen eteen, että
meillä olisi kotimaista, terveysturvallista ja lähellä tuotettua
ruokaa joka päivä pöydässä, soisi saavan kunnon korvauksen ja
arvon yhteiskunnassamme.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Tuottajan osuus kaurajuomasta on vain 0,9 prosenttia ”välikädet” ottavat kuluttajilta 1,40 euroa joka litralta
Suomen markkinatutkimus tutki
Maalainen-lehdelle kaurajuoman
ja maidon hintoja ja hintajakaumaa. Tutkimus osoittaa, että kaurajuomat maksavat Suomessa varsin paljon: 1,69 euroa litralta.
Kaurantuottajan osuus kaurajuoman hinnasta on vain 0,9 prosenttia. Maidossa maidontuottajan
osuus on 43,9 prosenttia tuotteen
hinnasta. Kaurajuoman hinta Suomessa on lähes kaksinkertainen
täysmaitoon nähden. Tuottajan
kukkarossa se ei näy.
Täysmaidon kuluttajahinta on
vain 0,89 euroa litralta.

Tuottajan osuus kaurajuomasta on vain 0,9 prosenttia

ALV 12,3%

OAT
KAURANTUOTTAJA 0,9%

1,69€/l
tetaan samoilla tuotantolinjoilla ja
samalla tuotantoteknologialla kuin
maidot.
Teollisuuden ja kaupan osuus

Isoimmat tuensaajat julki
Lapua
1)Ilkan Tila Oy 880 220,06 euroa, 2) Sikatiimi Oy 791 493,54 euroa, 3) Sukuvaara Harri 659 543,84 euroa, 4) Lapex
Inter Oy 546 442,70 euroa, 5) Leikkola
Jaakko 271 826,11 euroa, 6) Heikki Panula Oy 271 784,80 euroa, 7) Tuomo
Haitala 268 943,83 euroa, 8) Maatalousyhtymä Luomala Pauli ja Pekka

21 snt

266 755,44 euroa, 9) Thermopolis Oy
264 230,59 euroa, 10) Yli-Rantala Jari
241 959,19 euroa

Ilmajoki
1)Ala-Fossin maatalousyhtymä 798
792,09 euroa, 2) Paulasaari Jari, 487
028,24 euroa, 3) Ylikarjanmaa Oy 468
769,29 euroa, 4) Yli-Ojanperä Antti

11 snt

ALV 12,3%

MAITO
39 snt

KAUPPA JA
TEOLLISUUS
86,8%

Teollisuus ja kauppa 86,8 %
kaurajuoman hinnasta
Kaurajuoman korkea hinta sataa
tuottajan sijaan teollisuuden ja
kaupan pussiin. Kauppa ja teollisuus nettoavat jokaisesta litran
kaurajuomapurkista 1,40 euroa.
Kaurantuottaja saa alle 1,5 senttiä.
Tiukalle kilpailutetussa maidossa teollisuus ja kauppa saavat
vain 39 senttiä litralta. Kaurajuomasta ”välikädet” ottavat siten yli
euron enemmän kuin maidosta.
Suomen markkinatutkimuksen mukaan kaurajuoma valmis-
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147 snt
1 snt

39 snt

Suomen Markkinatutkimus. Lähteet: Luke, foodie.fi

kaurajuoman hinnasta nousee 86,8
prosenttiin ja kaurantuottaja saa
vain 0,9 prosenttia
Täysmaidossa tuottajan osuus

422 462,01 euroa, 5) Maatalousyhtymä Noppa Maarit, Perälä Riina ja Simo
409 123,60 euroa, 6) Maatalousyhtymä
Karimo 402 885,74 euroa, 7) Westmilk
Oy 378 414,85 euroa, 8) Maatila Santeri Mäkinen 351 989,35 euroa, 9) IsoTuisku Marko 335 787,31 euroa, 10)
Maatalousyhtymä Sihto Olli ja Jarkko
300 144,88 euroa

Seinäjoki
1)ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 1 300

KAUPPA JA
TEOLLISUUS
43,8%

MAIDONTUOTTAJA 43,9%

0,89€/l
on 43,9 prosenttia. Kaupan ja teollisuuden yhteenlaskettu osuus on
himpun verran vähemmän eli 43,8
prosenttia.

819,81 euroa, 2) Härkähaka Oy 611
159,06 euroa, 3) Kujalan Farmi Oy 594
706,02 euroa, 4) A-tuottajat Oy 445
392,53 euroa, 5) Latvalan Maatila Oy
442 409,98 euroa, 6) Lammi Jaakko 411
971,76 euroa, 7) Blåmans Oy 410 186,10
euroa, 8) Louhikon Korsika Oy 392
204,98 euroa, 9) Viitala Jari-Pekka 382
823, 39 euroa, 10) Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 368 998,12 euroa.

Suomessa valtio kerää arvonlisäveroa 14 prosenttia elintarviketuotteiden hinnan päälle eli siitä
muodostuu 12,28 prosenttia elintarvikkeen kokonaishinnasta.

Kaurajuomalla korkea
hiilijalanjälki
Ilmastokeskustelussa esille on
noussut eri elintarvikkeiden hiilijalanjälki. Suomessa eri ruoka-aineista saadaan runsaasti hiilihydraatteja, rasvaa ja proteiineja. Siksi
tarkastelu on ravitsemusasiantuntijoilla siirtynyt ns. suojaravintoaineisiin.
Mistä ruoka-aineista saamme
vitamiinit ja kivennäisaineet pienimmällä hiilikuormalla?
Kun katsantokanta käännetään 100 gramman annokseen,
esille nousevat perinteiset suomalaiset ruoka-aineet; peruna, maito,
ruisleipä, kananmuna ja kala sekä
uudempi tuttavuus soija.
Kaurajuoman hiilikuorma on
tupla maitoon nähden.
Huomioitavaa on, että myös
liha, etenkin broileri ja sianliha
pärjäävät tässä tarkastelussa hyvin. Heikoimmin tässä tarkastelussa pärjää riisi, jonka vitamiini- ja
kivennäisainesisältö on vähäinen
ja viljelystä johtuvat hiilipäästöt
muihin viljoihin nähden suuret.
Kun tarkastellaan ruoka-aineiden hiilipäästöjä ja vitamiinien
ja kivennäisaineiden määrää, on
syytä huomioida määrän lisäksi
myös monipuolisuus eli se, että eri
ruoka-aineista saadaan eri ravintoaineita.

