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Kevään tuoksu

Suomi elää metsästä, kotimaisesta ruoasta ja energiasta. Ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa Suomessa tekevät asfaltin keskellä elävät vihreät.  
Kuntapäättäjät joko ymmärtämättömyyttään tai hölmöyttään ajavat 
hankintalinjauksillaan kotimaisia elinkeinoja kuten turvetta, metsän 
käyttöä ja kotieläintuotantoa alas omilla päätöksillään. 

Metsät. Jos lahotamme puumme pystyyn, saamme saman kohtalon kuin 
Keski-Euroopan ja Kanadan metsät: puutuholaiset leviävät ja vievät lo-
putkin puut. Ilmastohysteriassa on myönnetty metsien olevan tärkeä 
hiilinielu. Turha kuvitella, että metsä on nielu, jos tuholaiset sen syö ja 
suojelulla lopetetaan puuaineksen todellinen kasvu.

Ruoka. Suomessa oli vakava ruokapula nälkävuosina 1866-1868 sekä 
ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana. Ei siis ole sattumaa, että 
Suomessa luotiin varmuusvarastot sodan jälkeen. Turvepellot ovat kui-
vina kesinä olleet satovarmoja. Ilman osaavia viljelijöitä ei ole ruokaa ja 
karjatalous pitää luonnon monimuotoisena. Huoltovarmuus oli heikolla 
tolalla koronan alkaessa. Kriisissä ei apua ulkomailta ole saatavilla.

Energia. Miksi etelän kaupungeissa vihreät, demarit ja kokoomus jatka-
vat kivihiilen polttoa? Samaan aikaan Suomessa ajetaan kuntien omis-
tamissa laitoksissa alas turpeen käyttö. Tästä vastuu on myös Seinäjo-
en energian johtavilla kokoomuspoliitikoilla, Pertti Mäki-Hakolalla ja 
Paula Risikolla.

Turvesoita on vain 0,7 prosenttia soistamme ja usein tuotanto kestää yli 
kymmenen vuotta. Tukkia lyödään hakkeeksi ja tulipesään, vaikka ni-
menomaan turpeen ja puun poltto yhdessä takaisi paremman lopputu-
loksen. Tuulivoimalat eivät tuota edes 2 prosenttia niiden kesälukemista 
talvipakkasilla.

”Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään”. Näis-
sä jalkaväen kenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehnroothin sa-
noissa on viisautta. Maailmalla kansannousut ovat tapahtuneet arabike-
väänäkin ruoan hinnan nousun ja pulan takia. Meillä ei ole varaa sulkea 
silmiämme historialta, koska nykyisellä kehityksellä ajamme Suomen 
tuontienergian ja -ruoan varaan.

Kevään tuoksu on maaseudulla uskomattoman upea. Vihertävät nur-
met, kukkivat niityt, puiden herääminen silmuun ja lintujen laulu. Siinä 
on meillä Luojan luomaa kauneutta. Ei siis ihme, että Helsingistäkin on 
poismuutto ollut vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena yli 2000 
ihmistä. Maaseudun ei myöskään pidä unohtaa vahvaa kristillistä arvo-
maailmaa. Kasvu on Herran käsissä.

Jeesus opetti järven rannalla: »Kuulkaa! Mies lähti kylvämään. Ja kun 
hän kylvi, kävi niin, että osa siemenistä putosi tien oheen, ja linnut tu-
livat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ol-
lut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, 
mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut 
juurta. Osa taas putosi ohdakkeiden sekaan, ja ohdakkeet kasvoivat ja 
tukahduttivat oraan, eikä siitä saatu satoa. Mutta muut jyvät putosivat 
hyvään maahan. Ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon, mikä 
kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä, mikä sata jyvää.»

Meidän jokaisen juurista tärkeimmät ovat kristilliset juuremme. Pide-
tään niistä hyvää huolta.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Likainen 
vihreä uskonto

Vihreä siirtymä on tekopyhää. Eurooppa haluaa vähentää CO2-päästöjä 
siirtymällä etunenässä uusiutuviin energianlähteisiin, kuten tuulivoi-
maan ja aurinkopaneeleihin. Sähköautojen käyttöönotossa Norja on 
maailman edelläkävijä.

Se, mitä meille ei kerrota, on järkyttävä biologian, elinympäristöjen, 
luonnon ja pohjavesien saastuttaminen ja tuhoaminen mm. Boliviassa, 
Chilessä, Kiinassa ja Kongossa. Sähköautojen akkuihin, tuuliturbiineihin 
ja aurinkokennoihin tarvitaan tonneittain mineraaleja ja raaka-aineita, 
joita louhitaan yhä kasvavalla volyymilla maissa, jossa ei noudateta mi-
tään ympäristönsuojelullisia keinoja.

Ylen keväällä esittämä dokumentti ”Likaista vihreää energiaa” kertoo 
järkyttävällä tavalla, kuinka energiantuotannon ja teollisuuden hiilineut-
raalisuustavoite ja etenkin sähköautojen akkujen vaatimien raaka-ainei-
den kaivaminen saastuttaa ja tuhoaa ympäristöä. Ei ole olemassa päästö-
töntä energiaa. On vain valeita. Puhtaus on näennäistä, koska saastutus 
on siirretty toisaalle. Chilessä ihmiset kuolevat syöpään, koska ilmassa 
on niin paljon myrkyllisiä raskasmetalleja johtuen kupariteollisuudesta, 
joka tarjoaa raaka-aineet meidän sähköautoihin.

Aurinkokennot, tuulivoimalat ja sähköautot tarvitsevat harvinaisia maa-
metalleja. Kiina on maapallon mineraalirikkain valtio ja suurin grafiitin 
tuottaja. Siellä ajetaan myrkyllistä kaivosjätettä maaseudulle, joka on 
niin saastunut, että puissa ei ole enää lehtiä. Valtava myrkkykerros on 
vähitellen peittänyt entiset viljelysmaat. Kaivosalueella vuori on louhittu 
pois ja sen tilalla on enää aukko, josta pohjavesi on tullut näkyviin. Se on 
muuttunut terveydelle vahingolliseksi. Ihmiset joutuvat jättämään saas-
tumisen takia kylänsä, jotta tuulivoimalat, aurinkopaneelit ja sähköautot 
voivat puhdistaa ilmaa Euroopassa. Ristiriitaista on, että kaivosteolli-
suuden myrkylliset saastepäästöt pahentavat saasteongelmia globaalisti 
koko ilmakehässä.

Ovatko vihreät vaihtoehdot vielä fossiilisiakin huonompia? Todellakin. 
Yhteen tuuliturbiiniin tarvitaan noin 20 tonnia alumiinia ja 500 ton-
nia terästä. Yhdessä sähköautossa on jopa 80 kiloa kuparia, neljä kertaa 
enemmän kuin bensiiniautossa. Asiantuntijan mukaan seuraavan 30 
vuoden aikana tarvitaan sama määrä kuparia kuin ihmiskunta on aikojen 
alusta käyttänyt. Sähköautot ovat kahdeksankertaistaneet kuparin kulu-
tuksen.

Chilessä on alueita, joissa ei ole satanut viiteensataan vuoteen. Kaivos-
teollisuus käyttää suuren osan tämän kuivan maan vesistöstä ja pohja-
vedestä. Jo nyt on käytetty tulevien sukupolvien vesivaranto, ja kuparin 
kulutuksen kasvulle ei näy loppua.

