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Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 09.06.2021

”He kunnioittavat 
ja palvelevat luotua 
eivätkä Luojaa”

Pyhätöillä ei ole siunausta. Siksipä valitsin sunnuntaina pyörälenkin, kun 
pakollisia maataloustöitä ei ollut tehtävänä. Ihastelin Luojan luoman luon-
non kauneutta. Jätin korvakuulokkeet taskuun ja kuuntelin lintujen laulua. 
Aurinko helli kulkijaa. Kiitos Luojan.

Isäni on seurannut vuosikymmenet kevään ja kesän etenemistä. Ymmärrän 
entistä paremmin, mitä tarkoittavat ’pohjoistuulten kesät’. Ilmastonmuu-
toshöpinässä kannattaa oikeasti perehtyä kesien välisiin eroihin. Viljelijä 
tai metsänhoitaja seuraa luontoa tarkoin. Enemmän nykyihmisten pitäisi 
olla huolissaan laivojen mereen menevistä rikkipäästöistä ja datakeskusten 
sekä bitcoinien louhinnasta aiheutuvasta energian käytöstä ja lämmön aja-
misesta meriveden lämmittämiseen kuin maatalouden, metsätalouden tai 
turvetuotannon ympäristövaikutuksista.

Onneksi Seinäjoella on ehdokkaitakin, joilla maalaisjärkeä löytyy. Niistä eh-
dokkaista voit lukea tästä lehdestä.

Kuntavaalien aikana on tullut näkyväksi miten sairas suomalainen poliitti-
nen ilmapiiri on. Jokaiselle yksilölle pitäisi olla oma yksilöllinen palvelu. Jos 
joku kyseenalaistaa vegaaniruoan tai tunnuksettomat wc:t, hyppivät lävis-
tetyt toimittajat ja some-vaikuttajat seinille. Oma mielipide on ainoa oikea. 
Tämä punavihreä liberaalisanoma syötetään ilman minkäänlaista kritiikkiä 
täytenä totuutena. Ja biologisia faktoja tarkistavat journalistit? Jos häviää 
äänestyksen, niin vielä joku selittelee äänestyksen takia kokouksen men-
neen ”yliajalle”. Pettikö harkintakyky, vihreät? Valtuuston tehtävähän on 
äänestää.

Olen aina ollut ylpeä juuristani. Ihmettelen kuinka nuoria johdetaan har-
haan. Punavihreät opettajat ja media, kokoomuksen tukemana, ovat on-
nistuneet paremmin kuin kommunistit 1960- ja 1970-luvuilla syöttämään 
nuorille ilman lähdekritiikkiä juurettomuutta, globalismia ja ”rauhan sa-
nomaa”. Joukostamme on lähes poistuneet ne, jotka puolustivat hengellän-
sä maatamme. He ymmärsivät kansakuntien ja oman kielen merkityksen. 
Nykynuorilta puuttuu tarttumapinta, mitä itsenäisyys tai pula-aika on tar-
koittanut. Kansakunnilla ja itsenäisellä Suomella on siten erityinen asema. 
Juurilla on merkitystä.

Apostolien teoissa muistutetaan kansojen merkityksestä Jumalan sanan 
viejänä: ”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan 
kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa 
rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.”

Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessä tärkeän muistutuksen, jonka toivon jo-
kaisen vanhemman myös välittävän lapsilleen, etteivät he tietämättömyyt-
täänkään lähtisi väärille teille:

”He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaih-
taneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintu-
jen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt hei-
dät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä 
suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuu-
den valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa 
– olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Laituri kuntoon ja vanhalle 
pojalle matonpesupaikka

Erään Seinäjokea pienemmän kunnan ehdokas otti paikallislehden pals-
talla kantaa yksittäiseen laituriin. Kirjoituksessa kerrottiin tarkasti lai-
turin kunto, kunnan lupaus kunnostaa se ja toivottiin laiturin turvallista 
käyttöä. Eräs toinen ehdokas oli vuodesta toiseen puhunut budjettikoko-
uksessa matonpesupaikasta, ja lopuksi tämä ”vanhanpojan” sinnikkyys 
palkittiin ja hän sai matonpesupaikkansa.

Kuntavaaleissa otetaan kantaa sekä pieniin että isoihin asioihin. Äänes-
täjän kannalta se pieni asia voi olla ratkaiseva äänestyspäätöstä tehtä-
essä. Kuntapolitiikasta käytetään välillä vähättelevää termiä ”siltarum-
pupoliitikka”. Totta toinen puoli, mutta ueseimmalle se oman kylän 
siltarumpu on lähimpänä sydäntä.

Minulle on tullut toiveita paikallisliikenteen ulottamisesta myös liitoskun-
tiin. Tämä tulee olemaan ryhmämme yksi tavoite seuraavalla valtuusto-
kaudella, käytettävissä olevin keinoin ja valtuuksin. Nythän paikallislii-
kenteestä maksavat kaikki, mutta sitä pääsevät käyttämään lähinnä vain 
kantakaupungin asukkaat. Edulliset lipputuotteet ja paikallisliikenne kuu-
luvat kaikille. On päivänselvää, että saavutettavuus on avainasemassa, kun 
mietitään, miten liitoskuntiin saadaan uusia asukkaita.

Toinen asia on lapsiperheiden palvelut. Olen keskittämistä vastustanut 
aina, osin laihoin tuloksin, isot puolueet ovat jyränneet. Kaupunginhalli-
tuksessa esitin, että Haapaluoman varhaiskasvatuskeskusta ei lakkaute-
ta, mutta edes peräseinäjokelaiset naiset eivät minua kannattaneet. 