1990-luvun puolivälissä Suomessa katseltiin televisiosta roihuavia
raatokasoja Britanniasta. Suu- ja
sorkkatauti velloi siellä ja nautoja
poltettiin rovioilla. Silloin lentoasemille saatiin varsin nopeasti
kenkäaltaat, joissa desinfioitiin jokaisen matkustajan jalkineet.

Koronapandemia Covid-19 osoitti
konkreettisesti, kuinka tärkeää on
elintarvikeketjun kestävät toimintatavat. Ilmeisimmin ruokatorilta
Kiinan Wuhanista levinnyt koronavirus pysäytti iso osan liiketoiminnasta.
New Yorkissa kauppojen sulkemisen myötä on kadonnut puoli miljoonaa työpaikkaa. Ihmiset ovat
tosin jopa tyytyväisiä muutettuaan
kaupungista. Euroopassa ravintolat ovat olleet kiinni tai asiakasmääriä on rajoitettu enemmän tai
vähemmän viimeisen vuoden ajan.
Matkailu rajojen yli on tippunut
murto-osaan aiemmasta.

Samoihin aikoihin löydettiin hullun lehmä tauti eli BSE. Yksi tapaus saatiin kirjattua Suomeenkin.
BSE:n osalta eläimestä ihmiseen
tarttuminen ei ole aivan selvää.
Joitain viitteitä kuitenkin on, että
BSE:llä olisi yhteys Creutzfeld-Jacobin taudin muunnokseen.

2000-luvun alussa olin tutkijana Helsingin yliopistolla turkimushankkeessa
”Zoonoosien
aiheuttamat kustannukset elintarvikeketjussa”. Zoonoosit ovat
eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja.
Tutkimuksessa selvitettiin konkreettisesti eri ketjun osien rahalliset panostukset elintarviketurvallisuuteen. Suomessa ketju toimii,
tiloilla sekä elintarviketeollisuu-

sissa ja Tanskassa.

dessa ennaltaehkäistään poikkeuksellisen laajasti tautiriskejä ja
lähinnä tuotteiden pilaantumiset
aiheutuvat kylmäketjun katkeamisena lähinnä kaupan ja kodin
välillä.
Suomessa tuotantotapa on ollut aina erittäin vastuullinen eikä
eläintaudit ole Suomessa riehuneet. Kun eläimet nautatilalla menevät usein ovesta vain ulospäin,

myös tautiriskit pysyvät pieninä.
Onneksi niillä tiloilla, joilla ostetaan ja myydään eläviä eläimiä, on
toimivat järjestelmät tautiriskien
hallintaan.

Tautien hallinta ei maailmalla ole
Pohjoismaiden, saati Suomen tasolla. Salmonellaa vastustetaan
EU:ssa Suomen lisäksi vain Ruot-

Suomessa työttömyys oli reilut 40
000 henkeä korkeampi kuin vuotta
aiemmin. Palvelualat ja ravintolat
ovat tiukilla. Kotimaan matkailu on selviytynyt kohtuudella ja se
on osin korvannut ulkomaalaisten
matkustajien vähenemää.
Suomalaiset veivät matkustelulla
vuonna 2019 euroja reilut 5,1 miljardia ulkomaille, kun ulkomaalaiset toivat tänne 3,3 miljardia euroa.
Alijäämää siis 1,8 miljardia euroa.
Vuonna 2020 ulkomaan matkailijoiden tulot olivat noin 1,1 miljardia

euroa ja suomalaiset veivät 1,4 miljardia euroa. Tase alijäämäinen 0,3
miljardia euroa, mutta kuluttajille
jäi kotimaan kulutukseen 1,5 miljardia enemmän kuin vuonna 2019.

Koronapandemia on osoittanut,
että zoonoosi voi muuttaa maailmanmenon totaalisesti. Eikä välttämättä vain huonoon suuntaan.
Suomalaisten kannattaa huolella
miettiä, voisiko koronapandemia
sataa myös omaan laariin. Entäpä,
jos terveysturvallinen elintarvike,
asunto luonnonrauhassa laajakaistan päässä tai mökki järven rannalla olisi se uusi normaali. Ja samalla
raha pyörisi paremmin aluetalouksissa. Miksi rahan pitäisi mennä
kalliisiin Helsingin asuntokuluihin? Voihan senkin rahan paremmin käyttää.
Maalla on helpompi pitää se lehmän mittainen turvaväli.
Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön
maitoryhmän jäsen sekä varapuheenjohtaja 2003-2013

”Korona ja huoltovarmuus hitsanneet elintarvikealaa
yhteen, vaikka epäluottamusta on”
Elintarvikemarkkinavaltuutetun teh-

-Ketjussa on erilaisia tahoja,

tävä perustuu elintarvikemark- ki-

mutta asiat ja epäkohdat eivät ole

kinoilla on Wikbergin mukaan käy-

nalakiin, joka tuli voimaan vuoden

mitenkään uusia. Varsinkin tuottajat

tännössä

2019 alussa. Valtioneuvosto nimitti

kokevat asemansa haastavaksi. Siihen

Epäluottamus

ensimmäiseksi viiden vuoden toi-

pyrin tarjoamaan apua neuvomalla ja

kulminoituu pitkälti kaupan toimin-

mikaudeksi tehtävään oikeustieteen

sovittelemalla mahdollisia osapuol-

tatapoihin.

tohtori, varatuomari Olli Wikbergin.

ten välisiä riitoja, selventää Wikberg.

Wikberg aloitti tehtävässä 1.9.2019.
en välillä, ja päätyi Helsingin Viikkiin.
Kysyimme Wikbergiltä, mitä hän

päivittäistavaramark-

kolme

kaupparyhmää.

tuottajien

puolelta

-Elintarviketjussa kaikkien pitäisi voida elää eivätkä katteet ole

Elintarvikemarkkinoilla on
epäluottamusta

Wikberg sai valita Helsingin ja Seinäjo-

Suomen

ketjun eri osissa kummoiset. Siinä
mielessä EU:n kauppatapadirektiivii
perustuva uusi marraskuussa voi-

pitää ensimmäisen puolentoista vuoden

Elintarvikemarkkinavaltuutetun

toi-

maantuleva elintarvikemarkkinalaki

perusteella valtuutetun päätehtävänä?

minnan pääpaino on erityisesti asi-

voi olla merkittävä uudistus, arvioi

oissa, joilla on elintarvikeketjun toi-

Wikberg.