Yksi vihreän uskonnon ristiriidoista liittyy kierrätykseen. Tuuliturbiini-
en käyttöikä on rajallinen. Saksassa on lojunut roottorinlapoja maaseu-
dulla vuosia kenenkään koskematta. Nyt aletaan purkaa ensimmäisiä 
tuulimyllyjä ja vuosittain pitäisi kierrättää jopa 30 000 roottorinlapaa. 
Saksalainen haastateltava ennustaa, että ”Edessä on ydinvoimasta tuttu 
ongelma.” Miksi ei kierrätetä? Koska köyhän maan kaivoksesta saa raa-
ka-aineen halvemmalla kuin kierrättämällä. 

Jos kiinalaiset haluavat saman elintason kuin me, tarvitaan siihen viisi 
maapalloa. Likainen vihreä energia tuhoaa elinympäristömme, koska 
vihreä siirtymä on liike-elämästa lähtöisin oleva talouden kasvun stra-
tegia. Sillä ei ole mitään tekemistä kestävän 
kehityksen ja ympäristöystävällisyyden 
kanssa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Koronapandemia näyttää muut-
taneen olennaisesti suomalaisten 
kulutuskäyttäytymistä: lihan kulu-
tus ei laske ja jopa maidon kulutus 
näyttäisi kääntyneen kasvuun.
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
erikoistutkija Csaba Jansik kertoo 
lihan kulutuksen pysyneen suh-
teelliseen vakaana:
 -Voimme sanoa varmuudella, 
että lihan kulutus ei ole laskenut, vaan 
se on tasaantunut, Jansik sanoo.

Maito kasvaa

Vielä viime vuoden tilastoissa juo-
tavien maitojen määrä laski mer-
kittävästi. Laskua kertyi yli kolme 
prosenttia.
 Alku vuonna maitojen pak-
kausmäärät ovat kuitenkin olleet 
merkittävässä kasvussa, vaikka 
viime vuonna oli helmikuussa yksi 
päivä enemmän.
 Tilastojen mukaan maitoja on 
pakattu alku vuoden aikana peräti 
1,8 prosenttia enemmän kuin viime 
vuonna.

Lihan ja jopa maidon kulutus kasvaa
 Keskeisenä syynä tähän näyt-
täisi olevan ihmisten siirtyminen 
ruokailemaan entistä enemmän 
koteihinsa.
 Useissa ruokaravintoloissa 
maitoa ei ole lounasruokailussa 
tarjolla. Osaltaan kotiruokailujen 
lisääntyminen on lisännyt maidon 
suosiota.

Liha tasainen

Lihan teuraskilojen vertaaminen 
viime vuoteen on kolmen ensim-
mäisen kuukauden osalta hanka-
laa, koska teuraspäiviä oli kaksi 
vähemmän kuin vuosi sitten.
 Luken alku vuoden tilastojen 
perusteella broilerin, sian ja nau-
danlihan teuraskilot ovat vähän 
miinuksella. Kun lukua korjataan 
teuraspäivien erolla on broilerin 
teurasmäärät noin 2,7 prosenttia 
plussalla tammi-maaliskuussa vii-
me vuoteen.
 Sianliha on vastaavasti 1,7 pro-
senttia plussalla ja naudanliha -3,7 
prosenttia miinuksella.

80 kiloa henkeä kohden

Luken mukaan lihan kokonaisku-
lutus on pysynyt muutaman vuo-
den ajan noin 80 kilogrammassa 
henkilöä kohden. Aiemmin lihan 
kulutuksen kasvu oli ripeätä, sillä 
vuonna 2000 Suomessa kulutettiin 
lihaa noin 70 kiloa henkeä kohden.
 -Viime ja toissa vuonna kulu-
tus väheni marginaalisesti, mutta 
siinä ei ole mitään dramaattista, 
toteaa Jansik.
 Kulutus on aiempina vuosina-
kin hetkellisesti vähentynyt ennen 
palaamista nousevalle trendille.
 Lihalajien välille on Luken 
mukaan tullut kuitenkin selvä 
muutos:
 -Siipikarjanlihan kulutus on 
noussut voimakkaasti. Sen sijaan 
sianlihan kulutus on vähentynyt 
jyrkästi 2010-luvulla. Siipikarjan-
lihan ja sianlihan kulutus on nyt 
likimain yhtä suurta 28-29 kiloa 
henkeä kohti, laskee Jansik.
 Naudanlihan kulutustottu-
muksissa ei ole kuitenkaan vastaa-

vaa muutosta.
 -Naudanlihan kulutus on suh-
teellisen tasaista. Kahdenkymme-
nen vuoden aikana ei ole tapahtu-

nut minkäänlaista muutosta. Se on 
pysynyt tasolla 18 – 19 kiloa henki-
löä kohti, kertoo Jansik.

Jogurtit ja rahkat maistuvat

Toinen koronapandemian vaikutus 

kulutukseen on välipalojen käytön 
lisääntyminen.
 Varsinkin koulujen etäopetuk-
sen aikana maitotuotteiden kuten 

jogurttien ja välipalarahkojen ku-
lutus lähti nousuun.
 TNS-Kantarin kokoamien tie-
tojen mukaan sekä jogurttien että 
rahkojen kulutus on kasvanut.
 Varsinkin jogurteissa ja rah-
koissa kulutukseen vaikuttaa mm. 

ilman lisättyä sokeria myynnissä 
olevien tuotteiden määrän kasvu 
sekä kuntoiluun liittyvä edelleen 
jatkuva proteiinipitoisten tuottei-

den suosio.
 On myös mahdollista, että uu-
det tutkimukset maitotuotteiden 
ilmastoystävällisyydestä ovat vai-
kuttaneet sen menekkiä nostavasti.

Helatorstai-viikolla olleet hellesäät 
vauhdittivat kylvöjä Etelä-Pohjan-
maalla. Iso osa Ylistaron ja Nurmon 
pelloista kylvettiin viime viikolla.
 Kevätkylvöt käynnistyivät Pro 
Agrian mukaan suotuisilla alueil-
la Etelä-Pohjanmaalla huhti-tou-
kokuun vaihteessa. Kylvötyöt ovat 
Etelä-Pohjanmaalla vielä keski-
määräisessä aikataulussaan.
 Etelä-Pohjanmaalla pellot ovat 
olleet hyvin muokkautuvia. Vii-
me talvi oli suotuisa talvehtimisten 
suhteen, sillä paksu lumipeite tarjosi 
hyvän suojan talvehtiville kasveille.
 -Talvituhot ovat olleet vähäisiä 
ja niin nurmet, syysviljat, syysöljy-
kasvit kuin marja- ja omenakasvus-
tot ovat talvehtineet hyvin, kertoo 
Pro Agria tiedoteessaan.
 Seinäjokinen-lehden lukijat 
ovat kertoneet monilla alueilla run-
saista tuhoista omenapuissa ja pen-
saissa runsaan jäniskannan takia.

Toukotyöt hyvällä mallilla

Rypsin ja rapsin hinnat korkealla

Rapsin kylvöt ovat alkaneet Etelä-
Pohjanmaalla, samoin kevätrypsin. 
Rypsin hinnat ovat Euroopan raaka-
ainepörsseissä nousseet raketin lailla.  
 Rapsin hinta oli MATIF-pörs-
sissä maaliskuussa 520 euroa ton-
nilta, kun se vuotta aiemmin oli sa-
maan aikaan 340 euroa tonnilta.
 Suomessa karjatilalliset ja öl-
jynpuristamot sekä rehutehtaat 
ovat kuumeisesti etsineet rypsin ja 
rapsin sopimusviljelijöitä.