Lähes kaikki pienet päivähoitoyksiköt on lakkautettu liitoskunnis-
sa keskustalaisten ja kokoomuslaisten toimesta. Nyt tilanne on se, että 
Ylistaron Alapäässä asuvalle perheelle on osoitettu esikoulupaikka kah-
denkymmenen kilometrin päästä Halkosaaresta, koska Ylistaron ainoan 
päiväkodin esiopetusryhmä on täynnä. On kohtuutonta sekä lapselle että 
vanhemmalle kuskata lasta neljäkymmentäkilometriä päivässä neljäksi 
tunniksi esikouluun. 

Teimme valtuustossa aloitteen siitä, esikoulupaikka tulee osoittaa lä-
himmästä yksiköstä, esim. Ylistaron tapauksesssa Kirja-Matin koulusta. 
Esiopetus, päivähoito ja perusopetus on saatava lähipalveluna. Muuten 
on turha ihmetellä, että miksi tonttikauppa ei sivummalla käy. Uusien 
asukkaiden hankkimiseen ei ole mitään hokkuspokkus-keinoja.

Summa summarum. Ehdokkaan linja ratkaisee. Se määrittää teot sekä 
pienessä että isossa mittakaavassa. Vegeruoka on jäävuoren huippu. 
Tarpeeksi pieni asia, mihin ituhipit pystyvät tarttumaan. Vegetarismin 
taustalla piilee eläinaktivismi, joka on rikollista touhua, kuten laitonta 
tunkeutumista tuotantoeläinten tiloihin ja vaaran ja vahingon aiheutta-
mista. Piiruakaan en anna eläinaktivisteille periksi.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

Ajanvaraukset 050 325 8792
Kaukolanraitti 7, Ylistaro  www.ylismedi.fi

Veri-

näytteiden otto

myös kotona

ilman lähetettä.

• Ajokortti-
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Katsojaoppaat myynnissä pe 18.6. !

Neste, Tervajoki
ST1, Ylistaro
Neste Jouppi, Seinäjoki
Neste Jalastuuli, Jalasjärvi
Neste, Peräseinäjoki
Shell Tamppari, Lapua
RenRengastien Autotarvike, Seinäjoki
Hotelli Sorsanpesä, Seinäjoki
Seo Puistohulmi, Laihia 

www.pohjanmaaralli.fi

25€ (Oikeuttaa pääsyyn kaikille erikoiskokeille)

18.-19.6.2021

Seinäjoelle rakentuu tämän ja ensi 
vuoden aikana maailman moder-
nein ja ympäristöystävällisin da-
takeskus, joka käyttää ainoastaan 
vihreästi tuotettua sähköä.
 Seinäjoki Data Center on näin 
käytännössä maailman ensimmäi-
nen hiilineutraali, jopa hiilinega-
tiivinen datakeskus.
 Data Centerin tuottama huk-
kalämpö kerätään talteen yli 
90-prosenttisesti ja hyödynnetään 
paikallisessa kaukolämpöverkossa.
 Seinäjoen Data Centerin tek-
nisestä toteutuksesta vastaa sak-
salainen Rittal. Hankkeessa käy-
tetään Rittalin kehittämää, täysin 
uutta tekniikkaa.
 -Kiinnostuimme hankkeesta 
heti alusta alkaen sen edistyksel-
lisen luonteen vuoksi. Haluamme 
olla mukana kehittämässä äärim-
mäisen energiatehokasta ja vih-
reitä arvoja korostavaa hanketta, 
painottaa Rittalin Suomen myynti-
johtaja Mikko Aho.
 -Uuden teknologian kautta 
Data Centerin hukkalämpö saadaan 
kerättyä talteen ja sitä pystytään 
hyödyntämään palvelemaan koko 
Seinäjoen aluetta, rakentamisesta 
vastaavan Kiinteistö DC Seinäjoen 
hallituksen puheenjohtaja Antti 
Pajulammi painottaa.

Lintilä: merkittävä hanke

Data Centerin julkistustilaisuudes-
sa Seinäjoella vieraillut elinkein-
oministeri Mika Lintilä kiitti Sei-
näjokea aktiivisuudesta.
 -Suomi on sijaintinsa puoles-
ta loistava paikka Datakeskuksil-
le elinkeinoministeri Mika Lintilä 
painotti.

Data Centerin tulosta Seinäjoelle kertoivat Tomi Sandell Rittalilta, Jani Saarvo IDC:ltä, kaupunginjohtaja Jaakko Kiiski-
lä, Petri Ylinen ja Antti Pajulammi IDC:stä ja johtaja Mikko Aho Rittalilta.

la 12.6 klo 10-14

Hiilinegatiivinen datakeskus tuomassa 
Seinäjoelle 100 miljoonan euron investoinnit

 -Tämä on alueellisesti erittäin 
merkittävä hanke ja sen vaikutuk-
set CO2 päästöihin ovat merkittä-
vät. Juuri tällaista uutta teknologi-
aa Suomi ja maailma tarvitsee.
 -Seinäjoki menee nyt kehi-
tyksen eturintamassa alalla, jonka 
tulevaisuuden näkymät ovat lois-
tavat, Lintilä muistutti.
 Seinäjoen kaupunginjohta-
ja Jaakko Kiiskilä piti Data Center 
hanketta loistavana esimerkkinä 
uuden teknologian hyödyistä. Uusi 
datakeskus vähentää merkittävästi 
esimerkiksi kaupungin CO2 pääs-
töjä, sillä on myös vaikutus koko 
Suomen CO2 päästöihin.
 - Uusi teknologia mahdollis-

taa CO2-päästöjen merkittävän 
leikkaamisen. Seinäjoki on nyt 
tiennäyttäjänä koko muulle maa-
ilmalle siitä, kuinka datakeskuk-
sista voidaan tehdä hiilinegatiivi-
sia laitoksia. Hankkeella on siten 
suuri merkitys Suomen imagolle 
ilmastoystävällisten teknisten rat-
kaisujen kehittäjänä. Data Centerin 
paikka on myös ihanteellinen koko 
maailmaa ajatellen, Kiiskilä muis-
tuttaa.
 Seinäjoen kaupungille ja alu-
een koko elinkeinoelämälle da-
takeskusalue kokonaisuutena on 
valtava uusi mahdollisuus ja ima-
goruiske. Kaupunginjohtaja Jaakko 
Kiiskilä on syystäkin innoissaan.