-Elintarvikemarkkinavaltuutettu on ikään kuin erotuomari, jotta
elintarvikemarkkinat toimisivat pa-

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg sai valita Seinäjoen ja Helsingin välillä. Pääkaupunki vei voiton ja hänen työhuoneensa on Viikissä.

remmin, kiteyttää Wikberg.
Wikberg jatkaa, että elintarvikemarkkinavaltuutetun

tehtävänä

on itsenäisenä ja riippumattomana
viranomaisena ”turvata heikomman
osapuolen asemaa”.
-Osapuolten asema elintarvike-

sortaa, toteaa Wikberg.

-Kirjalliset sopimukset olisi tär-

Kirjalliset sopimukset tärkeitä
Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on työskennellä elin- tarvi-

keää olla kaikissa ketjun osissa, jotta
ei syntyisi epäselvyyttä sopimusten
sisällöstä ja epäreiluja kauppatapoja,
muistuttaa Wikberg.
Elintarvikemarkkinavaltuute-

markkinoilla on erilainen. Tuottajan

kemarkkinoiden

pa-

tun mukaan on tärkeää, että kauppaa

tai muuten elintarvikeketjussa hei-

rantamiseksi ja hyvien liiketapojen

käydään reilusti ja epäterveitä käy-

kommassa asemassa olevaa ei saa

vastaisten käytäntöjen estämiseksi.

täntöjä saadaan kitkettyä.

toimivuuden

Suomen ruokakauppaan mukaan norjalainen kilpailija
Puhtaasti ruoan verkkokauppaan
keskittynyt Oda aloittaa toimintansa Suomessa loppuvuonna 2021.
Oda toimittaa kotiin aluksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta
laajentaa kysynnän kasvaessa palveluaan nopeasti uusille alueille.
Oda toimii Vantaalle rakennettavasta uuden ajan keräilykeskuksestaan paikallisen tiimin voimin,

jota palkataan parhaillaan.
Vuonna 2013 perustettu Oda
on onnistunut tekemään ruoan
verkkokaupastaan maailman tehokkaimman. Suomi on Odan ensimmäinen markkina Norjan ulkopuolella.
-Suomi on ruoan verkkokaupan osalta yhä alipalveltu markkina. Ruokakauppa on keskittynyt

täällä kolmelle toimijalle ja edellisen kerran Suomeen tuli merkittävä uusi ruokakauppaketju yli 20
vuotta sitten. Oda aikoo olla neljäs merkittävä ruokakauppa Suomessa ja tuoda suomalaisille lisää
valinnanvaraa. Haluamme tehdä
Odasta suomalaisten lempiruokakaupan netissä, Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi sanoo.

mivuuden

kannalta

huomattavaa

Wikbergin mukaan kaupan omiin

merkitystä tai joissa voidaan olettaa

merkkeihin voi olla tarvetta puuttua jois-

yleisimmin esiintyvän huomattavia

sain tilanteissa.

ongelmia.
-Epäluottamusta

Lisätietoa
on,

summaa

Wikberg toimijoiden suhdetta.

elintarvikemarkkina-

valtuutetusta löytyy valtuutetun kotisivuilta (www.elintarvikemarkkinat.

Wikberg pitää kuitenkin korona-

fi) ja valtuutettua voi seurata myös so-

pandemian myötä huoltovarmuuskes-

messa. Hän myös tapaa ja keskustelee

kustelun hitsanneen elintarvikemark-

myös mielellään paikallisten toimijoi-

kinoiden toimijoita enemmän yhteen.

den kanssa.
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Ylistarolainen viinitila Pirula avasi osakeannin
aismajoitus-tyyppiseen
Hedelmä- ja marjapohjaisia viinejä ja siidereitä
toimintaan.
tuottava viinitila Pirula
-Yritykset näemme meille potentiOy Ylistarosta on avanaalisena kohderyhmänut osakeannin Fundunä. Siksi tarvitsemme
palvelussa. Osakkeita voi
uuteen kokonaisuuteen
ostaa 200 euron kappalehinnalla ja ne ovat äämyös kokous- ja saunanivallattomia B-sarjan
tiloja. Yrityksen edustajat
voisivat
esim.
osakkeita. Annissa oleviin osakkeisiin säilyy
tutustua viinin valmitusprosessiin, pullottaa
Pirulalla etuosto-oikeus.
oman viinin ja nauttia
5.4 alkanut anti
sen sitten kokouspäivän
päättyy
juhannuksen
jälkeen illallispöydässä,
jälkeen, toki sitä voidaan
visio Petri Rintala.
jatkaa kesään 2022 asti.
Pirulan ei tar-Aktiivisesti myynnissä on 10 prosenttia
vitse kasvattaa tuotantovolyymia nykyisestä,
osakekannasta,
joista
koska nykyinen kapasinyt avatussa annissa on
teetti on riittävä, se riitviiden prosentin osuus.
tää jopa tuotannon tupA-sarjan osakkeita voidaan laittaa myyntiin,
laukseen. Tarkoitus on
jos se on tarkoituksenlaajentaa juo mien valimukaista, kertoo Pirula
koimaa ja tuoda markkiPetri ja Tomi Rintala avasivat Pirulan osakeannin kerätäkseen rahoituksen uusiin tiloihin ja laitteistoihin. Osakeanti on
käynnistynyt vilkkaasti.
Oy:n yrittäjäomistaja
noille uusia tisleitä ja mehuja.
Petri Rintala.
-Kesäksi meiltä tulee mansikkasiideri ja valkoherukkatisle meKymmenen tuhatta osaketta
nee tuotekehitykseen, koska emme
on luotu tulevaisuutta silmällä pitäen. Osakkeen hinta on 200€ kpl
tiedä vielä kuinka pitkän tynnyrikypsytyksen se vaatii, valottaa
ja nyt tavoitellaan minimissään
Tomi Rintalaa uusia tuotteita.
kolmensadan osakkeen myyntiä.
Pirula haaveilee myös tilaPääsiäisenä avautuneen osakeannin tavoitteena on siis saada
myymälästä, josta voisi ostaa
kasaan minimissään 60 000 eusuomalaisten
pienpanimoiden
roa, tosin 100 000 euroa on kirtuotteita.
jattu päätavoitteeksi.
Pirula Oy:ssa ohjakset pideKiireinen kesä toiveissa
tään Rintalan veljesten käsisMyynnin
suhteen
yrityksessä. Sekä Petrillä että Tomilla on
sä mennään hyvin lähellä viime
kummallakin 46 prosenttia osakkeista. Osan osakkeista Pirula
vuoden käyrää.
omistaa ilman äänivaltaa
-Kesäksi odotetaan kiirettä, ja sitä mukaan tuotteita myös
-Olisimme halunneet startata
tehdään, kertoo Petri Rintala.
jo aikaisemmin, mutta halusimme tehdä huolellisen pohjatyön
Vientiä ei ole vallitsevan epidemian takia voitu käynnistää,
ja edetä askel kerrallaan, siksi
ja esim. Japanin valloitus on tällä
emme voineet aikaistaa osakeantia, toteaa Petri Rintala.
hetkellä jäissä.
Hän toivoo Pirulan erottuvan
-Kiinan myynnistä on tullut
sijoituskohteena nyt rahoituskyselyjä, pitäisi tehdä tarjouksia
alusta Fundussa avoinna olevista
heille, toteaa Rintala. Hän jatkaa
joukkorahoitusta hakevista yrikertomalla, että Kiinassa kulutetaan kalliita viinejä.
tyksistä.
Kiinalaiset haluavat euroop-Parhaillaan on 5-6 antia
palaisia tuotteita ja ovat valmiita
meneillään, toiset ovat olut- Pirula tulee laajentamaan tuotevalikoimaansa mehuihin ja väkeviin. Lisäksi halutaan tarjota tulevaisuudessa
ostamaan vähän kalliimpaa, joten
puolen toimijoita, joten ainoana palveluita ja elämyksiä.
tulevaisuudessa Pirulan tuotteita
viinejä ja siidereitä tuottavana
vähintään 200m2. Lisäksi tiloja nähdään varmaankin Aasiassa.
yrityksenä toivon mukaan ero- vestoida laitteistoihin. Yritykselle pualle ja kyröläiset Isoonkytumme massasta, toteaa Petri.
tarvitaan yöpymiseen ja aamionkin tarjottu lukuisia kiinteistö- röön. Ylistarossa haluaisimme
jä Ylistaron ulkopuolelta.
kuitenkin pysyä, kertoo Tomi
-On tilatarjouksia useam- Rintala.
Uudet tuotantotilat hakusessa
pia, meille on luvattu jopa puolen
Hankittavalla kiinteistölYlistarolaisen viinitila Pirulan osakeanti avautui
Osakeannin tuotolla on tarkoitus miljoonan euron tilat käyttöön. lä on tarkat vaatimukset. Uutta
- sijoittajat innostuivat
hankkia uudet tuotantotilat ja in- Lapualaiset haluavat meidät La- tilaa tarvitaan tuotantopuolelle