Perunaa maahan

Myös kesäperunoiden istutus on jo 
pitkällä. Toukokuun alussa viileys 
siirsi istutuksia eteenpäin, mutta 
helatorstai-viikon helle vauhditti 
istutustahtia.  
 -Toistaiseksi ei ole havaittu 
merkittäviä kasvinsuojeluongelmia 

ja rikkakasvitilanne on tavanomai-
nen. Syksyllä itävistä rikkakasveis-
ta saunakukkaa esiintyy yleisim-
min. Suuret hanhi- ja joutsenparvet 
ovat paikoin aiheuttaneet vahinkoja 
syyskasveille ja nurmille, ja niiden 
pelätään tuhoavan myös kevätkyl-
vöksiä, kertoo Pro Agria tiedottees-
saan.

Syysviljat talvehtineet hyvin

Pro Agrian mukaan syysviljat ja -öl-
jykasvit ovat talvehtineet tyydyttä-
västi tai hyvin. Talvehtimisongelmia 
on havaittu ainoastaan Pohjanmaan 
rannikkoalueen syysvehnä- ja nur-
mikasvustoissa.  
 Nurmien lannoitukset aloitet-
tiin pääasiallisesti tänä vuonna vas-
ta huhtikuussa.

”Suuntaus viljelyriskien 
hajauttamiseen”

Viljelysuunnitelmien perusteella 
viljelijät ovat tekemässä hyvin mal-
tillisia muutoksia eri kasvien vilje-
lyaloihin.

 -Viljelykasvien valinnoissa 
näkyy hienoinen suuntaus kohti 
monipuolisempaa viljelykasvivali-
koimaa, jonka avulla pyritään pie-
nentämään markkinatilanteen ja 
sääolojen epävakauden aiheuttamia 
riskejä, todetaan Pro Agriasta.
 Merkittävimmät muutokset 
kylvöaloissa koskevat kevätöljykas-
veja, kauraa, hernettä, sokerijuuri-
kasta, kuminaa ja luomualaa ylei-
sesti. Kevätöljykasvien viljelyalojen 
arvioidaan kasvavan erityisesti Ete-
lä-Pohjanmaalla.
 Viime vuosien epäonnistumiset 
härkäpavun viljelyssä ovat vähen-
täneet kiinnostusta sen viljelyyn. 
Herneen viljelyn hyvä taloudellinen 
tulos ja valkuaisomavaraisuuden li-
säämispyrkimykset puolestaan ovat 
pitäneet kiinnostusta yllä herneen 
viljelyyn. 
 Mallasohran, ruokaperunan ja 
luonnonhoitopeltojen kokonais-
viljelyalassa ei odoteta tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia. 

Seinäjokinen-lehti järjestää kun-
tavaalipaneelin Minimanin lou-
naskahvilan Nam-Ru:ssa ensi lau-
antaina klo 13-14.
 Tilaisuutta voi seurata myös 
Seinäjokinen-lehden facebook-
kanavalta suorana.
 Paneeli järjestetään terveys-
turvallisesti ja panelisteja on neljä.

4 valtuutettua paneelissa

Keskustasta panelistina on filoso-
fian maisteri, rehtori ja istuva val-
tuutettu Jouko Peltonen Nurmosta.
 Jouko Peltonen on kunnostau-
tunut Tampere3:n kaatajana, joten 
paneelissa kuullaan varmasti aja-
tuksia, mihin suuntaan yhteistyö-
tä pitäisi ammattikorkeakoulussa 
virittää jatkossa.
 Perussuomalaisten edusta-
ja paneelissa on hallintotieteiden 
maisteri, poliisi ja istuva valtuu-
tettu Piia Kattelus-Kilpeläinen. 
Piia on myös Seinäjokinen-lehden 
hallituksen puheenjohtaja.
 Kattelus-Kilpeläinen on kun-
nostautunut valtuustotyösken-
telyssä tavallisten kansalaisten 
ajatusten tulkkina ja ylistarolaise-

Seinäjokisen paneeli 
Minimanin lounaskahvilassa

na myös muistanut liitoskuntien 
huolia, joten näistä varmasti kuul-
laan lisää.
 Kokoomuksesta kehään astuu 
hallintotieteiden maisteri, MBA ja 
istuva valtuutettu Reima Kuisla.
 Menestynyt yrittäjä ja ravi-
mies on ravistellut poliittista kes-
kustelua Seinäjoella ja vaatinut 
poliitikkojen vastuuta virkamies-
ten selän taakse menemisen si-
jaan. Nähtäväksi jää, miten Kuisla 
vastaa kyllä-ei -kysymyksissä.
 Kristillisdemokraatteja paneelis-
sa edustaa luokanopettaja ja kaupun-
ginvaltuutettu Kati Nummensalo.
 Nummensalo toimii kd:n pii-
rin puheenjohtajana ja on osoit-
tanut valtuustossa rohkeasti myös 
omia mielipiteitä ohi ryhmän 
linjaustenkin. Perheiden hyvin-
voinnin ohella Nummensalo on 
linjannut kielteisten turvapaikan 
saaneiden palauttamisesta.
 Paneelin juontaa Tuomas 
Koivuniemi. Paneeliin on varattu 
paikka enintään 25 katsojalle ja 
tarjolla on ilmaiseksi myös kahvia 
ja pullaa. Katsojien on hyvä olla 
paikalla noin 10 minuuttia ennen 
paneelin alkua.

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

-lehden vaalipaneeli
Minimanin lounaskahvila Nam-Ru:ssa 

lauantaina 22.5 klo 13-14
Paneelissa ehdokkaita tenttaa 

Tuomas Koivuniemi.
Tilaisuuteen otetaan 25 henkilöä. Kahvia ja pullaa ilmaiseksi. 

Tilaisuus järjestetään terveysturvallisesti.

Jouko Peltonen
Keskusta

Piia Kattelus-Kilpeläinen
Perussuomalaiset

Reima Kuisla
Kokoomus

Kati Nummensalo
Kristillisdemokraatit

Tervetuloa!
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Vapun aattona kerääntyi noin 100 
turverekkaa eri puolilta Suomea 
Helsinkiin eduskuntatalon edus-
talle.
 Moottorimarssin järjestäjät 
Antti Alakotila, Markus Mantela, 
Miika Mantela ja Jouko Pahka-
kangas jättivät elinkeinoministeri 
Mika Lintilälle turvetuottajien ve-
toomuksen.
 Turveyrittäjät vaativat turpeen 
luokittelemista uusiutuvaksi ener-
giaksi. 
 Ministeri väitti turveyrittäjil-
le, ettei turve olisi Ruotsissakaan 

Moottorimarssi keräsi turverekat eduskuntatalon eteen
uusiutuva. Turve on Ruotsissa kui-
tenkin enrgiasertifikaatin piirissä, 
joka yllä pitää sillä jonkinlaisen 
aseman energiantuotannossa.
 Kansalaisaloitteen turpeen 
luokittelemiseksi uusiutuvaksi oli 
viikonloppuna allekirjoittanut ylis 
49 000 suomalaista. Kun sähköi-
siä allekirjoituksia on kasassa vaa-
dittavat 50 000 kappaletta, siirtyy 
aloite eduskunnan käsiteltäväksi.
 Aloitteen voi allekirjoittaa 
osoitteessa https://www.kansa-
laisaloite.fi/fi/aloite/7914

Suunnitteletko yrityksellesi näyttävää asiakastilaisuutta tai tyylikästä vuosijuhlaa, vai haaveilet-
ko unelmiesi häistä tai ikimuistoisista syntymäpäivistä? Alitar on täyden palvelun pitopalvelu-

yritys, joka tarjoaa pito- ja juhlapalveluja sekä yrityksille että yksityisasiakkaille.