 - Massiivinen investointi it-
sessään ja merkittävä päänavaus 
toimialalla, jonka kasvulle ei näy 
loppua, Kiiskilä toteaa.

Datakaapeli vieressä

Seinäjoki Data Parkin ensimmäisen 
vaiheen kokonaisinvestointi nou-
see noin 100 miljoonaan euroon.
 Datakeskuksen sijainti on 
myös keskeinen. Se on pääjunara-
dan varrella, tieyhteydet ovat kun-
nossa, vieressä on Rengonharjun 
lentokenttä ja uusi, jäämeren kaut-
ta Aasian ja Euroopan yhdistävä 
datakaapeli kulkee aivan keskuk-
sen vieressä.
 -Olemme luoneet osaamiskes-
kuksessamme Seinäjoelle holisti-
sen datakeskus-konseptin, joka on 
suunniteltu käyttämään alan vii-
meisintä teknologiaa. Apunamme 
ovat myös kansainväliset kumppa-
nimme, jotka tukevat teknologia-

toimituksia omalta osaltaan, sanoo 
Aho.

Seinäjoen energia mukana

Seinäjoen Energialle Data Centerin 
tuottama energia tulee tarpeeseen. 
Hiilineutraalin energian avulla se 
pystyy takaamaan asukkaille ja yri-
tyksille vihreän lämmitysenergian 
saannin kohtuu hintaan.
 -Seinäjoen Energia on sitou-
tunut olemaan sähkön ja lämmön 
tuotannon osalta hiilineutraa-
li vuoteen 2030 mennessä. Tämä 
hanke on erittäin merkittävässä 
roolissa tämän tavoitteen toteutta-
misessa.
 -Seinäjoelle sijoittuvan Data 
Centerin tuottama hyötylämpö on 
siihen hyvä ratkaisu. Ei polttoon 
perustuva täysin päästötön tekno-
logia. Tämä on tulevaisuuden puh-
dasta kaukolämpöä, toteaa Seinä-
joen Energian toimitusjohtaja Vesa 
Hätilä.
 -Data Centerin hyötyläm-
pö tuottaisi alkuvaiheessa noin 
kymmenesosan Seinäjoen tarvit-
semasta kaukolämmöstä, tulevai-
suudessa jopa noin kolmasosan 

Seinäjoen Datakeskuksen inves-
tointien arvioidaan nousevan jo 
kahtena ensimmäisenä vuonna yli 
100 miljoonaan euroon.
 Data Center ei kuitenkaan 
Seinäjokisen saamien tietojen 
mukaan ole hankkimassa tonttia 
omakseen, vaan olisi vuokraamas-
sa sen Seinäjoen kaupungilta.
 Datakeskukselta tulisi näin 
jatkuvaa vuokratuottoa Seinäjoen 
kaupungille.

Tontti vuokrataan kaupungilta
 Seinäjoki Data Parkin ensim-
mäisen vaiheen kokonaisinves-
tointi nousee noin 100 miljoonaan 
euroon. Itse rakennuksen kustan-
nukset ovat 34-39 miljoonaa euroa 
ja konesalin tekniikka ja kalusteet 
60-70 miljoonaa euroa.
 Ensimmäisen yksikön raken-
tamisesta vastaa Kiinteistö Oy DC 
Seinäjoki. Maailmanlaajuisesti 
toimiva Rittal vastaa asiakkaiden 
hankkimisesta ja rakennuksen uu-

lämmöntarpeesta.
 Datakeskuksen tuottama läm-
pö saadaan hyödynnettyä koko-
naisuudessaan kaupunkilaisten 
tarpeisiin. Datakeskuksesta saa-
tavalla lämmöllä lämmitettäisiin 
kaikki kaukolämmön piirissä Sei-
näjoella olevat pientalot ja lämpöä 
jäisi vielä ylikin, laskee Hätilä.

desta teknologiasta.
 Hinta riippuu Datakeskuksen 
arvion mukaan siitä, millaista tek-
niikkaa loppukäyttäjät haluavat. 
Asiakkaat ovat globaaleja toimijoi-
ta, joilla on yrityskohtaisia erityis-
vaatimuksia.
 Alueella on tilaa useille muille-
kin datakeskusyksiköille. Yhteen-
sä investointi voi kohota tulevien 
vuosien aikana yli miljardin euron.

