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Kyllä kansa 
muistaa

Keskustan kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen tekivät 
sen, minkä suoraselkäisen kansanedustajan pitää tehdä: äänestivät EU:n el-
vytyspakettia vastaan.

Elvytyspaketti maksaa Suomelle nettona noin 4 miljardia euroa. Sen lisäk-
si alkaneella EU:n rahoituskaudella 2021-2027 Suomen nettomaksuosuus 
nousee 6 miljardiin euroon eli yhteensä Suomi ottaa 10 miljardia euroa lai-
naa muille EU-maille. Tuolla rahalla maksaisi Suomen maatalouden kan-
salliset tuet yli 31 vuotta tai pyörittäisi Seinäjokea 20 vuotta. Saisi vastineek-
si suomalaista ruokaa ja elävän maaseudun tai kaikki kaupungin palvelut. 
Pikkurahojako jonkun mielestä?

Tuomas Kettunen teki päivityksen: asia on loppuunkäsitelty. Kyllä Ket-
tusen osalta, mutta ei keskustan ja kokoomuksen osalta. Keskustan ryh-
mäpuheenjohtaja Antti Kurvinen, Kauhava, on takuumies, siis suomeksi 
sanottuna lainan takaaja, jolla tulevat sukupolvet maksavat Etelä- ja Itä-
Eurooppaan annettuja avokätisiä avustuksia. Kurvisen ohella takaajiksi 
ilmoittautuivat seinäjokelainen Pasi Kivisaari ja ähtärilainen keskustapii-
rin johtaja Mikko Savola. Kokoomus taas pelasi jälleen likaisia pelejään ja 
päästi paketin läpi. Kyllä kansa muistaa!

Se, miten ”kentällä” EU-pakettia maaniteltiin ihmisille, ei tee kunniaa: väi-
tettiin suusta suuhun, ettei maataloustukia saada, jos pakettia ei hyväksytä. 
Tämähän oli täyttä potaskaa, sillä EU:ssa on budjettisäädökset, jonka mu-
kaan vanhat määrärahat jatkuvat vuosittain, jos sopua ei ole.

Ennen EU:n vuonna 2014 asettamia Venäjä-pakotteita ja niitä seuranneita 
vastapakotteita oli Suomen suurin vientimaa Ruotsi yli 6 miljardilla eurolla. 
Venäjä ja Saksa ylsivät molemmat 5 miljardiin euroon. Yhdysvallat ja Alan-
komaat olivat molemmat noin 4 miljardia euroa. Onko sitten järkevää, että 
Suomi lisää Saksa-riippuvuuttaan ulkomaankaupassa? Vuonna 2020 Sak-
san osuus oli jo 8 miljardia euroa viennistä. Ruotsi oli 6 miljardia ja Yhdys-
vallat vajaat 5 miljardia euroa. Venäjä oli enää 3 miljardia euroa, elintarvi-
keviennin romahdettua.

Onhan se kornia, että keskusta ja kokoomus, sdp, RKP ja vihreät sekä va-
semmistoliitto ovat valmiita lähettämään ’koronan takia’ 4 miljardia euroa 
nettona muille EU-maille, mutta silloin kun oma maatalous vuonna 2014 
olisi EU-pakotteissa ja vastapakotteissa tarvinnut kaupan käynnin jatku-
misen Venäjälle, tyytyi maatalousministeri Petteri Orpo (kok) 10 miljoonan 
euron kertakorvaukseen EU:lta. Surullista.

”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, 
koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen”...”Mutta tämä 
on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä 
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, 
joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa 
nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen te-
konsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” (Joh 3: 18, 20-21)

Siirakin kirjassa Raamatun vuoden 1938 käännöksen lisäluvuissa on tär-
keitä elämän viisauksia noin 2200 vuoden takaa, jotka puhuttelevat: ”Moni 
kumppani nauttii ystävästä silloin, kun on iloa, mutta ahdingon aikana on 
häntä vastaan”. Tai ”älä unhota mielestäsi ystävääsi, äläkä ole muistamatta 
häntä, kun olet rahoissa.”

Ja erityisesti: ”Älä neuvottele sen kanssa, joka katsoo sinuun karsaasti, vaan 
kadehtijoiltasi pidä aikeesi salassa.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Suomen metsät on 
suojeltava EU:lta

Suomen pitkän linjan osaaminen metsänhoidossa ja hakkuissa on luonut 
erinomaisen perustan kestävälle metsätaloudelle ja puuhun perustuvalle 
teollisuudelle. Meidän metsät kasvavat puuta enemmän kuin koskaan. 

Meidän metsiämme koskeva päätöksenteko on pidettävä jatkossakin 
omissa käsissä. EU:n komissio julkaisi jokin aika sitten kestävän rahoi-
tuksen ilmastokriteerit, jonka linjaukset uhkaavat Suomen metsäteolli-
suuden ja metsien talouskäytön toimintamahdollisuuksia.

Suomen metsät on suojeltava EU:n virkamiehiltä ja asioista ymmärtämät-
tömiltä poliitikoilta. Suomessa on jo suojeltuja metsäalueita ihan tarpeeksi 
ja METSO-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen metsien-
suojeluun. Pitäähän metsänomistajan saada itse päättää metsistään.

Suomessa on maailman parhaiten inventoidut metsät ja uskallan väittää, 
että meillä on huippuosaaminen mitä tulee metsien hoitoon - Suomen 
metsien puutase on kasvanut verrattuna vuosikymmenten takaiseen, 
kiitos kuuluu osaaville metsänomistajille ja metsäpuolen asiantuntijoille. 

Jokainen ymmärtää, että vain kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä ja 
toimii hiilinieluna - pystyyn kuivaneet kelopuut eivät sido mitään ja ve-
tävät puoleensa kaiken karvaiset tuhohyönteiset, jotka vievät puuston 
arvon ja estävät korkeamman jalostusasteen käytön.

Kuntavaaleissa valitaan päättäjät seuraavaksi valtuustokaudeksi. Sosiaa-
li- ja terveyspuolen uudistus eli tuttavallisemmin ”SOTE” esiintyy kes-
kusteluissa. Onko SOTE uhka kunnille vai ei? Tämä ikuisuusprojekti on 
kaikkien poliittisten lehmänkauppojen kruunaamaton äiti. Itse toivon, 
että ihminen saisi tarvitsemansa hoidon lähipalveluna nopeasti, tehok-
kaasti ja yhdeltä luukulta. Asiakkaan juoksuttaminen luukulta luukulle on 
inhimillisten resurssien tuhlaamista. 

Lisäksi yksityisten palveluntuottajien asema on turvattava. Perusta on 
julkinen sektori, mutta yksityinen täydentää sitä. Myös kolmannen sek-
torin järjestöt on huomioitava sote-palveluiden tarjoajana etenkin en-
naltaehkäisevässä roolissa.

Sotessa on rahoituksen suhteen paha valuvika. Ainakin kaksi miljardia 
euroa puuttuu. Näin ovat konsultit laskeneet. Suomalaisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden turvaaminen tuntuu olevan nykyhallitukselle toissi-
jaista, koska samaan aikaan työnnetään miljardeja euroja Eurooppaan, 
lähinnä etelän maille, jotka elävät yli varojensa ja näiden maiden roska-
pankeille. Miksi suomalaisten veronmaksajien pitää maksaa toisten kulut 
ja velat? 

Piia Kattelus-Kilpeläinen

MATTI-PEKKA LUUKKO
Paremman kunnan puolesta

Olen työskennellyt elintarviketyöntekijänä 26 vuotta. Perheeseeni kuuluu 
kaksi aikuista lasta ja vaimo. Asumme sukuni kantatilalla, joka on yksi 
Nurmon vanhimmista talopaikoista. Harrastan vapaa-ajallani pyöräilyä 
sekä metsässä liikkumista. Valokuvaan mielelläni kauniita luontomaisemia. 