Avullamme voit järjestää juhlasi tai tilaisuutesi kotona, yrityksessä tai vaikkapa kesämökillä. 
Eikä keittiökään ole pakollinen, sillä liikkuva keittiömme tarvitsee vain sähkövirtaa ja vettä. 
Kohteesta riippuen voimme lisäksi tuoda valmiit ruoat juhlapaikalle. Voit myös noutaa ruoat 

toimipisteemme keittiöstä.

Ota yhteyttä!

Puh.nro 040 593 7180
email: tarja.ali-rantala@alitar.fi

Hannu Hoskonen

Jouko Pahkakangas, Markus ja Miika Mantela ja Antti Alakotila

Lapsiperheet ja ikäihmiset
huomioitava
-Lapsiperheille tasavertaiset palvelut ja
koulutus turvattava asuinpaikasta
riippumatta 

-Ikäihmisten ja kuntalaisten
lääkäri-, neuvola- ja hoivapalvelut
on turvattava

-Edellytykset on luotava asumiselle,
yrittämiselle ja työpaikkojen syntymiselle
kaavoituksen ja tieratkaisujen kautta.

-Kaupungin määrärahat tulee
kohdentaa tasapuolisesti
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Minulle tärkeitä asioita ovat
perhe, terveys, elinvoimainen kyläyhteisö,
yrittäminen, työllisyys, kotimaisuus ja
Suomen hyvinvointi.

-Meillä on nyt Suomessa ja Seinäjoella erittäin isoja
muutoksia tulossa. Toivoisin, että jokainen kuntalainen 
Seinäjoella, Peräseinäjoella, Ylistarossa ja Nurmossa 
istahtaisi hetkeksi ja funtsisi miten itse voisi vaikuttaa 
oman alueen ja kaupungin hyvinvointiin ja kehitykseen. 
Me tarvitsemme nyt sitä yhteishenkeä mistä nämä 
Lakeudet tunnetaan.

Olen tuomassa uutta osaamista Etelä-Pohjanmaalle kalankasvatukseen

Kaukolämpö- ja energia-alan yrittäjänä pyrin säilyttämään
paikallisen toiminnan ja energiankäytön

Monialayrittäjä jo 35 vuoden ajan

JARKKO
ALA-RIIHIMÄKI

Periksi ei anneta, yhteistyöllä eteenpäin
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Olen työskennellyt elintarviketyön-
tekijänä 26 vuotta. Perheeseeni
kuuluu kaksi aikuista lasta ja vaimo.
Asumme sukuni kantatilalla, joka on 
yksi Nurmon vanhimmista talopaikois-
ta. Harrastan vapaa-ajallani pyö-
räilyä sekä metsässä liikku-
mista. Valokuvaan mielel-
läni kauniita luontomai-
semia.

Vaaliteemat:
Perusasiat kuntoon

Luottamustehtävät:
Seinäjoen Perussuomalaisten
hallituksen jäsen

MATTI-PEKKA 
LUUKKO

Paremman kunnan puolesta
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Nurmon ABC-liikenneasemasta ja uusista rakennus-
paikoista valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
Useat maanomistajat ja tilalliset 
ovat jättäneet hallinto-oikeuteen 
valituksen koskien Seinäjoen kau-
punginvaltuuston päätöstä Nur-
mon keskustan oikeusvaikutteisen 
osayleiskaavan tarkistuksesta ja 
laajennuksesta.
 Valittajat pyytävät, että hallin-
to-oikeus kumoaa kaupunginval-
tuuston päätöksen siltä osin kuin 
hyväksytyssä osayleiskaavassa on 
osoitettu rakennuspaikka Etelä-
Pohjanmaan Osuuskaupan ABC-
liikenneasemalle ja uusia asuin-
rakennusten rakennuspaikkoja 
kiinteistöille ja poistaa ko. kaava-
merkinnät, sekä lisää ME-merkin-
nän tilalle tai toissijaisesti palauttaa 
asia uudelleen Seinäjoen kaupungin 
valmisteltavaksi ja päätettäväksi.
 Toissijaisesti he vaativat koko 
yleiskaavapäätöksen kumoamista ja 
asian palauttamista Seinäjoen kau-
pungin uudelleen valmisteltavaksi 
ja päätettäväksi.
 Valituksessa perusteluina esi-
tetään, että kaupunginvaltuuston 
hyväksymää Nurmon yleiskaavaa 
ei ole laadittu maankäyttö- ja ra-
kennuslain edellyttämällä tavalla 
eikä yleiskaava sisällöltään vastaa 
maankäyttö- ja rakennuslain vaa-
timuksia. Lisäksi esitetään, että 
osayleiskaava on myös valmisteltu 
puutteellisesti. 
 ”Kunta ei ole tehnyt asias-
sa kaikkia lain mukaan tarvittavia 
selvityksiä tai selvitykset on tehty 
puutteellisesti asianosaisten itsen-
sä toimesta. Tehdyt selvitykset si-
sältävät olosuhteiden merkittävien 
muutosten vuoksi vanhentunutta 
tietoa.”

Pilaa perinnemaiseman

Valituksessa todetaan, että liiken-
neasema on yleiskaavassa sijoitettu 
arvokkaaseen ja avoimeen perinne-
maisemaan pellolle, joka on entuu-
destaan kokonaan rakentamatonta. 
Kaavamerkinnän mukaisella ABC-
asemalla tuhottaisiin peruuttamat-
tomasti sekä alueen asukkaiden että 

tienkäyttäjien avoin näkymä kult-
tuurimaisemaan.
 ”Nurmonjokilaakson avoin 
peltomaisema on maakuntakaa-
van mukaista arvokasta etelä-
pohjalaiseen kulttuuriin kuuluvaa 
maisema-aluetta. Maankäyttö-ja 
rakennuslain mukaan alueiden käy-
tön suunnittelussa tavoitteena on 
oltava mm. kulttuuriarvojen edis-
täminen. Yleiskaavassa osoitetulla 
paikalla ABC-asema muuttaisi pe-
ruuttamattomasti maakunnalliseen 
kulttuuriin kuuluvan arvokkaan 
maiseman. Yleiskaava vaikeuttaisi 
luonnon- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilymistä. Päätös on sen 
vuoksi maankäyttö- ja rakennus-
lain vastaisena kumottava.”