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.

Seinäjoen Ylistaron kylällä on valmis-

-Tiedämme mistä tuotteet ovat pe-

tettu alkoholia jo 1800-luvulta lähtien.

räisin ja pitkät välimatkat eivät kuormi-

Kylälle perustettiin oluttehdas vuonna

ta ympäristöämme, kertoo Petri Rinta-

1879. Tehdas rakennettiin Tuokkolan

la.

tilalle joka sijaitsi Kyrönjoen eteläpuo-

Osakeannin tuoton Pirula aikoo

lella. Paikallinen raittiusväki otti tehtaan

käyttää uusiin tuotantotiloihin ja lai-

oitis silmätikukseen ja nimesi paikan

teinvestointeihin. Yrityksellä on vah-

Pirulaksi.

va tahto kasvaa ja laajentaa tuotantoa

Rintalan veljekset haluavat jatkaa

myös mehuihin ja väkeviin alkoholijuo-

tarinaa. Viinitila Pirula Oy Ylistarosta

miin.

on äskettäin avannut osakeannin Fun-

Pirula tavoittelee osakeannin
kautta 60 000 - 100 000 euroa. Tavoite näyttänee toteutuvan, koska jo
ensimmäisen viikon aikana minimisummasta oli kasassa yli 30 prosenttia.

du-palvelussa. Pirula hankkii juomien
raaka-aineet

lähiseudulla

toimivilta

yrittäjiltä ja yksityisiltä aina kuin se vaan
on mahdollista.
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Yrittäjät kritisoivat hulevesimaksuja
ja teiden kunnossapitoa Ylistarossa
taron osalta olennaisesti.
Kattelus -Kilpeläinen sanoi
kantavansa suurta huolta
risteysjärjestelyistä, kuten
Halkosaaren vaarallisesta
risteyksestä.

Kiiskilä huolissaan
tulevaisuudesta
Sanna Luoma-Marttala ja Pekka Luoma isännöivät Ylistaron Yrittäjien tilaisuuden.
Ylistaron yrittäjät järjestivät maaliskuussa Luoman
Oy:ssä rajatulle joukolle
tapaamisen ja yritysesittelyn toimitusjohtaja Pekka
Luoman sekä talousjohtaja
Sanna
Luoma-Marttalan
isännöiminä.
Tilaisuuteen osallistui
myös Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.
Pekka Luoma kritisoi
omassa puheenvuorossaan
uusia maksuja, joita myös
yrityksille koituu. Luoma
nimesi yhdeksi uudeksi kuluksi hulevesimaksun.

Tiet huonossa kunnossa
Ylistaron Yrittäjien puheenjohtaja Vesa Latvala Halkosaaresta harmitteli teiden

huonoa kunnossapitoa.
-Meillä on ollut vuoden
aikana kaksi kertaa rekka ojassa. Toisella kerralla
ojassa oli eläinkuljetusauto
ja kyydissä oli myös eläviä
eläimiä, harmitteli Latvala.
Piia Kattelus-Kilpeläinen yhtyi Latvalan kritiikkiin. Hän sanoi saaneensa
runsaasti palautetta Elykeskuksen surkeasta maanteiden ja sivuteiden ylläpidosta, kun samaan aikaan
motitetaan uusilla tieratkaisuilla Ylistaro.
-Ely-keskus jätti Ylistaron
tiesuunnitelmissa
huomioimatta
yrittäjien
esityksen, kritisoi KattelusKilpeläinen.
Hänen mukaansa saavutettavuus heikkeni Ylis-

Kaupunginjohtaja
Jaakko Kiiskilä kertoi olevansa
huolestunut useista tienylityksistä Seinäjoen ja Ylistaron välillä.
-Tanskassa oli teiden kunnossapitoa varten
’äppi’ jo kymmenen vuotta
sitten, jonka kautta lähettämällä kuvan kuntaan tien
huonosta kunnosta tai liikennemerkin huonosta näkyvyydestä saatiin nopeasti
aikaan korjauksia, kertoi
Kiiskilä.
Kiiskilä oli innostunut
Luoman vierailullaan saamasta palautteesta. Kiiskilä
totesi suuren huolen liittyvän kuntapuolella nyt soteuudistukseen:
-Sote-uudistus
veisi
puolet kunnan budjetista
pois ja hankaloittaisi kaupungin kantokykyä.