Vaaliteemat: Perusasiat kuntoon
Luottamustehtävät: Seinäjoen Perussuomalaisten hallituksen jäsen
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Kokoomuksen Reima Kuisla ja 
kristillisdemokraattien Kati Num-
mensalo nostivat vihreän lapun ky-
symykselle ”kuntaliitos Ilmajoen 
kanssa”.
 Perussuomalaisten Piia Katte-
lus-Kilpeläinen ja keskustan Jouko 
Peltonen nostivat punaisen lapun 
Seinäjokinen-lehden nelihenkisessä 
kuntavaalipaneelissa.
 Nummensalo perusteli panee-
lin juontaneelle ilmajokilähtöiselle 
Tuomas Koivuniemelle tämän esit-
tämään kysymykseen, että ”jos Il-
majoki valmistautuu ja haluaa, niin 
ok, Seinäjoki ottaa vastaan.”
 -Kuntaliitokset vahvistaa koko 
aluetta. Nurmo-puolueen miehille 
on jäänyt liikaa se levy päälle ja tulee 
kolme miestä mieleen ja yksi niis-
tä on tuo Jouko (Peltonen), veisteli 
Kuisla.
 Piia Kattelus-Kilpeläisen ylis-
tarolaisena oli hyvin vaikea nähdä 
kuntaliitoksesta hyötyjä:
 -Ylistaron kohdalla ei ole lupa-
ukset pitäneet. Ja se mitä ilmajoke-
laisia tunnen, niin sen yhteisen kau-
pungin nimeksi tulisi Ilmajoki, sillä 
siellä ollaan sen verraan itteellisiä ja 
se on vanha emäpitäjä. Minä vastus-
tan kuntaliitoksia, koska hyödyt on 
jäänyt näkemättä, totesi Kattelus-
Kilpeläinen jämäkästi.
 Jouko Peltonen ei halunnut 
kommentoida äänestyskantaansa 
sen enempää, todeten vain, että ”en 
ole nähnyt siellä hyppy-herätysha-
lua liittyä Seinäjoen kaupunkiin”.
 -Nurmossakaan ei ollut halua, 
muuta liitos meni kansalaisten tah-
don vastaisesti. Toki laillisesti, mutta 
kansalaisten tahdon vastaisesti.

Progressiivinen vero ei kiinnosta

Panelistit antoivat jyrkän tuomion 
sosiaalidemokraattien esittämälle 
kuntaveron nostamiseksi progres-
siivisella verotuksella.
 Sote-ratkaisu jakoi kantoja. 
Yleisesti palvelujen toimivuutta yli 
hallinnollisten rajojen erikoissai-
raanhoidossa ja perusterveyden-
huollossa kannatettiin. Samoin so-
siaalipalvelujen toimimista lähellä 
terveyspalveluja.
 Panelisteista Reima Kuisla (kok) 
kritisoi isoa keskitettyä Aallokkoa:
 -En näe mitään järkeä, että kes-
kitetään. Palvelut on paremmin saa-
vutettavissa, kun ne ovat hajallaan. 
Lisäksi syntyy kuluja kuten uutena 
kuluna isossa rakennuksessa tarvit-
tavat vahtimestaripalvelut ja turva-

Kokoomus ja kristilliset Ilmajoki-Seinäjoki -liitokselle vihreää, 
Perussuomalaiset ja keskusta punaista

palvelut, totesi Kuisla.
 Piia Kattelus-Kilpeläisen mu-
kaan sote-ratkaisu on edellisten 
kolmien vaalien aikana ollut esillä ja 
”aina on ollut jonkilainen sote tulos-
sa”.
 -Oleellista on, että ihminen pää-
see nopeasti hoitoon ja ohjautuu heti 
oikeaan (hoito)putkeen. Jos sellainen 
luukulta luukulle juoksuttaminen 
poistuu, niin silloinhan se olisi hyvä, 
totesi Kattelus-Kilpeläinen.
 Peltonen (kesk.) arvioi sote:n 
olevan iso juttu ja kuluja olevan pal-
jon ja niitä on menossa ihan ”Amo-
kin kitaan”:
 -Pakko sotelle on jotain tehdä. 
Ja niin, että alueellinen oikeuden-
mukaisuus säilyisi, että palveluja on 
maakunnissa ja kaupungin reunoilla.
 Kati Nummensalo kritisoi, että 
sote-uudistuksen ongelmana on 
keskustalla ollut puoluepoliitti-
set tavoitteet, kun se haluaa hallita 
maakuntia ja kokoomus haluaa sinne 
yksityisiä terveystaloja:
 -Voitaisiin oikeasti keskittyä 
siihen sosiaali- ja terveysuudistuk-
seen.

Kyläkoulut jakoi mielipiteitä

Seinäjokinen-lehden paneelissa kyl-
lä-ei -kysymyksissä Kati Nummen-
salo nosti punaisen lapun kysymyk-

selle ”kyläkoulut”. Muut nostivat 
vihreää.
 Kaikki nostivat punaista kysy-
mykseen: pride-liputus Seinäjoen 
virastoissa. Punaista tuli kaikilta 
myös kysymykseen ”hiilineutraali 
Seinäjoki”.
 Myöskään pormestarimallille ei 
kukaan neljästä panelistista innos-
tunut.

Korkeakoulutusta tarvitaan

Vastauskierroksen avannut Piia Kat-
telus-Kilpeläinen (ps) arvioi Seinä-
joelle ammattikorkeakoulun olevan 
erittäin tärkeän kehittymisen kan-
nalta.
 -Meidän pitää pitää huolta, että 
meillä on jatkossakin itsenäinen 
seamk ja voidaan tehdä yhteistyötä 
ja etäopiskelumahdollisuudet ovat 
kaikkien ulottuvilla. Sitä en voi luva-
ta, että Seinäjoelle saataisiin yliopis-
toa, totesi hallintotieteiden maisteri 
ja kansainvälistä MBA-tutkintoa 
juuri Seamkissa tekevä Kattelus-Kil-
peläinen.
 Reima Kuisla (kok) kertoi teh-
neensä yliopistotutkinnon Lapin 
yliopistosta ja myös ammattikorkea-
koulusta on viittä vailla ylempi insi-
nööritutkinto kädessä.
 -Tarvitaan ehdottomasti korke-
ampaa koulutusta ja maisterikoulu-

tusta Seinäjoelle. Sitä voidaan tuoda 
myös ammattikorkeakoulun kautta 
siten että tehdään yhteistyötä joko 
Tampereen tai Vaasan yliopiston 
kanssa, linjasi Kuisla.
 Kati Nummensalo (kd) ei pitänyt 
tällä syntyvyydellä Suomessa realis-
tisena omaa yliopistoa Seinäjoelle.
 -Se ei poissulje sitä, etteikö Sei-
näjoella voida tehdä hyvää yhteis-
työtä. Kasvutustieteen maisterina ja 
luokanopettajana suoritin jo ennen 
teams-aikaa Framilla Seinäjoel-
la sivuaineopinnot etänä Helsingin 
yliopistossa käymättä kertaakaan 
Helsingissä, kertoi Nummensalo 
mahdollisuuksista.
 Tampere3:n kaatajana kunnos-
tautunut filosofian maisteri ja lukion 
rehtori Jouko Peltonen (kesk.) arvioi 
oman pesän vuotavan, kun Seinä-
joelta ei Seamk kiinnosta opiskeli-
joita, mutta sen sijaan maakunnasta 
Seamkiin kyllä tulee väkeä.