Vaikeuttaa tilojen toimintaa 

Valituksen mukaan myös uusien 
asuntojen sijoittaminen kaavaan on 
tehty virheellisesti, kun on jätetty 
huomiotta em. 200 metrin etäisyys. 
Uusia asuntoja on yleiskaavassa si-
joitettu vain 258 m ja 264 m etäi-
syydelle Hipin sikalasta. Ottaen 
huomioon tuotantotilojen laajen-
tamiseen käytettävissä oleva maa-
alue ko. kiinteistöllä, yleiskaavaan 
sijoitetut uudet asunnot tosiasiassa 
estävät Hipin sikalan laajentamisen. 
 Kaavapäätöksen ei voida katsoa 
maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämällä tavalla riittävästi huo-
mioivan kaava-alueella jo olemassa 
olevaa elinkeinotoimintaa, kun toi-
minnan laajentamisen estymistä ei 
ole huomioitu uusista asuinraken-
nusten rakennuspaikoista päätöstä 
tehtäessä. Myös Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus on lausunnoissaan 
kiinnittänyt asiaan huomiota.
 Päätös vaarantaa valittajien 
mukaan kaavoitettavalla alueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä toi-
mivien maatilojen kehittämisen ja 
tuotannon laajentamisen. Nurmos-
sa elintarvikkeiden alkutuotanto ja 
-jalostus on suurin toimiala ja alu-
een asukkaiden suurin työllistäjä. 
 ”Elintarviketuotannon työ-

paikkojen turvaamiseksi Atria Oyj:n 
Nurmon tehtaan välittömässä lä-
heisyydessä toimivien suurten koti-
eläintilojen kehittämisedellytykset 
on huomioitava myös maankäytön 
ohjauksessa. Yleiskaavaa laaditta-
essa kaupunki ei ole puolueetto-
masti pyrkinyt selvittämään va-
lituksenalaisten kaavamuutosten 
vaikutusta omistamiemme koti-
eläintilojen nykyiseen toimintaan 
ja mahdollisuuksiin laajentaa tuo-
tantoamme. Riittävää selvitystä 
yleiskaavan vaikutuksista alueen 
nykyisten elinkeinonharjoittajien 
toimintaan ei ole laadittu.”

Lannanlevitystä 
ei ole huomioitu

ABC-aseman sijoittamiseen vaikut-
tavat seikat on valittajien näkemyk-
sen mukaan selvitetty hyvin puut-
teellisesti myös alueella toimivien 
kotieläintilojen mahdollisten haju-
haittojen osalta. 
 ”Tosiasiassa näitä haittoja ei 
ole selvitetty ja huomioitu kaikkein 
tärkeimmiltä osiltaan lainkaan”, 
väitetään valituksessa. 
 ”Lannanlevityksen osalta sel-
vitystä ei ole ollenkaan tehty. Haju-
haitan osalta selvitykset ja mittauk-
set on tehty vain tiloilla tapahtuvan 
lannan varastoinnin ja käsittelyn 
aikana. Siltäkään osin tutkimusta 
ei ole tehty tarkasti ABC-aseman 
suunnitellulla sijaintipaikalla. Noin 
kymmenen vuotta kestäneestä 
yleiskaavan valmistelusta huoli-
matta kaupunki ei ole tehnyt tai 
teettänyt yhtään tutkimusta tai sel-
vitystä, jossa olisi mitattu lannan-
levityksen aikaista hajuhaittaa 
liikenneaseman suunnitellulla si-
jaintipaikalla tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä ko. peltoalueella. 
Tutkimuksella olisi ollut merkittävä 
vaikutus liikenneaseman sijoitta-
miseen yleiskaava-alueelle.”
 Valituksessa sanotaan lisäksi, 
että ”kaava-aineistossa ilmenevän 
tiedon mukaan mittaukset / haju-
paneelit on tehty vain kahdella tut-

kimuskerralla. Niiden tulos ei sen 
vuoksi osoita ollenkaan mahdolli-
sen hajuhaitan arvioinnin kannalta 
olennaisen eli lannan levityksen ai-
heuttamaa haittaa. Hajuselvityksen 
täydennyksen osaltakaan tehtyihin 
mittauskertoihin ei sisälly yhtään 
mittausta lannan levityksen ajal-
ta. Asia on kaavaa valmisteltaes-
sa jätetty kokonaan selvittämättä, 
vaikka on yleisesti tiedossa, että 
hajuhaitta on suurimmillaan lantaa 
levitettäessä.”

Puolueettomuus vaarantui?

Yleiskaavaa valmisteltaessa ja siitä 
päätettäessä ei ole tehty puolueet-
tomia selvityksiä suunnitellun lii-
kenneaseman vaikutuksista kult-
tuurisesti arvokkaaksi todettuun 
avoimeen peltomaisemaan, katso-
vat valittajat.
 ”Ainoat havainnekuvat liiken-
neasemasta ovat Etelä-Pohjan-
maan Osuuskaupan itse laatimia tai 
tilaamia. Puolueetonta selvitystä 
liikenneaseman maisemallisesta 
vaikutuksista ei ole tehty. Antamal-
la havainnekuvien laatimisen vain 
osuuskaupan itsensä tehtäväksi 
kaavoittaja on menetellyt maan-
käyttö- ja rakennuslain vastaises-
ti.”

Valtuustossa asiasta 
äänestettiin

22.3.2021 Seinäjoen kaupungin-
valtuustossa Nurmon keskustan 

oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
tarkistuksesta ja laajennukseata ää-
nestettiin.
 Aki Ylinen (kesk) ehdotti Piia 
Kattelus-Kilpeläisen (PS) ja Ritva 
Västin (kesk) kannattamana kau-
punginhallituksen ehdotuksesta 
poiketen, että kaava palautetaan 
valmisteluun sillä lähtökohdalla, 
että Keski-Nurmontien itäpuo-
len ja VLT 19 eteläpuolen yhtymä-
kohdassa sijaitseva P-1 merkintä 
muutetaan MA-merkinnäksi. Tämä 
torppaisi ABC:n rakentamisen maa-
tilojen läheisyyteen.
 Äänestyksessä Ylisen esitys hä-
visi äänin 34-10. Reima Kuisla (kok) 
äänesti tyhjää. Kaavan valmisteluun 
palauttamisen kannalla olivat Mik-
ko Aila (kok), Hannu Haapasal-
mi (PS), Jani Karvonen (kok), Piia 
Kattelus-Kilpeläinen (PS), Veik-
ko Koivisto (kok), Jyrki Mäkynen 
(kok), Erkki Valtamäki (PS), Voitto 
Välimäki (kok), Ritva Västi (kesk) ja 
Aki Ylinen (kesk).
 Esteellisiä olivat Kari Homi 
(kesk), Mervi Mäenpää (kesk) ja 
Kati Ojaniemi (kesk) Etelä-Poh-
janmaan Osuuskaupan hallinto-
neuvoston jäseninä, Mikael Luotola 
(kesk) Etelä-Pohjanmaan osuus-
kaupan palveluksessa olevana, Jou-
ko Peltonen (kesk) kaava- alueella 
maata omistavana ja Pertti Mäki-
Hakola (kok) koska hänen hallinto-
laissa tarkoitettu läheinen omistaa 
maata kaava-alueella.

Harry Harkimo, Liike Nyt, 
kommentoi kuntien kaavoitus-
ta ja osuuskaupan roolia siinä 
Seinäjokinen-lehdelle seuraa-
vasti:
 ”Minun mielestäni osuus-
kaupoissa ei saisi istua poli-
tiikkoja niiden elimissä. Koska 
se on ristiriidassa esim. kaa-
voituksiin joita tehdään. En voi 
ymmärtää miksi poliitikot ovat 
näissä elimissä.”

Harry Harkimon mielestä poliitikot 
osuuskaupan hallinnossa on ristiriitaista

Harry Harkimo on Liike Nyt:in ainoa 
kansanedustaja. Kuva: Eduskunta

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com
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HEIKKI NIEMI, Seinäjoen Perussuomalaiset
Kuten puolueen nimikin sen jo sopivasti tuo esille olen ihan perussuomalainen

Ylistarossa asuva pian miehen ikään pääsevä 57-vuotias perheen isä.
Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi tytärtä ja pari kodin vahtikoiraa.

Olen toiminut vuodesta 2009 lähtien liikenne-esimiehenä Härmän Liikenteellä.
Se toimii Härmässä, Seinäjoella, Alajärvellä, Peräseinäjoella sekä Ylistarossa. 