Lähitulevaisuudessa tapahtuva 
matkailun elpyminen mielessään, 
momondo.fi, on julkaissut euroop-
palaisen roadtrip-indeksin, jossa 
Suomi sijoittui 10 roadtrip-ystäväl-
lisimmän maan joukkoon Euroo-
passa. Suomi sijoittui 3. sijalle ka-
tegoriassa “Liikenne ja kestävyys”. 
 Momondo on analysoinut 
31 maata Euroopassa ja laitta-
nut ne paremmuusjärjestykseen 
kuudessa eri luokassa: sää, tur-
vallisuus ja infrastruktuuri, hin-
noittelu, liikenne ja kestävyys, 
autonvuokraus sekä luonto ja 

Suomi on yksi Euroopan roadtrip-
ystävällisimmistä matkakohteista

nähtävyydet.
 Suomi sijoittui 31 maan jou-
kossa 7. sijalle. Suomi kunnos-
tautui erityisesti maana, jossa on 
alhaisin altistuminen ilmansaas-
teille kaikista tutkituista Euroo-
pan maista, maksuttomat moot-
toritiet, vähäiset ruuhkamäärät 
ja auto-onnettomuudet sekä 
korkealle arvostetut autovuok-
raamot.

Top 10 listaus:

1.Portugali 2.Espanja  3.Luxem-
burg  4.Saksa  5.Ruotsi  6.Slovenia  
7.Suomi  8.Tanska 9.Italia 10.Islanti

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pu-
hui julkistustilaisuudessa.
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ASKO FRANTTILA
- Turve on uusiutuvaa. 
  Sinä maksat muut vaihtoehdot
- Veronmaksajien rahat on käytettävä Suomessa ���

Rallin SM-sarjan neljäs osakilpai-
lu, SM Pohjanmaa Ralli, ajetaan 
Etelä- Pohjanmaalla viikkoa ennen 
juhannusta, 18.-19.6.2021. Lake-
uksien vauhdikkailla teillä kulke-
valla reitillä on mittaa yhteensä yli 
120 erikoiskoekilometriä. Mukana 
on sekä tarkkuutta ja keskittymis-
tä vaativaa kapeampaa tietä, kuin 
vauhdikasta valtiontietäkin. Reitti 
sisältää paljon uutta tiestöä, joten 
haasteita riittää kaikille.
 Kilpailunjohtajina toimivat 
Erkki Hemminki, Mika Virtanen 
ja Iida Similä.
 -Kova on hässäkkä. Rajoitukset 
poistuivat vasta 31.5, joten tässä on 
nyt täysi höyry päällä, kommentoi 
Erkki Hemminki tunnelmia heti ra-
joitusten höllentämisen jälkeen.
 Pohjanmaa Rallin oli alunpe-
rin tarkoitus olla osa FIA European 
Rally Trophy Scandinavia-sarjaa, 
mutta koronatilanteen vuoksi sarja 
siirtyi ensi vuoteen. Lupa on voi-
massa viisi vuotta. Mahdollisuuk-
sien mukaan ulkomaiset kuljettajat 
ovat kuitenkin tervetulleita.
 -Alunperin piti tulla ulkomai-
sia kuljettajia ja nyt olemme varau-
tuneet perusteellisesti ulkomaisten 
kilpailijoiden tulemiseen, kertoo 
Mika Virtanen.

Kilpailunjohtajat Erkki Hemminki ja Mika Virtanen odottavat runsaasti ylei-
söä pätkille.Perjantai-aamuna alkaa rallipaketin myynti paikallisilla huolto-
asemilla ja sen voi ostaa myös Rengastien autotarvikkeesta.

Seinäjoen kaupunki järjestää ran-
tavalvontaa kesä-elokuussa koulu-
laisten loma-aikana Kyrkösjärven, 
Sahanlammen ja Tanelinrannan 
uimarannoilla. 
 Seinäjoen kaupunki muistut-
taa, että ”rantavalvojan paikal-
laolosta ja rantavalvonta-aikojen 
muutoksista tiedotetaan uimaran-
tojen ilmoitustauluilla”.
 Uimareiden ja vanhempien on 
muistettava, että rantavalvonta ei 
poista vanhempien vastuuta lasten 
valvonnasta.
 Rantavalvojat saavat koulutusta 
ensiaputaidoista ja vesipelastamisesta.
 Rantavalvojan tehtäviin kuu-
luu ranta-alueen turvallisuudesta 
ja siisteydestä ja pelastusvälinei-
den huolehtiminen. 
 Rantavalvoja myös ohjaa ran-
nalla olevia sääntöjen noudatta-
miseen. Lisäksi rantavalvoja mittaa 
veden lämpötilan päivittäin ja lait-

Turun liepeillä kesäkauden avan-
nut Länsirannikon ralli ajettiin 
28.-29.5. Junioreiden SM-sarjassa 
toisena, pisteen erolla kärkipaik-
kaan starttasi isokyröläis-ylista-
rolainen parivaljakko Mika Korvo-
la / Miika Saari.
 -Aamun ensimmäisillä eri-
koiskokeilla tuli jo selväksi, että 
vauhti ei riittäisi taistelemaan voi-
tosta paikallisen kuljettajan kans-
sa, mutta toinen sija oli jo tukevasti 
hallussa, kommentoi Korvola Ra-
cing ensituntumaa kisaa.

Korvola Racingilla on luokkavoitto 
puolustettavana SM Pohjanmaa rallis-
sa. Kuva: rallikuvat.net

SM Pohjanmaa ralli 
ajetaan Seinäjoella 18.-
19.6. Tunnelmaan pääsi 
virittäytyämään aurin-
koisena sunnuntaina 
Petsamontien sorilla. 
Ylistarolaisen rallikul-
jettaja Timo Kuivisen 
järjestämälle harjoi-
tuspätkälle oli kokoon-
tunut usea paikallinen 
sorateiden kunkku.
 Jokainen kuljettaja 
pääsi ajamaan testipät-
kän kahteen kertaan. 
Varikko oli Jyrki Kan-
kaan kuivaajan pihassa.
 Ylistarolainen Jaakko Ollik-
kala ajaa BMW:llä Suomi Cup:ia. 