 -Yliopistokoulutus paikan päällä 
on vähän vaikea juttu, kun ikäluokat 
pienenevät. Se koulutus mitä Seinä-
joella tarjotaan, pitää olla pienene-
ville ikäluokille valtakunnallisesti 
kiinnostavaa eikä ne saa olla samoja 
kuin muualla tai koulutus pitää siir-
tää kokonaan tänne, linjasi Peltonen.

 Kattelus-Kilpeläinen kommen-
toi jatkokommentissaan, että tänä 
päivänä voi tehdä yliopistotutkin-
non Seinäjoelta käsin. Enemmän 
hän oli huolissaan, ettei esim. nai-
sille ole terveyden- ja opetusalan 
ulkopuolelta korkeasti koulutettujen 
työpaikkoja mm. valtion palvelujen 
keskittyessä kehä kolmosen sisäpuo-
lelle.
 Peltosen mukaan korkeakoulu-
tetuille haaste on, ettei elintarvike-
sektorin ulkopuolella ole riittävästi 
työmahdollisuuksia.

Turpeelle kannatusta

Kysymykseen ”turve” kaikki nosti-
vat vihreän lapun.
 Hulevesimaksujen nostolle 
kaikki nostivat punaista.
 Paneelin lopuksi kaikki esittivät 
näkemykset, miksi muita panelisteja 
kannattaisi äänestää.
 ”Kaikilla meillä on omia mieli-
piteitä. Meitä yhdistää päättäväisyys. 
Kaikki ollaan hyviä ehdokkaita. Kan-
nattaa huolella tutustua ehdokkaan 
mielipiteisiin. Eikä pidetä kynttilää 
vakan alla. Ollaan tuotu valtuustossa 
näkemyksiämme esille.”
 Paneeli on katsottavissa Seinä-
jokinen-lehden fb-kanavalla. Kat-
telus-Kilpeläinen on Seinäjokinen-
lehden hallituksen puheenjohtaja.

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

Varaa aika fysioterapiaan, tule kuntoon!

Fysioterapia ja kuntoutus
FYSITIIMI

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

 

YLISMEDIN yhteydessä. Kaukolanraitti 7, Ylistaro

Keskitetty ajanvaraus puh. 040 411 5381

Huolestunut kansa-
lainen kysyy: me-
neekö näissä vaa-
leissa kaikki tyhjien 
äänestyslipukkei-
den äänet kokoo-
mukselle?

Lyhyet&Erikoiset

Seinäjokinen-lehden järjestämä vaalipaneeli lähetettiin suorana Facebookissa. Sunnuntai-iltaan mennessä tallenne oli kerännyt jo 1000 katselukertaa. Vaalipaneelissa mukana olivat 
Jouko Peltonen, Piia Kattelus-Kilpeläinen, Reima Kuisla sekä Kati Nummensalo. Tenttaajana toimi Tuomas Koivuniemi.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=871762326746780&id=209820879411334
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Pakettitarjous!  Täydellinen pesupaketti kesään.

Valtionkatu 7
www.citycarwash.fi
Puh. 050 453 0086

1 kpl hohtopesu
2 kpl peruspesu
Pesut voimassa 6 kk ostopäivästä

44€ 
sis. alv 24%

(norm. 62 €)

Osta 3 
maksa 2

PREMIUM
paketti

2 kpl hohtopesu
8 kpl peruspesu
Pesut voimassa 12 kk ostopäivästä

150€ 
sis. alv 24%

(norm. 200 €)

Seinäjoen kaupungin omistukseen 
siirtyi asema-alueelta 5 328 m2:n 
määräala. Kauppahinta oli 1 386 000 
euroa. Kiinteistökauppa mahdollis-
taa aseman alueen 1. vaiheen toteu-
tuksen.
 Seinäjoen kaupunkikonser-
ni käy tällä hetkellä neuvotteluja 
alueen 1. vaiheen kokonaistoteu-
tuksesta kilpailulliseen neuvottelu-
menettelyyn ilmoittautuneiden YIT 
Oy:n ja Peab Oy:n kanssa. Tarkoitus 
on, että hankkeen toteuttaja valit-
taisiin lokakuussa 2021.
 Aseman alueen 1. vaiheessa ra-
kennetaan perhepalvelukeskus Aal-
lokko, uuden asemahallin sisältävä 
toimistorakennus, asuin- ja liikera-
kennuksia sekä noin 500 autopaikan 
pysäköintitalo. 1. vaiheen kortteli 
sijoittuu nykyisen asemarakennuk-
sen eteläpuolelle linja-autoaseman 
kentälle. Perhepalvelukeskus Aal-
lokon ja pysäköintitalon arvioidaan 
valmistuvan vuoden 2023 lopussa. 
Kokonaisuuteen kuuluu merkittävä 
aluekokonaisuus Pohjasta, jonne 
suunnitellaan uutta kevyenliiken-
teen alikulkua uuden asemakeskuk-
sen kohdalta.
 Suomen pääradalla sijaitse-
van aseman alueen rakentaminen 
on kaupunkistrategian yksi kes-
keisimpiä tavoitteita. Suunnittelun 

Suomesta on löydetty uusi per-
hoslaji, kiinanmarjakääriäinen 
(Grapholita inopinata). Laji on Ve-
näjän itäosissa ja Pohjois-Kiinassa 
merkittävä omenan tuholainen, ja 
se kuuluu kasvinterveyslainsää-
dännön mukaan karanteenitu-
hoojiin. Löydös on Suomen ja tiet-
tävästi koko EU:n ensimmäinen, 
joten kyseessä on merkittävä ha-
vainto. Kiinanmarjakääriäislöydön 
teki perhosharrastaja feromoni-
pyydyksestä vuonna 2019, Ruoka-
virastoon se tuli varmennettavaksi 
toukokuussa 2021.
 Vielä ei tiedetä, miten merkit-
tävä kasvintuhooja kiinanmarja-
kääriäinen on Suomessa, ja miten 
laajasti sitä täällä esiintyy. Kiinan-
marjakääriäinen muistuttaa vioi-
tukseltaan omenakääriäistä. Sen 
toukat kaivautuvat omenan hedel-
miin syöden erityisesti siemeniä. 
 Aikuinen kiinanmarjakääriäi-
nen on omenakääriäistä pienempi, 
väriltään ruskeankiiltävä ja noin 
1 cm mittainen. Pienikokoisena 
kiinanmarjakääriäistä on vaikea 
havaita, eikä aikuista perhosta tai 
toukkien vioitusta voi silmävarai-
sesti erottaa omenakääriäisestä. 
Suomessa esiintyy myös muita ul-
konäöltään kiinanmarjakääriäistä 
muistuttavia perhoslajeja.
 Ruokavirasto ja Suomen Per-

Uusi omenan tuholainen löytynyt 
Suomesta – kiinanmarjakääriäinen 
on koko EU:lle uusi laji 

hostutkijain Seura ry. kartoittavat 
vuoden 2021 aikana lajin levinnei-
syyttä Suomessa. Tässä käytetään 
apuna feromonipyydyksiä. Kar-

Seinäjoen kaupungin ja Senaatin 
Asema-alueet Oy:n välinen kiinteistön
kauppakirja allekirjoitettiin 

lähtökohtana on keskusta-alueen 
ja asemanseudun tiivistäminen ja 
kytkeminen toisiinsa. Vetovoimai-
nen ja kansallisesti merkittävä ase-
manseutu on liikenteen, asumisen ja 
työpaikkojen solmukohta sekä kau-
pan ja palvelujen keskittymä.

kaavoitettaessa ja rakennettaessa, 
hallintojohtaja Jari Jokinen toteaa.
 – Seinäjoen asemanseudun 
kehittäminen on ollut pitkään tär-
keänä hankkeena kaupungin stra-
tegiassa ja alueelle on laadittu uutta 
asemakaavaa osa-alue kerrallaan. 