Toiminta kattaa laajasti koulu-, reitti-, paikallisliikenteen sekä tilausajot kotimaassa ja ulkomailla. 
Linja-autohommissa olen toiminut siitä lähtien kun sain ajokortin.

Olen aktiivisesti mukana sopimuspalomiehenä ja yksikönjohtajana E-P:n Pelastuslaitoksen Ylistaron asemalla.
Toimin myös laitoksen hälytysajokuljettaja-kouluttajana.

Olen ehdokkaana, koska niin ylistarolaisten kuin liitoskuntien Nurmon ja Peräseinäjoen asukkaiden mielipide
tulee huomioida kantakaupungissa tasapuolisesti. Lisäksi palveluiden tulee olla turvattuja myös näille alueille. 

Katteettomia lupauksia on turha tehdä ja yrittää sillä kalastella ääniä, 
mutta nämä asiat laitan työlistalle,

mikäli tulen valituksi:

    1. Asuminen
Asuminen tulee tehdä houkuttelevaksi myös ”sivukylille” esim. asettamalla tonttien hinnat mahdollisimman mataliksi,

jopa tarjota rakentajalle sellaista ilmaiseksi, mikäli sillä sitoutuu asumaan eikä käytä sitä tulojen saamiseen.
    

2. Peruspalvelut.
Kaupungin tulee huolehtia, että alueella pystytään pitämään peruspalvelut kuten posti, matkahuolto,

lääkäripalvelut, neuvolat, lasten hoitopaikat myös kesälomien ajan.
Alueen siisteydestä ja teiden kunnosta tulee pitää huolta.

    
3. Turvallisuus.

Kaupungin tulee turvata alueen pelastustoiminta sairaankuljetuksineen, vaikka sote-uudistus menisikin läpi.
Ylistarossa on erittäin hienosti hoidettu pelastustoimi, pelastuslaitoksen uudistamat kalustot ja

pitkään alueelle odotettu sairaankuljetus 24/7.
Miehistöä pelastuspuolella on nelisenkymmentä, joista suurin osa on toimintaan sitoutuneita ja aktiivisia.

Tämä palvelu on turvattava.
    

4. Tasapuolisuus.
Kaupungin tulee palvella asukkaitaan tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.

Nuorille ja urheiluseuroille tulee antaa hyvät mahdollisuudet urheiluharrastuksiin
tarjoamalla liikuntapaikat veloituksetta harjoitustoimintaan.

Vain tällä saadaan lajiharrastajat pysymään omalla seudulla ja edustamaan perinteisiä ylistarolaisia seuroja,
laittamatta liikaa rahaa maantielle reissatakseen liikuntamahdollisuuksien perässä kantakaupungissa.

Parhaimmassa tapauksessa näin koko perheellä ei ole tarvetta muuttaa täältä pois.
    

5. Paikallisliikenne.
Liikkuminen kantakaupunkiin ja takaisin tulee saattaa myös ylistarolaisten ja
peräseinäjokisten käyttöön liittämällä nämä alueet paikallisliikenteen pariin.

Kaikille  samat lipputuotteet käyttöön tasapuolisesti.
    

6. Koirapuisto.
Ylistaroon tulee myös saada aidattu koirapuisto, missä koiran omistajat saavat käydä

ulkoiluttamassa/kouluttamassa omia koiriaan aiheuttamatta muille mieliharmia.

Mikäli myös haluat vaikuttaa näihin asioihin,
anna äänesi minulle, niin vien sen eteenpäin päättäjille.
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Isonkyrön, Vöyrin ja Ylihärmän 
rajamailla sijaitsee Murron ru-
koushuone. Jos tarkkoja ollaan, 
on se Isonkyrön puolella. Murron 
rukoushuoneella on nyt korona-
aikaankin järjestetty säännöllisesti 
ehtoollisjumalanpalveluksia.
 Keskiviikkona 28.4. ehtoollis-
messuun oli kerääntynyt parikym-
mentä seurakuntalaista eri pitäjis-

Salama iski Murron rukoushuoneeseen toukokuussa 1985 
ja vuosisadan alussa rakennettu rukoushuone tuhoutui 
tulipalossa lähes täysin. Tulipalolta säästyi vain muutama 
vanha hirsi. Talkoovoimin rakennettiin nykyinen rakennus, 
jota voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin.

Murron rukoushuoneella 
aktiivista toimintaa 

Vöyrin kirkkoherra Hans Boije piti ehtoollishetken Murron 
ruokoushuoneella 28.4.2021.

Neljäs säkeistö… Kiusallinen hil-
jaisuus. ”Ole hyvä, Timo-Esa, 
miten menee neljäs säkeistö Su-
vivirrestä?”, kysyi opettajani 
Ylistaron kirkonkylän kansakou-
lussa, joka nykyään tunnetaan 
Kirja-Matin kouluna. Laulaa ei 
olisi tarvinnut, pelkkä lausumi-
nen olisi riittänyt, mutta ulko-
muistista.

Tuurilla ei käynyt tuuri. Olin tak-
tikoiden opetellut vain kolme en-
simmäistä säkeistöä, jotka luok-
kakaverini olivat jo lausuneet. 
Laiskanläksyksi tuli siis neljäs 
säkeistö, jonka sain opetella vä-
lituntien aikana. Tämä syöpyi 
syvälle sydämeen niin hyvin, että 
puhutteleva säkeistö oli armei-
jassa jo osa iltarukoustani.

Koulussa opeteltiin virsien lisäksi 
ulkoa ruokarukouksia, Raamatun 

kantaisiä ja Jaakobin poikien ni-
miä sekä Herran siunaus. Kristi-
tyssä maassa tämä on ollut luon-
tevaa yleissivistystä ja henkistä 
pääomaa. Minkä nuorena oppii, 
sen vanhana taitaa. Kouluajan 
ulkoläksyt ovat yllättäen tuoneet 
jopa lohtua myöhemmissä elä-
mänvaiheissa.

Viime vuosina ovat koulut al-
kaneet muuttaa perinteisiä ke-
vätjuhliaan ateistisen tuhannen 
jäsenen Vapaa-ajattelijain liiton 
painostuksessa ja yksittäisen 
valtion virkamiehen näkemyksen 
perusteella. 

Käsittämätöntä, että kevätjuh-
lan järjestäminen kirkossa ky-
seenalaistetaan näin kyseen-
alaisin perustein. Jopa Suvivirsi 
yritetään virkamieslinjauksella 
poistaa koulun juhlasta tai sallia 

enintään ensimmäinen ”neut-
raali” säkeistö. Kolmannen ja 
neljännen säkeistön laulaminen 
koulussa vaatii nykyään erityistä 
rohkeutta opettajilta. 

Miksi suomalaiseen perinteeseen 
ja kristinuskoon luonnollisesti 
kuuluvia asioita pitää nykyään 
ikään kuin pyydellä anteeksi?

Virren 571 sanomassa ei ole mi-
tään hävettävää. Se ylistää Juma-
lan hyvyyttä ja Hänen luomansa 
luonnon kauneutta sekä Jeesuk-
sen rakkautta meitä kohtaan.

Tästä pitäisi kaikille antaa lais-
kanläksyä, jotta voisimme roh-
keasti puolustaa suomalaisia 
perinteitä ja tehdä itsenäisiä rat-
kaisuja omalla paikkakunnalla! 
Ei koululaisjumalanpalvelusta 
ole kielletty sen paremmin kuin 

Suvivirttäkään koulun juhlassa. 
Apulaisoikeuskanslerin näkemys 
on pelkästään tulkinta.