Vesitorninkuja 4,
KAUHAVA

MÖNKIJÄN KÄRRYT KAIKKIIN TARPEISIIN
MYÖS OSAMYYNTI RENKAAT, AKSELIT, TELIT
KEVYTPERÄKÄRRYJEN HUOLLOT (NOUTO MYÖS SEINÄJOELTA)
KEINUTELIAKSELIT 750-3500KG, LISÄLAIDAT,
VALOT YM. 0400-938 719
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Vieraskolumni

Oikeus kivuttomaan ja puhtaaseen suuhun myös ikäihmisille
Suun terveydenhoito on kär-

parodontiitti todettiin 95 pro-

ei ole riittävällä tasolla. Ongel-

taholta on huomautettu, että

sinyt hoitovelasta koronapan-

sentilla niistä potilaista, jotka

missa ovat myös kotona asu-

vanhusten

demian

Ham-

tarvitsivat koronaan tehostet-

vat, huonokuntoiset vanhuk-

taan, mutta proteesit saatta-

mashoidossa kiireetön hoito

tua hoitoa tai kuolivat siihen.

set, joiden hampaiden pesusta

vat olla pesemättöminä suussa

ajettiin valmiuslain aikana alas

Hammaslääkäripalveluiden

ei aina muisteta kotisairaan-

viikkotolkulla.

ja henkilöstö siirtyi koronateh-

alasajo lisää siis myös vakavan

hoidossa huolehtia. Saattohoi-

täviin. THL:n arvion mukaan

koronataudin riskiä.

dossa suun kosteuttaminen on

Sosiaali- ja terveydenhuollon

tärkeää. Tavoitteena tulee olla

henkilöstö tarvitsee lisää suu-

seurauksena.

yli 1,3 miljoonaa hoitokäyntiä

vaippoja

vaihde-

on siirtynyt kuukausilla eteen-

Hyvän hammashoidon ja suu-

puhdas, tulehdusvapaa ja kivu-

geriatrian koulutusta. Hampai-

päin, kun hammaslääkärien,

hygienian ylläpitämisellä on

ton suu.

siin liittyvistä vaivoista ei pidä

suuhygienistien ja hammas-

suuri merkitys ikäihmisten ja

hoitajien kiireettömät ajat pe-

saattohoitopotilaiden

ruttiin.

laadulle. Puutteellinen hoito

muodostua lisärasitetta ikäih-

elämän

Yleisimpiä syitä hoitolaitosten

misille ja iäkkäällä väestöllä

set, joilla on lisääntyvä suun ja

asukkaiden suunterveyden lai-

tulee olla oikeus hyvään suun-

johtaa hampaiden menetyk-

hampaiden hoidon tarve, mut-

minlyöntiin ovat ajan, tiedon ja

terveyteen. Vanhus ei kykene

Suomalaisten kansantauti pa-

seen, heikentyneeseen suu- ja

ta jotka eivät enää osaa pyytää

taidon puute, tarkoituksenmu-

ilmaisemaan viimeistä terveh-

rodontiitti, eli hampaiden kiin-

yleisterveyteen,

hoitoa.

kaisten välineiden puuttumi-

dystä tai kiitosta, jos hänen

nityskudosten

on

ongelmiin ja kipuihin. Yhä use-

Noin 80 prosenttia kaikista lai-

nen ja riittämättömät rutiinit.

kielensä liimautuu kiinni suun

tuoreessa tutkimuksessa yh-

ammilla ikääntyneillä on omat

toksissa asuvista tarvitsee apua

Esimerkiksi proteettista hoi-

limakalvoihin.

distetty kohonneeseen riskiin

hampaat, usein yhdessä irto-

päivittäisessä

suuhygienian

toa annetaan julkisessa suun

saada koronan vakava tauti-

proteesien kanssa. Haasteen

hoitamisessa, mutta yleinen

terveydenhuollossa vain hyvin

muoto. Tutkimuksen mukaan

muodostavat sairaat vanhuk-

kokemus on, että suuhygienia

vähän.

tulehdus,

ravitsemus-

Hammaslääkäriliiton

Päivi Räsänen
kansanedustaja, lääkäri

Vieraskolumni

Halpatyövoiman tuonti ei ole ratkaisu
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vaati taannoisessa
Helsingin
Sanomien
haastattelussa
työperäisen
maahanmuuton määrän nostoa vuosittain vähintään 10
000 henkilöllä. Mittaluokaltaan tämä olisi massiivinen
maahanmuuton määrän kasvattaminen, sillä vuosittainen
maahanmuutto on ollut viimeiset 10 vuotta noin 30 000
yksilön luokkaa ja työlupia on
myönnetty joka vuosi EU:n ulkopuolelta tuleville alle 10 000.
Valtiovarainministeri Vanhanen säesti puoluetoveriaan niin
ikään HS-haastattelussa argumentoimalla, että maahanmuutto luo aina uutta työtä.
Näiden kärkikeskustapoliitikkojen ylistyslaulut maahanmuuton siunauksellisuudesta
eivät kuitenkaan kestä päivänvaloa. Suomi ei ole pitkään
aikaan enää soveltanut saata-

ei maahanmuuttaja pysty elämään, jolloin hänellä on oikeus
saada tulonsiirtoja.

vuusharkintaa
korkeakoulutettujen henkilöiden maahanmuutossa. Ainoa työperäisen
maahanmuuton väylä, jota
Suomi enää säätelee, on matalapalkka-aloille
tapahtuva
maahanmuutto EU:n ulkopuolelta. Saarikon ja Vanhasen
visiot maahanmuuton kasvattamisesta liittyvätkin juuri hal-

patyövoiman maahantuontiin
Aasiasta ja Afrikasta. Tällainen
maahanmuutto ei luo mitään
uutta työtä, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan alentaa
palkkakustannuksia erityisesti
tietyillä palvelualoilla. Tämä
on julkistaloudelle ongelmallista muuttoliikettä, sillä pohjaan painetun palkan kanssa