JOHANNA
LATVALA
Vaalislogan:
Omaishoitajuus 
arvoonsa
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Kiinanmarjakääriäinen. Kuva: v3.bold-
systems.org

Kaupunki osti Senaatin  Asema-alueet  Oy:ltä oheisen maa-alueen. Kuva: 
Seinäjoen kaupunki

toituksen jälkeen voidaan päättää 
mahdollisista torjuntatoimenpi-
teistä. Kartoituksen jälkeen voi-
daan paremmin arvioida myös 
sitä, mistä vuonna 2019 löytynyt 
yksilö oli peräisin. On mahdollis-
ta, että laji on levinnyt luontaisesti 
Venäjän itäosasta länsiosaan ja sitä 
kautta Suomeen. 
 Kääriäiset voivat kulkeutua 
alueelta toiselle myös ihmisen 
avustamana omenan hedelmien 
tai taimien mukana. On tärkeää, 
että Venäjältä ei tuoda hedelmiä 
tai taimia ilman viranomaisten 
myöntämää kasvinterveystodis-
tusta. Näin estetään kiinanmarja-
kääriäisen ja monien muiden ka-
ranteenituhoojien leviämistä.

 – Senaatin asema-alueet Oy:n 
kanssa tehty kiinteistökauppa on 
yksi tärkeä edistysaskel hanke-
kokonaisuuden toteuttamisessa 
ja luo hyvät edellytykset jatkossa 
Seinäjoen kaupungin ja Senaa-
tin asema-alueet Oy:n väliselle 
yhteistyölle koko aseman seutua 

Haluamme olla aktiivisesti mu-
kana edistämässä alueen ke-
hittämistä ja tukea kaupungin 
strategian toteutumista, tote-
aa Senaatin Asema-alueet Oy:n 
kiinteistökehityspäällikkö Jukka 
Hämäläinen.

KIMMO RANTANEN
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Puolellasi. 
Puolestasi.

KATI NUMMENSALO
Näkemystä, 
kokemusta 
Seinäjoen 

valtuustoon
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www.katinummensalo.fi

Tule tapaamaan Katia 
ja Sari Essayahia 

Halpa-Hallin pihaan 
to 27.5. klo 16.15-17
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The Independent-lehti uutisoi jo 
lokakuussa 2019 rikkipesureihin 
liittyvistä ongelmista ja kutsui niitä 
”huijauslaitteiksi”, jotka ohjaavat 
myrkyllisiä saasteita mereen. Leh-
den mukaan varustamot ovat käyt-
täneet miljardeja rikkipesureihin, 
joiden avulla ne voivat saastuttaa 
vettä, mutta silti täyttävät uuden 
päästölainsäädännön vaatimukset 
ilmakehän päästöistä.
 Rikkipesuri ottaa rikin talteen 
raskaalla polttoöljyllä kulkevien 
alusten pakokaasuista. Rikkipesurit 
tulivat pakollisiksi merenkulkuun 
1.1.2020.
 Alusten aiheuttamaa rikkiä kä-
sitellään pesurilla, joka puolestaan 
päätyy nesteenä mereen ja tämä ai-
heuttaa riskin meren elämälle.
 Tuhansiin aluksiin on asennet-
tu rikkipesuri, joka päästää saasteen 
mereen. The Independent lehden 
mukaan vain alle 10 prosenttia aluk-
sista käyttää suljettua pesuria, joka 
ei päästä saastetta mereen ja säi-
lyttää talteenotetun rikin säiliöissä 
ennen sen purkamista turvallisessa 
loppusijoituslaitoksessa satamassa.
 Laitteita nopeimmin omaksu-
neet alukset ovat suuremmat aluk-

”Huijauslaite” vai ilmastoteko 
- rikkipesurit valkopesevät päästöt laivoissa

set, kuten irtolastialukset, kont-
tialukset ja öljytankkerit, joilla on 
suurimmat moottorit ja jotka ovat 
historiallisesti olleet pahimpia saas-
tuttajia.
 -Jokaista käytettyä polttoai-
netonnia kohden avoimia pesurei-
ta käyttävät alukset päästävät noin 
45 tonnia lämmintä, happamaa, 
saastunutta pesuvettä, joka sisältää 
syöpää aiheuttavia aineita, mukaan 
lukien polysykliset aromaattiset hii-

livedyt (PAH) ja raskasmetallit, ar-
vioi asiantuntijaorganisaatio ICCT.
 Jätevesimäärien lisääntyminen 
synnyttää myrkyllistä sedimenttiä 
satamien ympärille ja se huonontaa 
veden laatua.
 Rikkipesurit ovat tehokkaita 
huijauslaitteita, koska ne täyttävät 
ympäristölainsäädännön vaatimuk-
set ja antavat alusten jatkaa saas-
tuttamista. Ne ovat IMO:n sääntöjen 
mukaan laillisia, jolloin varustamot 

voivat pestä kätensä ympäristövas-
tuistaan, kerrotaan artikkelissa.
 Raskasmetallia sisältävät pääs-
töt on yhdistetty keskushermoston 
vaurioitumiseen ihmisillä ja eläi-
millä, ja PAH-yhdisteiden on syy-
tetty syöpää aiheuttaviksi.
 Maailman vesien lisääntyvä 
happamoituminen tappaa koralli-
riuttoja, ja tieteelliset tutkimukset 
ovat varoittaneet kokonaisten valta-
merten ravintoketjujen tuhosta.

Rikkipesurit ovat 
erityinen huolenaihe
ICCT on arvioinut, että pesureilla 
varustetut risteilyalukset kuluttavat 
vuonna 2020 noin 4 miljoonaa ton-
nia raskasta polttoöljyä ja tyhjentä-
vät 180 miljoonaa tonnia saastunut-
ta pesuripesuvettä laidan yli.
 Noin puolessa maailman noin 
500 risteilyaluksesta on tai tulee 
pian olemaan asennettuna pesurit. 
Risteilyalukset toimivat maapallon 
kauneimmilla ja koskemattomil-
la alueilla, mikä tekee tästä sitäkin 
enemmän huolestuttavaa.
 Varustamot käyttävät miljarde-
ja euroja pesureiden asentamiseen, 
jotta alukset voivat käyttää maail-
man likaisinta fossiilista polttoai-
netta, raskasta polttoöljyä. Lisäksi 
pesurit lisäävät polttoaineen kulu-
tusta noin 2 prosenttia, mikä lisää 
hiilidioksidipäästöjä.
 Joissakin alueellisissa satamissa 
on otettu käyttöön sääntöjä, joil-
la estetään rikkipesureiden käyt-
tö, EU:n alueella ainakin Belgiassa, 
Saksassa ja Irlannissa.

Tasa-arvoinen ja 
vapaa yhteiskunta!

SEPPO NIEMI
Ylistaro
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Pitkän uran laivateollisuudessa teh-
nyt ammattilainen kertoi Seinäjo-
kinen-lehdelle rikin aiheuttamista 
vahingoista mereen. Haastattelussa 
korostui, että laivat menevät samoja 
reittejä ja samoihin satamiin. Näillä 
merialueilla ja meren pohjavirtaus-
ten mukana ongelmat kasaantuvat 
samoille alueille.
 -Laivoissa syntyvä rikki pääs-
tetään mereen ja kokonaispäästöt 
ovat 250 tonnia eli 250 000 kiloa 
vuodessa per laiva.

Puhutaanko Itämerestä?