”Sallikaa lasten tulla minun 
luokseni, älkääkä estäkö heitä”, 
tähdentää Jeesus. Ei kirkkoon 
menemistä tarvitse pelätä. Raa-
matun sana tulee siellä tutuksi, 
mutta ketään ei pakoteta siihen 
uskomaan. Valinta on jokaisen 
oma henkilökohtainen ratkaisu.

Rohkaisen kouluja järjestämään 
juhlia suomalaisen tavan mukaan 
niin kuin ennenkin ja jokaista tu-
lemaan kirkkoon ja muuhunkin 
seurakunnan toimintaan. 

Jeesukseen uskomalla ei menetä 
mitään, mutta voi voittaa kaiken!

Suvivirrestä laiskanläksylle

Timo-Esa Tuuri
linja-autonkuljettaja, 
uutistoimittaja
Luumäen kirkkovaltuutettu, 
lähtöisin Ylistarosta

Vieraskolumni

Lappajärvellä Tapolanvuorella 
on vaikuttava paikka. Poliisissa 
yli 30 vuotta palvellut Tapio Au-
tio on ammentanut jaksamisen-
sa taiteesta ja käsillä tekemisestä. 
Voimakas tarve tehdä taidetta ja 
rakentaa kivestä ovat olleet väylä 
”selvitä hengissä” myös poliisin 
työssä.
 -Täytyy tehdä sellaisia asioita 
mistä sielu ja sydän tulevat onnel-
liseksi, kertoo Tapio.
 Autio osti Tapolanvuoren tilan 
omakseen vuonna 1995 ja on sii-
tä lähtien toteuttanut unelmaansa 
maalaamalla sekä rakentamalla ki-
vistä ainutlaatuista kokonaisuutta. 
Taiteilija kuvaa paikkaa omaksi 
”taistelukentäkseen”, jossa hänen 
ei tarvitse ottaa yhteen ihmisten 
kanssa vaan taistelukumppanina 
on kivi.
 Nuorena miehenä Keravalla 
poliisina ovat jättäneet Tapion jäl-
kiä, poliisin päälle syljettiin ja hyö-
kättiin. Tilanteista kuitenkin aina 
selvittiin kunnialla.
 Eri kivilajit ovat vieneet mie-
hen mukanaan. Hän on käyttänyt 
rakennusaineksina paljon Pihti-
putaan kiveä sekä Alajärven Viran-

Ateljee Tapio Autio - sielu ja sydän mukana taiteessa

betoniteokset ja maalaukset pal-
jastavat yhden miehen valtavan, 
fyysisiä ja henkisiä voimia vaati-
neen urakan: 
 -Olen halunnut fyysisesti ko-
keilla rajojani, sillä kivi on vastus-
tajana valtavan voimakas. Se, että 
pystyt murtamaan kiven ja pääset 

rakentamisen ja taiteen suhteen. 
Työ jatkuu. Kivi kiveltä, sivelti-
menveto siveltimenvedolta. Tapo-
lanvuorella kiertäessä tulee vaiku-
telma, että paljon on Tapiolla vielä 
suunnitelmia tuleviksi vuosiksi.

Kirkko, alttari, 
mustia lamapaita ja enkeleitä

Erillisiä tiloja on useita: Kivimaa-
lauskirkko, lammasalttari, enkeli-
huone, Vuorenpeikon linna ja ka-
levalainen kalliomaalausluola. Yli 
16 metrin korkuisesta näkötornista 
aukeavat huimat näkymät Lappa-
järven selälle.
 Taiteilijan omin käsin raken-
tama kirkko puhuttelee monin ta-
voin kävijöitä. Kirkon tarkoitukse-
na on pysäyttää ihminen hetkeksi 
kuuntelemaan itseään. Pyhäkön 
arvokkain teos on alttarikivi, johon 
luonto itse on muovannut ristin-
merkin. Kirkossa on tilaa noin 120 
hengelle ja paikkaa käytetään mm. 
häätilaisuuksiin.
 Alttarin keskellä on betoniin 

ikuistettuna taiteilijan käden ja 
jalanjäljet. Ympärillä on 99 kiveen 
maalattua lammasta. Ne ja seinällä 
olevat raamatulliset kuvat symbo-
loivat mustan lampaan tarinaa.
 ”Näitä mustia lampaita on ole-
massa. Sen olen nähnyt työni kaut-

ta ja sen näkee yhteiskunnassa jo-
kainen, joka haluaa nähdä. He ovat 
ihmisiä, jotka eivät ole löytäneet 
paikkaansa. He ovat rikkinäisten 
perheiden lapsia, jotka ajautuvat 
viinaan ja huumeisiin. Mutta he 
ovat myös hyvin lahjakkaita yk-
silöitä, jotka voisivat hyvin palata 
laumaansa ja toteuttaa lahjaansa”.
 Kalevalaisessa salissa on ikuis-
tettuna kiveen ja seinille mm. Ukko 
Ylijumala, Kuolema eli Viikatenai-
nen, Metsänjumala sekä vedenju-
mala Ahti.
 ”Jo Kalevalan aikaan jumali-
suus ja epäjumalisuus, hyvyys ja 
pahuus tasapainottelivat. Sen ajan 
ihmisessä oli paljon samaa kuin 
meissä nykyihmisissä. Ahneus ja 
kateus olivat vallalla jo silloin. Toi-
saalta silloin kunnioitettiin luon-
toa ja muun muassa metsän valti-
asta karhua paljon enemmän kuin 
nyt. Kalevalan teemoja voi soveltaa 
tähän päivään, sillä edelleen on 
menestyjiä ja häviäjiä. Ihminen on 
sama ikuisesti, puitteet vain vaih-
tuvat”.

perän kiveä, läheltä Soinin rajaa. 
Sieltä on löytynyt harvinaisuuksia, 
joita näkyy kiviseinässä.
 Tapolanvuoren rakennukset, 

sen kanssa sinuksi ja tiedät, milloin 
palanen lähtee, siinä on sen hieno-
us, kuvailee Autio. 
 Mutta unelmia on vielä paljon 

KIVIMAALAUSKIRKKO     KIVILAMMASALTTARI
KALEVALAINEN KIVIMAALAUSALTTARI     LINNA
SUOJELUSENKELIOSASTO    KIVIALTTARIOSASTO
METSÄSTYSOSASTO     YLI 200 KIVIMAALAUSTA
YM

Pidetään koko maa mukana
Vieraskolumni

Kuntapolitiikka ei ole koskaan 
erillinen saareke yhteiskunnassa. 
Harjoitettu talous- ja työllisyys-
politiikka ja toisaalta lakisäätei-
set palvelut ja niiden järjestämi-
seen annettavat valtionosuudet 
määrittävät pitkälti, millaisissa 
raameissa päätöksiä kunnissa 
tehdään. 

Samoin työn, liikkumisen ja asu-
misen kustannusten kasvatta-
minen leikkaavat kuntalaisten 
kukkarolta ostovoimaa, ja yhä 
vähemmän on euroja pyörittä-
mään yritysten kautta verotuloja 
kuntien kirstuun.

Tuleva valtuustokausi sisältää 
juuri näitä haasteita. Marinin 
hallituksen toimesta kunnille 
sälytetään lisää velvollisuuksia 
ilman riittävää rahoitusta niiden 
järjestämiseen. Erityisesti oppi-

velvollisuusiän nostami-
sen ja sinällään tärkeän 
hoitajamitoituksen pa-
rantamisen kohdalla kus-
tannusten kasvu kaatuu 
kuntiin. 