Huomio tulee kääntää maahanmuuton sijaan koulutuspolitiikan parantamiseen ja
jo maassa olevan työvoimareservin hyödyntämiseen. Suomessa on kohennettava ammattikoulutuksen tasoa, joka
on joutunut retuperälle Juha
Sipilän hallituksen ammattikoulu-uudistuksen
jäljiltä.
Ammattikoulutuksen
ryhtiliikkeen avulla työmarkkinoille
tulisi lisää hyvin koulutettuja
ja motivoituneita ammattilaisia. Työttömiä työnhakijoita
ja työvoimapalvelujen piirissä
olevia henkilöitä on Suomessa arviolta puoli miljoonaa.
Ennenaikaisesti eläköityneitä
taas on eräiden arvioiden mukaan noin 200 000. Suomessa
on jo nyt merkittävän kokoisia
maahanmuuttajaryhmiä, joissa

työllisyysaste jää 30 prosentin
alle. Halpatyövoiman kuskaamisen sijasta olisi mietittävä
keinoja, miten tämä iso reservi
saataisiin paremmin työmarkkinoiden piiriin.
Pitkässä juoksussa Suomen talouden tulevaisuuden ratkaisee
tuottavuuskehitys.
Tuottavuuden kohentuessa yritykset
pystyvät investoimaan ja laajentamaan toimintaansa, mikä
mahdollistaa
lisätyövoiman
palkkaamisen. Olisi syytä harkita, voitaisiinko Suomeen perustaa esimerkiksi eduskunnan
alaisuuteen erillinen ”tuottavuusneuvosto”, joka auttaisi
koordinoimaan toimenpiteitä
tuottavuuden kohentamiseksi
kansantaloudessa.

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

TUTKIMUS

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa
markkinan nykytilanteesta.

Laura Huhtasaari (PS)
Europarlamentaarikko

Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta • selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen • parannat asiakasymmärrystäsi • tietoa
yrityksen asemasta tietyllä markkina-alueella • avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä • lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

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

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT
Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

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

Puh. 045 763 53728 • suomenmarkkinatutkimus@gmail.com
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Sanni Hoskari tähtää korkealle A-R Turve Sanni

Hoskarin sponsoriksi

15-vuotias Sanni Hoskari asuu
Alavudella ja hän on suunnistanut pienestä pitäen.
-Ensimmäisissä kesäsuunnistuskisoissa olin 7-vuotiaana.
Sitä ennen olin jo osallistunut
perherastireiteille yhdessä vanhempieni kanssa, kertoo Sanni.
Hiihtosuunnistuksen
hän
aloitti 10-vuotiaana ja seurana
on Rastiketut Alavudelta. Sannin
kesäsuunnistusseura on RastiJussit Seinäjoelta, minne hän
siirtyi tänä vuonna.
-Suunnistus on ollut koko
perheen harrastus. Neljä vuotta
vanhemman isosiskon perässä
on tullut lähdettyä myös hiihtosuunnistuksen pariin. Innostuin
lajeista, koska ne ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia, avaa
Sanni urheilutaustaansa.

Sanni Hoskari on A-R Turpeen ensimmäinen sponsoroitava. Lupaus annettiin
jo kaksi vuotta sitten optiolla ”Sitten kun alkaa menestystä tulemaan” ja nyt on
tullut SM-mitaleita, niin oli aika lunastaa lupaus.

Aktiivinen ja monipuolinen tyttö

Lasten ja nuorten urheiluharras-

Joukkuelajit haalivat sponso-

tuksia tulisi tukea. Yrityksillä ja

reita, yksilöurheilijoiden on han-

Sanni pelaa myös jalkapalloa
SJK:n T15-joukkueessa. Hänen
mielestään suunnistus ja jalkapallo tukevat hyvin toisiaan.
-Käyn musiikkiopistossa ja
soitan siellä lyömäsoittimia. Aikaisemmin harrastin myös ampumahiihtoa Seinäjoen hiihtoseurassa, mutta sen lopetin, kun
muut harrastukset alkoivat viedä
paljon aikaa, kertoo Sanni harrastuksistaan.
Sanni Hoskari käy Alavuden
yläkoulun kahdeksatta luokkaa.
Hän kuuluu Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian suunnistuksen
yläkoululeiritykseen.
-Lukuvuoden aikana on neljä
viikon mittaista leiriä Vuokatissa. Siellä treenataan 2-3 kertaa
päivässä
ammattivalmentajan
johdolla. Lisäksi käymme siellä
joka päivä koulua. Tehtävät pyydän koulusta aina etukäteen mukaan, sanoo Sanni.
Leirillä on myös mahdollista
tehdä kokeita, jos ne osuvat leiriviikolle. Siellä asutaan yhdessä

yrittäjillä on usein halua sponsoroi-

kalampi saada sponsoreita. Laji-

da joukkuelajeja, koska niissä näky-

liitostakin riippuu, miten rahaa

vyys on esim. televisioinnin vuoksi

urheilijoille jaetaan.

suurta. Sponsoreiden saaminen yk-

Hiihtosuunnistuksessa parhaimmat saavutukset ovat tältä talvelta SM-sprintistä
hopeaa, SM-keskimatkalta kultaa sekä SM-pitkältämatkalta hopeaa.
aina muutaman muun leiriläisen
kanssa samassa huoneistossa.
Leirillä on 12 suunnistajaa ympäri Suomea.

SM-tason menestystä
Kesäsuunnistuskisoissa Sannin
paras saavutus on viime kesän
SM-sprintin kahdeksas sija Salossa.
Hiihtosuunnistuksessa
parhaimmat saavutukset ovat
tältä talvelta SM-sprintistä hopeaa, SM-keskimatkalta kultaa
sekä SM-pitkältämatkalta hopeaa.
-Tavoitteena kesäsuunnistuksessa on pärjätä SM-kisoissa.
Ja nyt siirryttyäni Rasti-Jusseihin, toivon pääseväni mukaan

myös hyviin viestijoukkueisiin.
Hiihtosuunnistuksessa tavoitteenani on pärjätä hyvin SM-kisoissa ja päästä mukaan nuorten
EM-kilpailuihin, jotka järjestetään ensi vuonna Keminmaalla ja
jalkapallossa meidän SJK:n joukkue pääsee osallistumaan elokuun alussa järjestettävään T15
SM-lopputurnaukseen Seinäjoella, kertoo Sanni tavoitteestaan.
Sanni rentoutuu parhaiten
leipomalla erilaisia kakkuja ja
muita leivonnaisia. Lisäksi kaikki
muu liikunta ja ulkoilu sekä kotona erilaisten soittimien soittaminen on mukavaa.

-Toivottavasti

hallitus julistaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi vuoden 2022
alusta.
Henkilöstöjohtaja toimii kaupunginhallituksen
henkilöstöjaoston esittelijänä ja konsernipalveluiden henkilöstöpalvelujen
tulosaluejohtajana.

Vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen mukaan Seinäjoen
kaupungin palveluksessa oli vakinaisessa palvelussuhteessa 3 348
henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä oli 4 389. Henkilöstömenot
olivat noin 192,5 miljoonaa euroa.

ROMUT KIERTOON
Ostetaan auto-, maatalous-, ym.
metalliromut. Autoista romutustodistus. Tuodaan vaihtolava.

Pohjanmaan
Kierrätys ja Markkinointi

Puh. 040 187 4080

pystyy

silöurheilijoille ei ole helppoa. Var-

jatkamaan lajin parissa pidempään

sinkin metsässä tapahtuva urheilu,

ja pääsee hankkimaan varusteita,

kuten suunnistus ja hiihtosuunnis-

suksipareja kun tarvitaan useampia

tus, ovat haastavia televisioitavia.

joka kisassa, avaa Jarkko tavoittei-

Mutta yhtä lailla näiden lajien har-

taan sponsorisopimukselle. Sopi-

rastajia tulisi tukea.

mus on voimassa kaksi vuotta näin

Peräseinäjokelaisen

Jarkko

ensi alkuun.

Ala-Riihimäen oli helppo lähteä

Sannilla olisi ollut hyvät mah-

tukemaan nuorta nousevaa urheili-

dollisuudet päästä hiihtosuunnis-

jaa Sanni Hoskaria turveyrityksen-

tuksen nuorten EM-kisoihin Viroon

sä A-R Turpeen kautta.

tämän vuoden helmikuussa. Koro-

-Olemme perhetuttuja ja olen

nan takia Suomi ei kuitenkaan lä-

Sannin tuntenut pienestä pitäen. Pari

hettänyt kisoihin alle 18-vuotiaita

vuotta sitten annoin Sannille lahjaksi

urheilijoita. Nuorten EM-kisoihin

paperin, jossa kerrottiin tämän oi-

valitaan normaalisti neljä Suomen

keuttavan sponsoreiden saamiseen

parasta tyttöä ja poikaa.

mikäli tulee SM-tason menestystä. Ja
sitähän on nyt sitten Sannille tullut,

Polttoaineen myynnistä rangaistaan
Huoltopaussi Oy:n omistajayrittäjä
Jarmo Valli on väliinputoaja mitä
tulee koronatukiin. Normivuonna yrityksen liikevaihdosta tulee
polttoaineesta yli kolme neljäsosaa
ja polttoaineen hinnasta verojen
osuus on 78 prosenttia alv mukaanlukien.
-Huoltopaussin liikevaihdosta
yli puolet menee verojen maksuun
ja tämä verokarhun pussin täyttäminen estää meitä saamasta mitään tukia, laskee Valli.
Työ- ja elinkeinoministeriön
valmistelemassa ns. kustannustuki
II:ssa ”yrityksen oman tukikauden
liikevaihdon piti pudota yli 30 %
vertailukauteen nähden ajanjaksolla 1.6.-31.19.2020.”
-Tämähän
koskee
kaikkia
omistajakauppiaita. Emme ole oikeutettuja saamaan euroakaan tukea, koska ehtona tuen saamiselle
on, että yrityksen kokonaisliikevaihto olisi alentunut vähintään 30
prosenttia.
Valli arvioi, että polttoaineen
hinta pitäisi nostaa kolmeen euroon litra ettei sitä kukaan vahingossakaan ostaisi niin huoltoasemayrittäjät saisivat koronatukia.
-Minä haluan että polttoaineveroja alennetaan. Tästä aiheesta
on ollut myös kansalaisaloite vireillä.

Verollakin vero
-Kun meillä on verollakin vero.
Valli tarkoittaa tällä polttoaineiden verotusta. Polttoaineissa
maksetaan arvonlisäveroa myös
muista valtion polttoaineessa keräämistä veroista kuten energiasi-

156,19 snt/l

Yrittäjä Jarmo Valli kritisoi polttoaineen verotusta. ”Verokarhun pussin täyttäminen estää meitä saamasta mitään tukia”.
sältöverosta, hiilidioksidiverosta ja
huoltovarmuusmaksu
Polttoaineiden
kulutus
on
myös laskenut.
-Etätyöt ovat laskeneet valtakunnallisesti polttoaineen kulutusta.
Vallin mukaan esim. st1-yhtiössä polttoainetta myytiin viime
vuonna 7,7 prosenttia vähemmän
verrattuna vuoteen 2019.
Jos polttoaineesta tulisi laskentaan vain veroton osuus liikevaihdosta, muuttaisi se monen
huoltamoyrittäjän tilannetta.

-Emme ole saaneet myöskään
hotelli- ja ravintola-alalle tarkoitettuja tukia, koska yrityksessämme suurin osa liikevaihdosta tulee
polttoaineen myynnistä.

Supistettu aukiolo
Valli haluaa avata yleisesti ajatuksia huoltamoyrittäjän näkökulmasta.
-Nytkin tämä kulunut kolmen
viikon sulku on johtanut siihen,
että täällähän tyssää kaikki myynti,
lataa Valli.

Sanni Hoskarin hiihtosuunnis-

kertoo Ala-Riihimäki.

Sanni Hoskari sai A-R Turpeen sponsoriksi.

Talvituotteet tarvitsevat keväthuollon
Talven jäljiltä on taas syytä muistaa ja muistuttaa tekstiilien keväthuollon ajankohtaisuudesta.
-Talviajan untuvapeittojen ja
erityisesti talvitakkien huolto ennen varastointia on todella tärkeä
suorittaa. Lika ja tahrat syövät ja
kuluttavat tekstiiliä ja kaikki niihin jäävät epäpuhtaudet on hankala poistaa, jos ne jätetään kesäksi
muhimaan tuotteisiin, muistuttaa
palvelupäällikkö Jarkko Hjerp SOL
Pesulapalveluista.
Untuvapeitoista ja -tyynyistä
saadaan kuohkeita ja kaikki niihin koostuva rasva saadaan tehokkaasti pesulassa pois, kun ne
saavat asianmukaisen pesun ja
kuivauksen suurikoisissa kuivausrummuissa.
-Talven jäljiltä takit heräävät
uuteen eloon ja niiden käyttöikä
pitenee entisestään säännöllisessä
ja oikea-aikaisessa huollossa. Väreistä saadaan kirkkaat, ylimääräiset liat poistuvat ja tuntu on ilmavan kuohkea, Hjerp toteaa.
Tuotteiden kuivaus on avainasemassa, jotta tekstiilit saavat

Alv.