-Itämeri, ja Saksaan päin ja ympäri 
maailmaa lähtevät laivat.

Rikkipesuri tuli pakolliseksi me-
renkulkuun muutama vuosi sitten, 
niin eikö siitä ole mitään apua?

Ilmastosyillä päästetään jokaisesta laivasta suoraan Itämereen 250 000 
kiloa rikkiä - ”rautaputket syöpyvät vuodessa, kalat ja korallit kuolevat”

-Ei. Se rikkipesuri on vain sitä var-
ten, että pestään se rikki. Kukaan 
ei kerro, että mitä sille rikille teh-
dään. Eli pakokaasut tulee vesipat-
jan läpi ja rikit painuu mereen. Esi-

merkiksi 30 000 litraa minuutissa 
pumpataan vettä, pakokaasut me-
nee veden läpi ja toinen putki me-
nee takaisin mereen eli rikki menee 
mereen.
 -Rikkipesureissa ja koneissa 
on mittarit, että rikkiä saa jäädä 
3,5-6 prosenttia. Jos päästötasot 
ylittyvät, lyödään lisää vettä. Ku-
kaan ei puhu siitä, minne rikit me-
nevät. Ne menevät mereen.
 -Vuonna 2008 laivoissa alet-
tiin vedestä kemiallisesti erotte-
lemaan rikki. Laivoissa oli säiliöt, 
jotka satamissa imuautolla tyhjät-
tiin, käsiteltiin ja laitettiin maa-
han. No nyt kun maahan ei saa enää 
laittaa, niin miten tällaisen myrkyn 
voi laittaa mereen?

Vaiettu asia?

-Kukaan ei ole puuttunut. On pu-
huttu koko ajan kemiallisten puh-
distusmenetelmien tulosta, mutta 
aina vain se siirtyy. Väitänpä, ettei 
kukaan ei oikein kokonaisvaltai-
sesti edes tiedä, mitä laivoissa ta-
pahtuu.

Ja maataloutta syytetään
Itämeren likaantumisesta?

-Yksi huoltomies kysyi minulta 
Puolassa: Minkä ikäisiä lapsia si-
nulla on? Huoltomies sanoi, että ei 
se vielä sinun lapsiin vaikuta, mut-
ta sinun lapsenlapset kuin uivat 
näissä vesissä, niin heiltä kynnet 
tippuvat.
 -Aina löytyy kaikenlaisia se-
lityksiä. Pienet laivat ovat teh-
neet uudistuksia, mutta isot laivat 
odottavat jopa 50 vuotta laivojen 
käyttöiän loppuun.

Mitä muita havaintoja 
olet huomannut?

-Kaloissa on paiseita, ja ihmiset 
ihmettelevät, mistä on kyse. Sama 
koralleissa. Korallit kuolevat. Poh-
javirtaukset vievät rikkiä meressä, 
niin ei tarvitse ihmetellä, kun ei ole 
koralleja 50 vuoden päästä.
 -Kun rikkipesurit tulivat pa-
kollisiksi, syöpyivät 30 milliä pak-
sut rautaputket vuodessa puhki. 

Niiden putkien läpi päästetään rik-
ki mereen. Nyt laitetaan kovempaa 
kamaa, että uudet putket kestäi-
sivät edes kaksi vuotta. Yksi laiva 
päästää 250 tonnia rikkiä vuosit-
tain mereen. 

Entäpä muut maat?

-Saksan vesialueella rikkipesurit 
pitää laittaa pois päältä. Siellä pitää 
ajaa kevytpolttoöljyllä, koska siellä 
saksalaiset tietävät rikin vaaroista. 
Siellä ei saa mereen päästä rikkiä.
 -Jos päästöt on 3,5-4 prosent-
tia, niin laivat saaavat ’vihreän 
mursun’ laivan kylkeen. Kun Ohi-
salo saa kuulla, niin saattaa sen 
’pingviini muuttua mustaksi’.
 Seinäjokinen-lehti pyysi asi-
aan kommentia ilmastopaneelin 
puheenjohtaja Markku Ollikaiselta. 
Ollikainen ei vastannut sähköpos-
tiin. 
 Vaikuttaa siis siltä, että il-
mastotoimilla ollaan tuhoamas-
sa Itämeri. Suomen satamissa on 
päivittäin lähes 100 alusta. Se te-
kee vuositasolla 25 miljoonaa kiloa 
rikkiä. Lisäksi lähialueista Venäjäl-
le liikennöi vielä enemmän aluksi, 
koska Baltiaan, Puolaan, Saksaan 
ja Ruotsiin on myös runsaasti rah-
tiliikennettä.

Varustamot käyttävät miljardeja euroja pesureiden asentamiseen, jotta alukset voivat käyttää maailman likaisinta fossiilista 
polttoainetta, raskasta polttoöljyä. Syövyttävä rikki valutetaan mereen, ja se on vahingollista koko meren ravintoketjulle.

Rikkipesurit ovat tehokkaita ”huijauslaitteita”, koska ne täyttävät ympäristölain-
säädännön vaatimukset ja antavat alusten jatkaa saastuttamista. Raskasmetal-
lia sisältävät päästöt on yhdistetty keskushermoston vaurioitumiseen ihmisillä ja 
eläimillä, ja PAH-yhdisteitä on syytetty syöpää aiheuttaviksi.
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Ehdolle tarvitaan perehtyjiä 
(lainaus Suomen Kuvalehti, pääkirjoitus 12.2.2021)
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Lapuan hiippakunnan piispa 
Simo Peura ilmoitti jäävänsä 
eläkkeelle 1.2.2022 lukien. 
 -Tästä johtuen tuo-
miokapitulin on määrättävä 
piispan vaali, kertoi laki-
miesasessori Tuomas Hem-
minki Lapuan hiippakunnan 
tiedotteessa.
 Tuomiokapituli on 27.4 
määrännyt piispanvaalin pi-
dettäväksi seuraavan aika-
taulun mukaisesti:
 Vaalin ensimmäinen 
kierros on 2.11.2021. Mikä-
li ehdokkaita on enemmän 
kuin kaksi ja kukaan ehdok-
kaista ei saa yli puolia äänis-
tä ensimmäisellä kierroksel-
la, järjestetään vaalin toinen 
kierros 23.11.2021.

Noin tuhat 
äänioikeutettua

Vaalissa äänioikeutettuja 
ovat kaikki Lapuan hiippakunnan 
papit ja virassa olevat lehtorit sekä 
vastaava määrä maallikkovalitsi-
joita. Äänioikeutettuja pappeja ja 
lehtoreita on 475.
 Maallikkovalitsijoita ovat La-
puan hiippakunnasta valitut kir-
kolliskokousedustajat, Lapuan 
hiippakunnan hiippakuntaval-
tuuston maallikkojäsenet, hiippa-
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Lapuan hiippakunnassa piispanvaali

kunnasta valittu kirkkohallituksen 
täysistunnon maallikkojäsen, tuo-
miokapitulin maallikkojäsen sekä 
lakimiesasessori. 
 Näiden äänioikeutettujen lisäk-
si seurakuntien kirkkovaltuustojen 
ja seurakuntaneuvostojen maal-
likkojäsenet valitsevat 452 maal-
likkovalitsijaa siten, että jokaisesta 