SM Pohjanmaa ralli lähestyy - myös yleisö mukaan
 Kaikilta Suomen ulkopuolel-
ta tulevilta kuskeilta edellytetään 
mm. tuore negatiivinen korona-
testi ja kutsu SM Pohjanmaan jär-
jestäjiltä. Lisäksi kaikki kilpailijat 
on velvoitettu käyttämään maskia 
sisätiloissa. Suomesta ei myöskään 
pääse lähtemään ilman tuoretta 
negatiivista testitulosta.
 Ralli lähtee käyntiin perjan-
tai-iltana ajettavien kahden eri-
koiskokeen voimin, ja jatkuu lau-
antaina kuuden pätkän verran. 
Erikoiskokeista kaikki muut ovat 
yhteen kertaan ajettavia, paitsi 13,8 
kilometriä pitkä erikoiskoe 5/7, 
joka ajetaan lauantaina kahteen 
kertaan. Kilpailukeskus ja huolto-
parkki sijaitsevat Seinäjoen Ren-
gastiellä.
 -Tänä vuonna ei ole VIP:iä ko-
ronan takia. Rallin lähtö ja maali 
ovat Seinäjoen uudella keskustoril-
la, sinne tulee lähtökaari. Rengas-
tien huoltoparkissa on kisastudio ja 
jättiscreeni, josta voi seurata LIVE-
lähetystä. Kisastudiossa isännöivät 
radiojuontaja Marko Miettinen ja 
Markus Silfvast. Nämä ovat mak-
suttomia yleisölle, kertoo Hem-
minki rallin yleisöjärjestelyistä.
 Erikoiskokeita on siis kahdek-
san, joista yksi ajetaan kahteen 

kertaan. EK:t kaasutellaan Jalasjär-
vi - Lapua - Peräseinäjoki-akselil-
la.
 Lisäksi junioreiden ja nuorten 
SM-sarjojen osakilpailut ajetaan 
samalla reitillä molempina päivinä.

Lähes 130 kilpailijaa viivalle

-SM-sarjalaisia on noin 70, lisäksi 
kilpailijoita on lisäluokissa, jotka 

keräävät hyvin porukkaa. Pohja-
laisista kuskeista hyvissä asemissa 
ovat mm. Asunmaa, Hautamäki, 
Korvola, Koskilammi ja Pensas, 
kertoo Mika Virtanen.
 Kaikenkaikkiaan ilmoittautu-
neita oli määräaikaan mennessä 
127. Osa kuskeista nuotittaa ja osa 
ajaa rallin pimeänä. 
 -Reittiä ei etukäteen julkais-
ta, koska haluamme minimoida 

ongelmat etukäteen, kertoo Erkki 
Hemminki.
 Ralli sijoittuu keskelle kiivain-
ta rehuntekoaikaa, joten reiteillä 
tulee antaa rauha maatalousajo-
neuvoille ja tietenkin kunnioittaa 
kaikkia tielläliikkujia ja välttää 
turhaa kumin kulutusta.
 -Yleisöodotukset on kovat, 
myöntää Hemminki. Mika Vir-
tanen puolestaan ennustaa, että 
”Porukkaa kyllä piisaa”.
 Perjantai-aamuna alkaa ral-
lipakettien myynti paikallisilla 
huoltoasemilla ja paketin voi ostaa 
myös Rengastien autotarvikkeesta.
 Lopuksi kilpailunjohtajien 
vinkit katselijoille:
 ”Muistakaa turvaväli, mas-
kisuositus ja hyvä käsihygienia. 
Reiteillä noudattakaa tarkoin an-
nettuja ohjeita koskien turvallista 
katselualuetta. Varatkaa tarpeeksi 
aikaa siirtymiin ja muistakaa lii-
kenneturvallisuus.”
 Lopuksi Mika Virtanen haluaa 
kiittää maanomistajia ja tienpitä-
jiä sekä yksityisteiden vastuullisia 
hyvästä yhteistyöstä SM Pohjan-
maa rallin tiimoilta.

SM Pohjanmaa rallin alkulämmittelyä – Petsamontien harjoituspätkällä kumi kuumeni

Pohjanmaan ralliin hän osallistuu 
yksittäisenä F-cup:in kisana.

 -Mukava tie oli ajella ja bema-
ri kulki hyvin. Pito parani toisella 

Länsirannikon rallissa voitto Korvola Racingille

Uimarantojen rantavalvonta alkoi

taa sen ilmoitustaululle nähtäville.
 Rantavalvonnasta vastaa lii-
kuntapalvelut.

Lähirannat vetävät väkeä

Seinäjoella on myös useita muita 
kaupungin virallisia uimarantoja, 
joissa ei kuitenkaan ole valvontaa.
 Ylistarossa on Eläinlääkärin 
ranta ja Malkakoskenranta. Perä-
seinäjoella on Kalajärven uimaran-
ta. Nurmossa on Kiikussa sijaitseva 
Lehtisalon louhos ja Veneskosken 
louhos. 
 Pruukinrannan uimaranta on 
Huhtalassa ja Törnävan uimaranta 
on Törnävänsaaressa.
 Terveystarkastajat seuravat ui-
mavesien laatua säännöllisillä tut-
kimuksilla. Tulokset ovat nähtävillä 
rannoilla ja Uimavesi -sivulla.
 Rantojen hoidosta vastaa puis-
totoimi.

Ylistarolainen rallikuljettaja Timo 
Kuivinen oli järjestänyt harjoitus-
pätkän Petsamontielle. Paikalla oli 
useita rallikuskeja.