30,23 snt

Huoltovarmuusmaksu
Hiilidioksidivero

0,68 snt
21,49 snt

Energiasisältövero

53,79 snt

Moottoribensiinin
veroton hinta

50,00 snt

(alv. veroista 18,23 snt/l
ja alv bensiinistä 12 snt/l)

tusseura on Rastiketut.

Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtaja Raija Ranta eläkkeelle
Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtaja Raija Ranta on irtisanoutunut henkilöstöjohtajan virasta
6.4.2021 päivätyllä kirjeellään.
Ranta on syntynyt vuonna 1954.
Kaupunginjohtaja on myöntänyt
hänelle eron 1.1.2022 alkaen ja
näin ollen Seinäjoen kaupungin-

Sanni
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Takki ennen ja jälkeen pesun

niille maksimaalisen kuohkeuden
ja ilmavuuden. Kuivausajan ja lämpötilojen on oltava oikeat, mutta
ennen kaikkea kuivaukseen on oltava riittävän suuri kuivausrumpu
käytössä. Mitä väljemmässä tilassa
vaate saa pyöriä ja kuivata, lopputuloksesta saadaan sitä parempi ja
näyttävämpi.
-Asiakkaat ovat olleet lähes
poikkeuksetta positiivisesti yllättyneitä erityisesti päällystakkien muodonmuutoksesta pesulan käsittelyn
jälkeen ja takki on kiva pukea päälle
taas käyttövalmiina heti syksyn kylmien saavuttua, vinkkaa Hjerp.

Kaikki puhtauteen ja hygieniaan liittyvät asiat ovat viimeisen
vuoden aikana nousseet entistä
enemmän pintaan ja ovat olleet
tärkeässä osassa yhä suomalaisia
kiusaavan epidemian vuoksi.
-Kodin tekstiilejä (liinavaatteet, sohvan päälliset, verhot, matot ym) on huollettu pesulassa entistä enemmän, koska kotona on
vietetty paljon aikaa ja hygieniataso on haluttu kaikilta osin tiettyjen
tuotteiden suhteen varmistaa.
Pesulan
ammattitaitoisissa
käsissä voi Hjerpen mukaan luottaa siihen, että käytössä on parhaat
mahdolliset pesuaineet ja tuotteesi
saavat sille parhaan mahdollisen
käsittelyn sekä asiakas iloisen aurinkoisen palvelun.
SOL Pesulapalvelut avasi Seinäjoella täysin uudistetun toimipisteensä viime kesänä Megakeskuksen uusiin tiloihin.
-Tilat palvelevat hyvin niin
meitä kuin asiakkaitammekin. Pesulaan on helppo tulla ja asioiminen on nopeaa ja kätevää. Tervetuloa tutustumaan.

Aukioloajat ovat supistuneet
illasta jo vuosi sitten kolmella tunnilla.
-Mulla oli hiljattain aika kiirus
ilta. Mutta myin lähinnä tupakkaa
ja polttoainetta, josta katetta ei jää.
Kyllä mulla asiakkaita oli, mutta
eihän siitä illasta mitään käteen
jäänyt, avaa Valli.
-Tupakkaa menee nyt enemmän ja siitäkin huomaa että, ihmisillä tämä korona käy hermojen
päälle, kertoo Valli huolestuneena.
Kioski- ja ravintolamyynti on
Huoltopaussissa laskenut noin 40
prosenttia.

-Kun Puhutaan kahvio- ja ravintolamyynnistä, niin sen osa on
noin 12 prosenttia meidän liikevaihdosta.
Kolmekymmentäprosenttia
pitää siis ylittyä ennenkuin saa
kustannustukia.
-Tuet lasketaan sitten vasta
siitä ylimenevästä osuudesta eli
30 pinnaa menisi joka tapauksessa
omasta pussista.
Huoltamon liikevaihto muodostuu suurelta osin korkeasti verotetuista polttoaineista ja savukkeista.

Negatiiviset vaikutukset
työllisyyteen
Huoltopaussi työllisti aiemmin yhdeksän henkilöä.
-Sulkuaikana on kolme työntekijää vähemmän kuin normaaliaikana, kertoo Valli.
Kassalta on kaksi henkilöä pois
ja keittiöstä on yksi pois.
-Tottakai vaikutukset näkyvät
henkilöstössä, kertoo Valli

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot
kourakuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen pesut
- 5,5 tn kumitelakone

Seinäjoki + Lähialueet

040 413 7757

Pesula Seinäjoki
Yellow Week -tarjous!

Päällystakin
pesu

25€

Kyntöauroja

Äkeitä
Lavetteja

Agrolux RSD 497 FK.
Siistikuntoinen, 4-siipinen
murtopultti paluuaura,
kiekkoleikkurit.
Hp. 2500 € sis. alv.

Vädestad NZF 6m
piikkiäes, jälkihara,
hydraulinen etulana.
Hp. 7900 € sis. alv.

Fiskars 3-siipinen
automaatti sarka-aura.
Hp. 250 € sis. alv.

Vädestad S-piikkiäes,
4,7m, jälkihara, toinen
etulata.
Hp. 1290 € sis. alv.

Kverneland AB 85
4-siipinen variomaattiKiekkoleikkurit ja
kuorimet.
Hp. 3950 € sis. alv.

Hinattava S-piikkiiäes
Potila SPH 480, etulata ja
jälkihara.
Hp. 4500 € sis. alv.

Uusia 2-akselisia Chieftain
koneenkuljetuslavetteja.
1300 mm AKSILAVÄLI täyttää
Suomen vaatimukset. Tukeva
runkorakenne 200mm
reunapalkit, uudet renkaat
215x17,5 nestejarrut joka
pyörässä! Jousikevennetyt
ajosillat, työkalulaatikko,
jousitettu vetoaisa, käsijarru
16t kantavuus, led-valot.
Kysy edullinen tarjous!.

(Norm. 32,50)

Untuvatakin pesu
35€ / 55€
Tarjous voimassa 12. - 17.4.2021

SOL Pesula Megakeskus
Keskuskatu 3
60100 Seinäjoki
p. 040 779 7277
Avoinna arkisin 9:30 - 17:00

(Norm. 44,80/69,40)

Koneenkuljetuslavetti,
edestä ajettava,
kantavuus 10t,
työkalulaatikot.
Hp. 4950 € sis. alv.

www.pohjanmaanylijaamatuote.ﬁ
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy

Tarjous voimassa 12.-16.4.

www.sol.fi

ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