Lapuan hiippakuntavaltuutetut pääsevät valitsemaan piispa Simo Peuralle seuraajaa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) 
tekee kesällä 2021 Kuortaneen, 
Lapuan ja Seinäjoen alueella kal-
lioperätutkimusta osana val-
takunnallista akkumineraalien 
esiintymistä selvittävää projektia. 
Tutkimuksilla tuotetaan ajanta-
saista perustietoa kallioperältään 
heikosti tunnetun alueen geolo-
gisista yksiköistä ja niiden jatku-
vuuksista.
 Tutkimusten tuloksia voi-
daan soveltaa akkumineraalien 
etsinnän lisäksi muun muassa 
kalliolämmön hyödynnettävyy-
den ja kalliopohjaveden laadun 
arviointiin sekä tiestön ylläpidol-
le välttämättömien hyvälaatuisia 
kiviaineksia sisältävien alueiden 
rajaamiseen. Tulokset ovat myös 
tieteellisesti tärkeitä Suomen 
kallioperän synnyn ja kehityksen 
selvittämisessä. GTK on hakenut 
alueelle varausta. Varaus mahdol-
listaa tutkimusten toteuttamisen 
suunnitelman ja aikataulun mu-
kaisesti sekä ajantasaisen tiedot-

Geologian tutkimuskeskus tekee 
kallioperätutkimusta Kuortaneen, 
Lapuan ja Seinäjoen alueella

tamisen eri työvaiheista ja niiden 
tuloksista.
 Toukokuusta syyskuun lop-
puun ajoittuvalla kenttäkaudella 
alueella tehdään kalliopaljastu-
mien kartoitusta ja lohkare-et-
sintää. Kartoituksen yhteydessä 
paljastumista havainnoidaan ki-
vilajeja ja niiden rakenteita, sekä 
otetaan vasaralla irrottaen pieniä 
kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. 
Kartoittajat liikkuvat alueella au-
tolla ja jalan. Havainnointia varten 
paljastumilla kasvavaa sammalta 
siirretään syrjään. Maastotutki-
muksiin osallistuu GTK:n geolo-
gien ja tutkimusavustajien lisäksi 
kaksi kausiapulaisiksi palkattua 
geologian opiskelijaa. Maastotut-
kimukset alkavat viikolla 21.
 Kallioperäkartoituksen lisäksi 
GTK tekee alueella koneellista mo-
reeninäytteenottoa. Moreeninäyt-
teenotto suoritetaan maanomista-
jan suostumuksella. GTK on ollut 
yhteydessä maanomistajiin, joiden 
maille on suunniteltu näytteenottoa.

44 seurakunnasta valitaan ensin 
yksi maallikkovalitsija, minkä jäl-
keen loput 408 maallikkovalitsijaa 
valitaan seurakuntien väkimäärän 
suhteessa. Eniten maallikkovalitsi-
joita valitsee Jyväskylän seurakun-
ta, 96 kappaletta.
 Äänioikeutettujen valinnan 
jälkeen piispan vaalin ehdokas-

asettelu alkaa alustavan suunnitel-
man mukaisesti 17.6.2021 ja päät-
tyy 17.8.2021.
 Oikeus asettaa ehdokas piis-
pan vaalissa on valitsijayhdistyk-
sellä, jonka muodostaa vähintään 
30 tässä vaalissa äänioikeutettua 
henkilöä, pappia ja/tai maallikkoa. 
Ehdokashakemuksessa saadaan 

nimetä yksi pappi, joka on 
antanut kirjallisen suostu-
muksensa ehdokkuudelleen.
 Tuomiokapituli varaa 
valitsijayhdistyksille mah-
dollisuuden täydentää eh-
dokashakemuksiaan, mutta 
käytännössä elokuussa tie-
dämme vaaliin asetetut eh-
dokkaat.

Salomäki ehdolle

Ensimmäisenä ehdokkuu-
desta on ilmoittanut Lapuan 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherra Matti Salomäki. 
Asiasta ensimmäisenä kertoi 
Kotimaa-lehti.
 Tuomiokapitulin järjestää 
kaksi vaalipaneelia, Musta-
saaressa ja Jyväskylässä, en-
simmäisellä kierroksella ja ne 
tulevat olemaan katsottavis-
sa myös verkossa. Mikäli toi-

nen vaalikierros tarvitaan, järjestää 
tuomiokapituli vielä vaalipaneelin 
Lapualla.
 Äänestys tapahtuu vaalipäivinä 
rovastikunnittain ja tavoitteena on 
tuloksien ilmoittaminen laskennan 
valmistuessa rovastikuntakohtai-
sesti sen jälkeen, kun jokaisessa 
rovastikunnassa äänestäminen on 
saatu valmiiksi.

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin
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Tämä meneillään oleva kun-
tavaalikampanja on minulle jo 
kuudes. Kaikki kampanjat ja 
vaalit ovat olleet täysin erilaisia. 
Kuntavaalit eroavat ratkaisevasti 
eduskuntavaaleista, joihin olen 
osallistunut kolmesti. Lähim-
pänä eduskuntapaikka oli en-
simmäisellä kerralla. Muutama 
sata ääntä jäi puuttumaan, ja sen 
myötä työ ja rahat menivät kank-
kulan kaivoon. Kaivoon heitettyjä 
omia rahoja hupeni 30 000 euroa.

Kahta ensimmäisiä kuntavaalia 
lukuunottamatta olen aina ko-
kenut vaalien jälkeen valtavan 
pettymyksen. Pettymys ei ole 
johtunut äänestäjistä, vaan li-
kaisesta jälkipelistä. Vuonna 2011 
sain koko kaupungin neljänneksi 

suurimman äänimäärän. Kilpai-
lijat hoitivat minut ulos kaikilta 
merkittäviltä paikoilta. Tekosyy-
nä oli se, että olin mies. Kaiken 
kukkuraksi menetin työpaikkani 
Nelosen Uutisissa, koska en pe-
russuomalaisena ollut enää us-
kottava uutistoimittajana.

Vuoden 2015 kuntavaaleissa sain 
perussuomalaisten suurimman 
äänipotin. Sinisiin loikanneet 
haalivat kaikki puolueen luotta-
muspaikat. Itse jäin tuuleen huu-
tamaan. En saanut ainuttakaan 
kunnallista tai maakunnallista 
luottamuspaikkaa. Myöhem-
min olemme saaneet palautettua 
näistä muutaman.

Olen näiden vuosien aikana saa-

nut valtuustokollegoista hyviä 
ystäviä yli puolerajojen. Tu-
len kohtuullisen hyvin toimeen 
ihmisten kanssa. Asiat joskus 
riitelevät, ihmiset harvem-
min. Poikkeuksena on kulunut 
valtuustokausi. Se oli elämä-
ni ristiriitaisin ja raskain. Hy-
vän omenasadon voi pilata yksi 
mätä omena. Sellainen löytyi 51:n 
terveen joukosta. Henkilökoh-
taisuuksiin mennyt puhe val-
tuustossa ja iltaöiset vihapuhelut 
jättivät minuun syvät arvet.

Tästä huolimatta haluan edelleen 
auttaa ihmisiä, joilla ei mene hy-
vin. Pohjalainen yrittäjä Markku 
Heikkilä lähestyi minua kerto-
en, että olen hänen viimeinen 
toivonsa. Suomen oikeuslaitos ja 

Hannu Karpo eivät häntä kyen-
neet auttamaan. Heikkilä oli me-
nettänyt taistelussaan valtiota 
vastaan kaiken, minkä ihminen 
inhimillisesti katsoen voi menet-
tää. Valtio kaappasi hänen kelo-
yrityksensä. Tämän seurauksena 
hän menetti työnsä, toimeen-
tulonsa, kansalaisluottamuk-
sensa ja uskonsa yhteiskunnan 
oikeudenmukaisuuteen. Kaiken 
huipuksi hänen Raili-vaimonsa 
surmattiin ja Markku jäi viisi-
vuotiaan tyttärensä yksinhuol-
tajaksi.