Liikunnan ja urheilun tär-
keys kansanterveyden nä-
kökulmasta on kiistaton, 
muistuttaa Seinäjoella asu-
va Suomen ampumahiihto-
liiton puheenjohtaja Kalle 
Lähdesmäki.
 -Harrastus tulisi jatkua 
läpi elämän ja tärkeää on, 
että harrastus on kivaa, hän 
jatkaa.
 Lähdesmäen mielestä 
tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden toteutuminen on en-
sisijaisen tärkeä näkökulma.
 Tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden toteutumiseksi 
Lähdesmäki on käynnistänyt 
ampumahiihtoliitossa pro-
jektin:
 -Kaikilla täytyy olla 
yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet harrastaa ja kilpailla, 
kaikenlaisen häirinnän suhteen 
tulee olla 0-toleranssi.

Koulut ja seurat yhteistyöhön

Koulujen ja seurojen yhteistyötä  
on Lähdesmäen mukaan kaikin 
voimin aktivoitava.  
 Lähdesmäki allekirjoittaa 
rehtori Tapio Korjuksen linja-
uksen, että ”kunnallisessa pää-
töksenteossa tarvitaan myös lii-
kunnan merkityksen ymmärtäviä 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo vakiinnutettava 
suomalaiseen liikuntaan ja urheiluun

ihmisiä.”
 Seinäjokinen-lehden tou-
kokuun ehdokasliitteessä Tapio 
Korjus kehui Kalle Lähdesmäkeä 
todeten, että ”Kalle on monipuo-
lisen liikunta- ja urheilutaustan-
sa takia erinomainen valtuusto-
ehdokas tähän työhön”.  

Pitkä kokemus 
liikunta-alalta

Lähdesmäen kanssa ei pitkään 
tarvitse keskustella, kun huo-

maa, että hän on Suoma-
laisen liikunnan ja urheilun 
keskeinen vaikuttaja. 
 Suomen Ampuma-
hiihtoliiton puheenjohtajana 
vuosia toiminut Lähdesmä-
ki on toiminut myös neljänä 
vuotena Kansainvälisen am-
pumahiihtoliiton tilintar-
kastajana.  
 Lähdesmäen moni-
puoliselta referenssi-
listalta löytyy urheilun 
vapaaehtoistyöstä, joista pa-
rina poimintana voi mainita 
mm. Kunniakierros-ta-
pahtuman suunnittelu-
ryhmän jäsenyys 1980-
luvun alussa, 2002 Seinäj-

        oella pelatun ItäLänsi tapah-
      tuman johtajana toimiminen 
ja Ampumahiihtoliiton puheen-
johtajuus vuodesta 2016 alkaen.  
 Syksyllä 2020 käynnistynyt 
Keskustan lanseeraamaa ”har-
rastamisen Suomen mallia” tulee 
Lähdesmäen mukaan ehdotto-
masti  jatkaa. 
 -Urheiluseurojen toiminnan 
tukemiseen kuntien tulee olo-
suhteiden lisäksi löytää lisäre-
sursseja, päättää Lähdesmäki.

 Kuljettaja Mika Korvolan mu-
kaan aamun ensimmäinen erikois-
koe lähti tahmeasti liikkeelle. 

 -Emme saaneet renkaaseen 
heti täyttä luottoa ja jarrupaikat oli 
todella liukkaat. Kilpailun alkutai-
paleella johtoon siirtynyt paikal-
linen kuljettaja Juho Lehtinen ajoi 
sellaista kyytiä, ettei siihen pystynyt 
vastaamaan. Loppua kohden teke-
minen parani ja saatiin parempia 
aikoja kellolle. Mutta johtopaikkaan 
oli selvästi eroa, joten aloimme var-
mistelemaan pelkästään tuota kak-
kossijaa joka oli hallussamme todel-
la tukevasti, sanoo Korvola.
 Viimeiselle lenkille Korvola 

Racing lähti tietämättä tuloksista 
ja siksi maaliin tullessa yllätys oli 
melkoinen.
 -Saimme kanssakilpailijoilta 
tiedon, että luokkaa johtanut Leh-
tinen oli keskeyttänyt ja että olim-
me voittaneet rallin, kertoo kar-
tanlukija Miika Saari.
 -Kyllä se oli uskomaton fiilis, 
kun tajusimme, että jo varmistet-
tu kakkossija muuttui voitoksi ja 
saimme maksimipisteet mukaan 
kisasta, kommentoi kuski Korvola.
 Seuraavaksi parivaljakko suun-

nistaa kilpakaluston kanssa koti-
nurkille Pohjanmaa ralliin joka aje-
taan 18.-19.6 Seinäjoen seudulla.
 -Lähdemme hyvillä fiiliksillä 
SM Pohjanmaa ralliin, koska reitti 
on kuulemma uusi, sanoo Korvola.
 Miika Saaren mukaan heillä 
on luokkavoitto puolustettavana, 
mutta paineita se ei meille aseta, ja 
”perusrennolla tekemisellä lähde-
tään liikkeelle”.
 Parivaljakon edesottamuksia 
voi seurailla Facebookissa Korvola 
Racing-sivulla.