Harjoitetulla energiapo-
litiikalla on myös heijas-
tuksensa mm. maaseudun 
elinvoiman heikkene-
miseen. Energiaturpeen 
hallitsematon alasajo on 
johtanut maaseudun sa-
tojen työpaikkojen vaa-
rantumiseen ja yrittäjien 
ahdinkoon, sekä lisään-
tyvään tuontifossiilisten 
ja venäläisen hakkeen 
käyttöön. Samaan ai-
kaan meillä on suuret määrät 
korjaamatonta energiapuuta ja 
hakkuujätettä, jota ei saada hyö-
dynnettyä markkinoiden vää-

ristyessä. Nämä lyhytnäköiset 
ilmasto- ja energiapoliittiset lin-
jaukset näivettävät maaseutua, 
huonontavat taloutta ja lisäävät 

vielä päästöjä.

Usein meiltä poliitikoilta 
kysytään, mistä me leik-
kaisimme, kun säästöjä 
kunnissa on etsittävä Kun-
tatalous ei kuitenkaan ole 
pelkkää kuluhöyläystä. KD:n 
linja on nostaa esille ennal-
taehkäisyä, hyvinvointia ja 
terveydenedistämistä. Näi-
hin investoimalla säästetään 
sairauksien hoidosta ja ras-
kaammista toimenpiteistä 
mm. lastensuojelussa. 

Kristillisdemokraatit on 
myös vahvasti ajanut 
omaishoitajien aseman 
kohentamista, ja oikeut-

ta yhdenvertaiseen tukeen ja 
tukipalveluihin asuinkunnas-
ta riippumatta, samoin kuin 
omaishoidontuenpalkkion ve-

rovapautta. Ikäihmisten kotona 
asumisen mahdollistaminen ja 
tukeminen on paitsi inhimilli-
sesti oikein myös laitoshoitoa 
edullisempaa. Säästöjä syntyy 
myös pitämällä huolta työhyvin-
voinnista ja ennaltaehkäisemällä 
sairauspoissaoloja. KD haluaa 
hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja 
toimivat työhyvinvointiohjelmat 
kuntiin. 

Jo nämä muutamat esimerkit 
kertovat siitä, miksi kuntavaa-
leissa on hyvä katsoa paikallisen 
politiikan lisäksi siihen, millaisia 
päätöksiä puolue tekee valtakun-
nan tasolla. Kun kevään kunta-
vaaleissa valitset ehdokkaasi, 
valitset arkielämäsi tärkeimmän 
päättäjän! 

Sari Essayah, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi

tä. Kaukaisimmat olivat Seinäjoelta 
asti.
 Messun piti Vöyrin kirkkoher-
ra Hans Boije, joka saarnassaan 
muistutti seurakuntalaisia siitä, 
kuinka arjestakin on syytä olla kii-
tollinen. ”Iloa elämään tuovat lap-
set ja lapsenlapset ja näistä kohtaa-
misista on syytä olla kiitollinen.”

Toivosen Eläinpuisto ja Talon-
pojanmuseo sijaitsee valtatie 
8:n varressa Kälviällä, Kokko-
lasta 10 km pohjoiseen.
 Siellä on tuttuja eläimiä, ku-
ten vasikoita, poneja, kilipukke-
ja ja possuja. Lapset pääsevät 
näkemään kotieläimet talonpoi-
kaiseen tyyliin. Lisäksi alueella 
on traktoreita, merirosvolaiva ja 
vanhan ajan kauppa, vain muu-
tamia mainitakseni. Puistossa 
saa helposti kulumaan koko päi-
vän. 
 Museoalueella on 
mm.seuraavia työnäytöksiä: Pä-
rehöyläystä, mattojen kudontaa, 
tuohitöitä, puuastioiden kruu-
nausta, vastan ja luudan tekoa, 
parrun veistoa, kivenporausta ja 
voi seurata seppää pajalla tako-
massa.

Toivosen Eläinpuistosta elämyksiä koko perheelle

Lapset voivat helliä kotieläimiä. Paikalla on osaava henkilökunta, joka kertoo 
mielellään lisää eläimistä.

Kivimaalauskirkossa on vihitty useita pariskuntia.

Kalevalainen kalliomaalausluola.

Tapio Autio on ITE-taiteilija ja poliisi.



244
Ylikangas Pekka
Lentokenttätyöntekijä

243
Viitala Jari
Postityöntekijä

242
Valtamäki Erkki
Toimittaja, tietokirjailija

241
Soukkala Janne

LVI-asentaja

240
Sirviö Juha-Pekka
Kuorma-auton kuljettaja

239
Siltala Rami

Ravitsemistyöntekijä

238
Salminen Pertti

Eläkeläinen

237
Saarimäki Timo

Painepesijä, maatalousyrittäjä

236
Räsänen Mervi

Sosionomi amk/ toiminnanohjaaja

235
Ritari Petri

Viihdetaiteilija, taksinkuljettaja

234
Rintamäki Petri

Raskaankaluston kuljettaja

233
Rasku Aki

Lentokapteeni, Eläkeläinen

232
Rajala Tiia

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja

231
Poola Veli-Matti

Mittamies

230
Pihlajamaa Anssi

Tekninen myyjä

229
Perälä Jari

Yrittäjä

228
Peltola Minna
Rakennusinsinööri

227
Palmén Jukka Patrik

Oikeustieteen opiskelija

226
Ojala Mika
Polttoleikkaaja

225
Niemi Heikki
Liikenne-esimies,

sopimuspalomies/yksikönjohtaja

224
Möttönen Saku

Merkonomi

223
Mäkelä Pasi

Bitumieristäjä

222
Mäenpää Tomi

Sairaanhoitaja

221
Merivirta Tommi

Diakoniatyöntekijä

220
Luukko Matti-Pekka

Elintarviketyöntekijä

219
Leppäniemi Vesa

Myyntineuvottelija

218
Lepistö Petri

Toimitusjohtaja, insinööri MBA

217
Latvala Johanna

Opiskelija, personal trainer

216
Kähönen Marko

Myyjä

215
Kurikka Leena

Toimittaja, yrittäjä

214
Kuoppala Erkki

Merkonomi, LKV

213
Kultalahti Tauno

Kirvesmies,
Kuorma-auton kuljettaja

212
Kristo Ville

Maanviljelijä

211
Korpela Marja-Liisa
Lähihoitaja, AMK-opiskelija

210
Koivula Laura

Koulunkäynnin ja aamu-
ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

209
Knuts Riina
Sairaanhoitaja,

tunnevyöhyketerapeutti

208
Keränen Heini

Lähihoitaja

207
Kattelus-Kilpeläinen Piia
Hallintotieteiden maisteri, poliisi

206
Juntunen Lauri

Varastomies

205
Höykinpuro Simo

Sähköasentaja

204
Hyvönen Ilkka (sit.)
Rakennusinsinööri, yrittäjä

203
Huhtanen Timo

Insinööri

202
Hautaluoma Väinö

Myyntiedustaja

201
Havimäki Janne

Automyyjä

200
Haapasalmi Hannu

Yrittäjä

199
Franttila Asko

Trukinkuljettaja

198
Auramo Markku

Maatalous- ja
metsätieteiden maisteri

197
Ala-Riihimäki Jarkko

Yrittäjä, toimitusjohtaja

196
Ahlgren Jukka

Insinööri, tietotekniikka

Ennakkoäänestys 26.5-8.6

Vaalipäivä 13.6
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