Haluan edelleen omalta osaltani 
auttaa tällaisia vaikeuksiin jou-
tuneita ihmisiä.

Kuudes kerta toden sanoo

Erkki Valtamäki, 
kaupunginvaltuutettu ja 
kuntavaaliehdokas, PS

Vieraskolumni

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 op-
pivelvollisuusiän nostamisen ja 

sinällään tärkeän hoita-
jamitoituksen parantami-
sen kohdalla kustannus-
ten 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 aikaan 
meillä on suuret määrät 
korjaamatonta energia-
puuta ja hakkuujätettä, jota ei 
saada hyödynnettyä markkinoi-
den vääristyessä. Nämä lyhyt-
näköiset ilmasto- ja energiapo-
liittiset linjaukset näivettävät 

maaseutua, huonontavat taloutta 
ja lisäävät vielä päästöjä.

Usein meiltä poliitikoilta kysy-

tään, mistä me leikkaisim-
me, kun säästöjä kunnissa 
on etsittävä Kuntatalous 
ei kuitenkaan ole pelkkää 
kuluhöyläystä. KD:n linja 
on nostaa esille ennaltaeh-
käisyä, hyvinvointia ja ter-
veydenedistämistä. Näihin 
investoimalla säästetään 
sairauksien hoidosta ja ras-
kaammista toimenpiteistä 
mm. lastensuojelussa. 

Kristillisdemokraatit on 
myös vahvasti ajanut 
omaishoitajien aseman 
kohentamista, ja oikeutta 
yhdenvertaiseen tukeen ja 
tukipalveluihin asuinkun-
nasta riippumatta, samoin 

kuin omaishoidontuenpalkkion 
verovapautta. Ikäihmisten koto-
na asumisen mahdollistaminen 
ja tukeminen on paitsi inhimil-
lisesti 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

Halkosaaren ja Munakan välinen 
pyöräilyottelu oli viime vuonna 
poikkeuksellisen kova. Korona 
kiihdytti kyläläisiä pyöräilemään 
ja suorituksia kirjattiin ennätys-
määrä.
 Tänä vuonna kylät iskevät yh-
teen 29. kerran. 
 1.5.-31.8.2020 välisenä aikana 
mitattiin vähintään viiden kilo-
metrin pyöräilykertoja ja kylien 
välisen kisan voittaja oli edelliseen 
vuoteen nähden enemmän kerto-
ja suorittanut kylä. Halkosaaren 
kerrat lisääntyivät 1815 kertaa ja 
Munakan 1771 kertaa. 
 Lisäksi päiväkohtaisesti on 
maksimimäärä viisi kertaa pyö-
räilijää kohden.
 Vuonna 2020 Munakka pyö-
räili kisan ennätyksen 5339 kertaa 
ja Halkosaari 3122 kertaa. 
 Viime vuonna eniten kertoja 
kertyi Munakassa Jukka Saarisel-
le (615 kertaa) ja Petri Saariselle 

Halkosaari ja Munakka iskevät yhteen 29. kerran
 Viime vuonna korona siivit-
ti hurjiin pyöräilymääriin. Tou-
kokuun kolmena ensimmäisenä 
viikkona tänä vuonna Halkosaari 
on suorittanut lähes samaa tahtia 
kuin viime vuonna, himpun ver-
ran jäljessä viime vuotta koleiden 
ja sateisten kelien takia. Munakan 
tahti on ollut viime vuotta jäljessä.

Helatorstain jälkeen ilmojen kyl-
meneminen ja runsaat sateet py-
säyttivät toukotyöt. 
 Toukotyöt ovat kuitenkin Sei-
näjoella ja Ilmajoella jo pitkällä. 
Useimmilla alueilla jo yli 80 pro-
senttia pelloista on kylvetty.

Sateet hidastaneet toukotöitä
 Kylvöt ovat useissa paikoissa 
jo myös hyvin oraalla lämpimän 
helatorstai-viikon ansiosta.

Helsingin yliopiston tutkimus-
ryhmien yhteistyöprojekti on 
kansainvälisesti ensimmäinen 
kartoitus täysin vegaanisen ruo-
kavalion vaikutuksista päiväkoti-
ikäisten lasten aineenvaihdun-
taan. 
 Täysin vegaanista ruoka-
valiota noudattaneilla lapsil-
la havaittiin sekaruokaa syöviin 
lapsiin verrattuna merkittävästi 
alhaisemmat D-vitamiinitasot, 
siitä huolimatta, että lapset söi-
vät D-vitamiinilisää, ja näytteet 
otettiin kesän lopulla. Yllättäen 
myös A-vitamiinitasoja kuvaavat 
merkkiaineet olivat alentuneet. 

Vegaaniruokavalio muokkaa merkit-
tävästi pikkulasten aineenvaihduntaa: 
D- ja A-vitamiineista puutosta

Kolesterolimuodot, välttämättö-
mien aminohappojen ja näköjär-
jestelmän kehitykselle keskeisen 
DHA-rasvahapon tasot veressä 
olivat alhaiset, ja folaattitasot ve-
gaanilapsilla huomattavan korke-
at.
 -Tutkimuksemme osoittaa, 
että tiukkojen ruokavalioiden ter-
veysvaikutuksia pikkulapsilla ei 
voi ennustaa aikuistutkimusten 
perusteella. D-vitamiiniin lisäksi 
myös vegaanilasten A-vitamii-
nitasoihin, sekä monipuoliseen 
proteiininsaantiin tulee kiinnittää 
huomiota”, kertoo lääketieteen 
lisensiaatti Topi Hovinen.

Sirpa Kujanpää Halkosaaresta on yksi 
ottelun vastuuhenkilöistä.

(615 kertaa) sekä Halkosaaressa 
Kristian Toiviaiselle (203 kertaa) 
ja Piia Kattelus-Kilpeläiselle (184 
kertaa).

PEKKA 
YLIKANGAS
Pienen ihmisen asiat 
luovat kansakunnan 
kivijalan

244

Tilaa netistä. 
Tuotteita rajoitettu erä.

Onko tässä sinun 
ilmoituksesi paikka?

Kuntavaaliehdokas, varaa 
ilmoituspaikkasi nopeasti niin 
varmistat näkyvyytesi vaaleissa!

seinajokinenlehti@gmail.com
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75