KAUPPANEUVOS

– Meidän Seinäjoki –
hyvä kaupunki ja koti kaikille

64
Talous tasapainoon valmistelua ja päätöksentekoa ammattimaistamalla • Koulutuksen vahva kehitys    
•  Pieni suurkaupunki, viihtyisä, turvallinen ja moniopuolisia liikunta-, urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksia 
• Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen

kertaa, luisti vähem-
män ja mentiin kovem-
paa. Rengas lämpesi 
niin pito parani. Tiellä 
oli tosi paljon irtoso-
raa, joten tässä seuraa-
villa on jo parempi pito, 
kommentoi Jaakko Ol-
likkala pätkän jälkeen.
 Kartanlukija-
na hänellä oli mukana 
Tapio Niemelä Vähäs-
täkyröstä. Niemelä on 
teipannut Ollikkalan 
auton ja pääsi mukaan 
”bonuksena”.

       -Oli erittäin mukavaa 
olla kyydissä, sanoi Niemelä testi-
pätkän jälkeen.

Ylistarolainen Jaakko Ollikkala osallistui bemarillaan Timo Kuivisen järjestämälle Petsamontien testipätkälle.

Kalle Lähdesmäki on urheilumies henkeen ja 
vereen.
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”Puumarkkinat ovat vetäneet joka 
puolella. Kysyntä on niin hyvä kuin 
voi oikeastaan olla. Tuotannon taso 
on Suomessa tietty ja koko ajan sa-
hataan niin paljon kuin pystytään.”
 Näin toteaa Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliitto MTK:n 
metsäosastolta tutkimuspäällikkö 
Kalle Karttunen Seinäjokinen-leh-
delle puumarkkinatilanteesta.
 -Sahatavaran osalta voi olla, 
että terassien ja talojen rakentajille 
ei loppukesästä ole tavaraa, arvioi 
Karttunen.
 Viimeisimpien viikkojen aika-
na puuta on koko Suomessa myyty 
jopa 1,5 miljoonan kuution tahdilla.
 -Myyntimäärät alkoivat el-
pymään vasta pari-kolme viikkoa 
sitten. Heikoimmillaan alkuvuon-
na puuta tuli myyntiin vain 0,5 
miljoonaa kuutiota viikossa, taus-
toittaa Karttunen.
 Viime viikkojen piristymisen 
ansiosta toukokuun loppuun men-
nessä puuta oli tullut myyntiin 37 
prosenttia enemmän kuin viime 
vuonna. Viime vuosi oli myynti-
määriltään poikkeuksellisen matala.
 -Myyntitilanne on nyt nor-
maalia parempi, toteaa Karttunen.

Vienti vetää

Julkisuudessa on ollut paljon esillä 
Yhdysvaltojen vahva puun kysyn-
tä. Karttunen kuitenkin taustoittaa 
Yhdysvaltojen ’laatuvaatimusten’ 
takia olevan vaikea nopeasti kään-
tää myyntivirtoja Suomesta Yh-
dysvaltoihin.
 -Egypti, Kiina ja Japani ovat 
top3-maat Suomen sahatavara-
viennin osalta, sanoo Karttunen.
 Suomessa tuotetaan vuosit-
tain sahatavaraa noin 12 miljoonaa 
kuutiota ja siitä vientiin menee 80 
prosenttia eli noin 10 miljoonaa 
kuutiota.
 -Elvytysrahat eivät ole vie-
lä edes realisoituneet muuta kuin 
USA:ssa ja sielläkin on kyse enem-
män tee-se-itse -rakentamisesta, 
taustoittaa Karttunen markkinan 
elpymistä.

Puutavarasta voi tulla pulaa - terassien ja 
talojen rakentajille ei loppukesästä ole tavaraa

 Puutuotteiden hinnan nousul-
la on kuitenkin lopulta vaikutusta 
menekkiin:
 -Kun raaka-aineet kallistuvat, 
niin se voi vaikuttaa kysyntään, 
pelkää Karttunen.

65-70 euroa tukista

Luonnonvarakeskus Luken koko-
amat tilastot osoittavat Karttusen 
mukaan, että alku vuonna puun 
hinnat ovat läpi linjan nousseet 
reilut 10 prosenttia.
 -Yhtä lailla tukki ja kuitu ovat 
hinnoissa nousseet, mutta tukki 
enemmän, kertoo Karttunen.
 Havutukki vetää Karttusen 
mukaan hyvin ja varsinkin män-
tytukin kova kysyntä on ollut kova 
yllätys ja hinnat ovat parantuneet 
merkittävästi:
 -65 euron paremmalla puolel-
la LUKEn tilaston mukaan ollaan 
männyn päätehakkuuhinnoissa. 
Toki keskimääräinen on aina kes-
kimääräinen hinta. Paikka paikoin 
on menty jopa yli 70 e/m3 hinnoilla 
kuusitukilla ja mäntytukki on liik-
kunut melkein samalla hinnalla, 
sanoo Karttunen.
 Kuidutkin ovat Karttusen 
mukaan vetänyt yllättävän hyvin 
markkinoilla:

 -Vuoden vaihteen ja alun jäl-
keen oli epäselvää lähteekö kuitu-
puu liikkeelle. Sellun ja kartongin 
hinnat ovat lähteneet nousuun, jo-
ten kysyntää on kuitupuullekin.

Koivu nihkeämpi

Koivun ostajia ei ole markkinoilla 
niin paljon kuin havupuiden. Kart-
tusen mukaan UPM:n tehtaan vii-
me vuotinen lopettaminen ja myös 

Veitsiluodon alasajo ovat vaikutta-
neet kotimaisen koivun lisäksi ve-
näläiseen koivuun:
 -Venäjän kanssa kilpailu on 
kovaa koivumarkkinoilla. Koivun 
puolella muutokset ovat olleet 
maltillisempia. Käyttömäärät ovat 
koivutukille pienet, mutta koivu-
kuitua ei kuitenkaan saada tar-
peeksi, arvioi Karttunen.

Mikä sitten neuvoksi?