Esa Lähdesmäki
Eläkeläinen

84

Petri Saunamäki
Yrittäjä, Talonrakentaja

70

Jari Höyhtyä
Eristyspeltiseppä

79

Pasi Nuolikoski
Painepesijä, Varapääluottamusmies

88

Anssi Yliaho
Kirvesmies

68

Balint Berki
Vanhempi vartija, sammutusmies

77

Kari Maukonen
Varatuomari

86

Marika Valkeala
Maatalousyrittäjä

72

Harri Koskela
Yrittäjä, Toimitusjohtaja

81

Sari Pörri
Siistijä

67

Mikko Alanko
Työsuojeluvaltuutettu, AYK

76

Kalervo Lähteenmaa
Eläkeläinen

85

Suvi Saunamäki
Hoiva-avustaja

71

Markus Isomäki
Yrittäjä

80

Veli-Jukka Palmu
Eläkeläinen

69

Mika Huhtasaari
Maalari

78

Ville Muilu
Kouluavustaja

87

Kirsi Vuorinen
Opiskelija

73

Matti Koski
Leipomotyöntekijä

82

Helena Rahkola
Yrittäjä, lastenhoitaja

74

Matti Köykkä
Lähihoitaja, Vartija

83

Seija Salmi
Palkanlaskija

Atria on asettanut tavoitteekseen 
hiilineutraalin ruoan tuotannon 
vuoteen 2035 mennessä ja tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi Atria 
on käynnistänyt hankkeen tuuli-
voimapuiston rakentamiseksi. 
 Suunnitelmissa on noin 45 
megawatin kokonaisuus, mikä 
tarkoittaisi, että Nurmon tehtaan 
läheisyyteen nousisi 7 tuulimyllyä. 
Tuulivoimaloiden toteuttajaksi on 
perustettu hankeyhtiö Taivaan-
raapija Oy ja se perustuu kotimai-
seen, maakunnalliseen omistajuu-
teen. 
 Yhtiön omistajina ovat Itikka 
osuuskunta (60 %), Skarta Group 
(30 %) ja Atria (10 %). Yhtiö tuot-
taa uusiutuvaa energiaa Atrialle, ja 
tuotot palautuvat omistajille, suo-
malaisille perhetiloille.
 Hankkeen alustava kustan-
nusarvio on noin 45 miljoonaa 
euroa ja voimalasta saatava sähkö-
energia tulisi pääsääntöisesti Atri-
an käyttöön. Tasaisella tuotannolla 
voimalan vuosittainen kapasiteetti 
riittäisi kattamaan kokonaan Atri-
an Nurmon tuotantolaitoksen säh-
kön käytön. 
 Yksityiskohtaiset toteutukseen 
liittyvät selvitykset mm. tarvitta-
vien maa-alueiden hankkimisen 
osalta käynnistetään välittömästi. 
Alue sijoittuu Atria Nurmon tuo-
tantolaitoksesta koilliseen Seinä-
joen ja Lapuan kaupunkien alu-
eelle. Tarkka sijainti täsmentyy 
selvitysten edetessä.
 – Atrian visiona on hiilineut-

Atria käynnistää tuulivoimahankkeen – 
tavoitteena seitsemän myllyä Nurmoon

raali ruoan tuotanto ja etenemme 
kohti tavoitetta konkreettisten 
tekojen kautta. Viisi vuotta sitten 
toteutimme Suomen suurimman 
aurinkopuiston ja nyt otamme ison 
askeleen kohti täysin uusiutuvan 
energian käyttöä. Olemme nyt ra-
kentamassa sellaista konseptia, 
jota ei aikaisemmin Suomen mit-

takaavassa ole tehty, toteaa Atrian 
teollisen toimitusketjun johtaja 
Tapani Potka.
 Tuulivoima ja aurinko täyden-
tävät toisiaan. Tuulivoiman tuo-
tantomäärät ovat vuodenaikaan 
nähden suurimmat talvella, kesäl-
lä taas saadaan aurinkoenergiaa. 
Uusiutuvan energian käytöllä on 

Kansalaisaloite turpeen 
luokittelemisesta uusiu-
tuvaksi keräsi 50 000 alle-
kirjoitusta lauantaina 22.5. 
Aloitteen etenemisen vauh-
dittamiseksi Antti Alakoti-
la, Markus ja Miika Mante-
la sekä Jouko Pahkakangas 
järjestivät vappuaattona 
30.4 turverekkamarssin 
Helsinkiin. Mielenilmai-
suun osallistui sata yhdis-
telmäajoneuvoa.
 Antti Alakotila kertoo 
Seinäjokinen-lehdelle, että 
jatkosuunnitelmia on tie-
dossa, mutta ne tarkentuvat 
vielä.
 -Tämä on kansalle tär-
keä asia. Nyt on kerätty 
50 000 allekirjoitusta, mutta 
aloitetta kannattaa vielä käy-
dä kirjoittamassa alle, että osoi-
tetaan päättäjille kuinka merkit-
tävästä asiasta on kyse, painottaa 
Alakotila.
 Jouko Pahkangas ja Markus 

Kansalaisaloite turpeen luokittelemisesta uusiutuvaksi keräsi 
50 000 nimeä - Turveyrittäjät: Jatkotoimia suunnitteilla

Mantela ovat samoilla linjoilla.
 -Kyllä jo pelkästään nimimää-
rästä nähdään, että mikä on kansan 
mielipide: Turve on uusiutuva, sa-
noo Pahkakangas.

 Markus Mantelan mukaan ke-
rätään vielä lisää allekirjoituksia ja 
”pieniä suunnitelmia on tiedossa”, 
pohjalaiseen tapaan tuskin kovin 
vaatimattomia.

 Aloitteen ensimmäinen 
allekirjoittaja ja alullepa-
nija Hannu Koivisto iloit-
see aloitteen etenemisestä.
 -Tällä aloitteella ei ole 
vaikutusta pelkästään tur-
veyrittäjien elinkeinoon, 
vaan myös vaihtotaseeseen 
ja huoltovarmuuteen. Mei-
dän tulee lämmittää omaa 
kansakuntaa kestävästi, 
kommentoi Koivisto.
 Hänen mukaansa jokai-
nen turvetuotantoalue on 
käynyt lupaprosessin läpi 
ja ala on valvottu. 
 -Jos me emme hyödynnä 
omia energiavarojamme, 
tekee sen joku muu, päät-

                 tää Koivisto.

Aloitteen voi käydä allekirjoitta-
massa täällä: 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/
aloite/7914

Atrialle iso merkitys hiilineutraa-
lisuustavoitteen saavuttamiseksi. 
Myös uuden siipikarjatehtaan ra-
kennushanke ja sen myötä lisään-
tyvä sähköenergian tarve on ollut 
yksi tuulivoimahankkeen käynnis-
tävä tekijä.
 – Taivaanraapija Oy:n perus-
taminen on merkittävä Atrialle ja 

sen tuottajille. Tavoitteenamme on 
vahvistaa jäsentemme ja Atrian ta-
loudellista menestystä sekä edistää 
arvoketjun vastuullisuutta. Kyse on 
kansallisessa mittakaavassa uraa-
uurtavasta hankkeesta, kun tuuli-
voimapuiston omistajuutta tavoit-
telee 1220 tavallista suomalaista 
maatilaa, kertoo Itikka osuuskun-
nan toimitusjohtaja Risto Lahti.
 Taivaanraapija Oy tulee lä-
hestymään alueen maanomistajia 
lähiaikoina. Paikallisena toimija-
na myös paikallisten asukkaiden 
kanssa tullaan käymään aktiivista 
vuoropuhelua.
 Hankkeen teknologiakump-
panina ja osaomistajana toimii 
Skarta Group, joka tuo teknologia-
osaamista yhtiöön ja tuulivoima-
puiston kehittämiseen.
 – Olemme erittäin tyytyväi-
siä päästessämme toteuttamaan 
tätä merkittävää ja uuden tyyppis-
tä uusiutuvan energian hanketta, 
joka edistää Atrian tavoitetta hii-
lineutraalista ruoan tuotannosta. 
Tuomme hankkeeseen kokeneen 
kotimaisen tuulivoimarakentajan 
osaamisen sekä uusimmat puhtaat 
teknologiat. Samalla investoin-
ti tukee erinomaisesti yhtiömme 
strategiaa kasvaa yhdessä asiak-
kaidemme kanssa, sanoo Skar-
ta Groupin toimitusjohtaja Jukka 
Juola.

22.5.2021 aloite keräsi vaadittavan 
määrän allekirjoituksia.

Pohjalaiset turveyrittäjät järjestivät moottorimarssin vappuaattona Helsinkiin vauh-
dittaakseen aloitteen etenemistä. Valtteri, Markus ja Miika Mantela sekä Antti Alakotila 
suunnittelevat jatkotoimia. Kuvasta puuttuu Jouko Pahkakangas.

Atria on käynnistänyt hankkeen tuulivoimaloiden rakentamiseksi Nurmon tuotantolaitoksen koillispuolelle. Kuva Atria.
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Rohkea uudistaja  
jatkamaan työtä. 