-Koivua pitäisi lisätä metsissä. Ja 
yleisemmin lehtipuita. Hirvet ovat 
ongelmana ja se luo oman haas-
teensa koivun kasvattamiselle, sa-
noo Karttunen.
 Lopuksi Karttunen vielä palaa 
suomalaisia rakentajiakin huoles-
tuttavaan kysymykseen sahatava-
ran saatavuudesta ja hinnasta:
 -Jos on omaa metsää, niin 
kannattaa käyttää paikallisia sa-
hureita ja kuivattaa itse puut.

Sahatavaran osalta voi olla että terassien ja talojen rakentajille ei ole loppukesästä tavaraa

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI, POLIISI, VALTUUTETTU
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Sinun äänesi 
ratkaisee!
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Seinäjoen kaupungin perusope-
tuksessa käytössä olevan oppi-
lashallinnon tietojärjestelmän 
Helmen käyttö loppuu.
 Lukuvuoden 2021-2022 
alusta käytetään perusopetuk-
sessa ja lukiossa Visman järjes-
telmäkokonaisuutta, eli tutum-
min Seinäjoen Wilmaa. Jatkossa 
huoltajat pääsevät samoilla Wil-
ma-tunnuksilla huolettavien-
sa huoltajanäkymään, on huol-
lettava sitten perusopetuksessa 
tai lukiossa. Myös esiopetuksen 
suunnitelmia tehdään yhdessä 
huoltajien kanssa Wilmassa.
 Järjestelmäkokonaisuus pal-
velee yli 30 perusopetuksen kou-
lua tai yksikköä, neljää lukioiden 

Seinäjoen kaupungin oppilashallinto-
järjestelmä vaihtuu kesän aikana

toimipistettä ja aikuislukiota. 
Esiopetusta järjestävät päiväko-
dit, joita Seinäjoen kaupungissa 
on 26, liittyvät myös syksyn ai-
kana Seinäjoen Wilma-kokonai-
suuden käyttäjiksi.
 Seinäjoen Wilman käyttö on 

jo alkanut vaiheittain ja käyttä-
järyhmittäin. Koulusihteerit ja 
rehtorit ovat valmistelleet poh-
jatietoja, tulevaa lukuvuotta ja 
lukujärjestyksiä, opetushenki-
lökunta saa opastuksen Wilman 
käytöstä ennen koulujen alkua, 
oppilaat pääsevät Wilmaan kou-
lujen alettua elokuussa. Perus-
opetuksen piirissä olevien lasten 
huoltajat luovat itselleen uudet 
Wilma-tunnukset, tunnusten 
teko on mahdollista 10.8. alka-
en. Lukiolaisten huoltajat voivat 
käyttää nykyisiä Wilma–tun-
nuksiaan jatkossakin. Oppilaat ja 
opiskelijat kirjautuvat Wilmaan 
omilla, jo käytössä olevilla, ver-
kon kirjautumistunnuksillaan.

JOHANNA
LATVALA
Vaalislogan:
Omaishoitajuus 
arvoonsa
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KIMMO RANTANEN

171

Puolellasi. 
Puolestasi.

PEKKA YLIKANGAS
Rehellisyyttä ja 

oikeudenmukaisuutta244
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Vuonna 2017 perustettu siiderei-
hin, tilaviineihin ja muihin käsi-
työnä valmistettaviin alkoholi-
juomiin keskittyvä Pirula pokkasi 
palkinnon Pirulan Rose spritzeril-

lään. Kuopiossa keväällä järjestetty 
kilpailu järjestetään yhteistyössä 
Suomen Viiniyrittäjät ry:n kanssa. 
Asiasta kertoi ensimmäisenä Olut-
posti.fi.

 -Mietimme roséviinin jälkeen 
kesäjuomia ja ajattelimme, että 
koska roséviini oli ollut niin suo-
sittua, niin se voisi olla mielen-
kiintoinen myös siiderin kaltaisena 
helmeilevänä juomana, kertoo yh-
tiön perustajiin kuuluva Petri Rin-
tala.
 Olutpostin mukaan Pirulan 
Rose-juoma ei asettunut suo-
raan mihinkään olemassa olevaan 
muottiin. Kyseessä ei ollut varsi-
naisesti kuohuviini, mutta Rose ei 
sopinut myöskään muihin katego-
rioihin. Siitä ryhdyttiinkin käyttä-
mään termiä spritzer.
 -Tästä juomasta pitää vielä 
löytää selkeä linja siihen, mitä se 
on. Kiinnostusta sitä kohtaan on 
kuitenkin ollut paljon, Rintala sa-
noo.
 Pirula osallistui kilpailuun en-
simmäistä kertaa. Uusia kuvioita 
on suunnitteilla myös tulevaisuu-
den varalle. Todennäköisesti jo 
kesän aikana tynnyreihin saadaan 
oma viskijuoma. Lähitulevaisuu-
dessa keskeinen suunta ovat omat 
marjatisleet, jotka valmistetaan 
valko- ja mustaherukasta. Myös 
siiderivalikoimaa on tarkoitus laa-
jentaa, ja tällä hetkellä valikoimista 
löytyy jo yksi valmis siiderijuoma.
 -Halusimme lähteä tekemään 
juomia kotimaisista marjoista. 
Tisleemme eivät välttämättä ole 
ginejä, vaan pidämme niitä enem-
mänkin kotimaisina viskeinä, kon-
jakkeina tai brandyinä. Haluamme 

Pirulan spritzer valittiin kilpailussa parhaaksi helmeileväksi juomaksi

Seinäjoen Ylistarossa operoiva alkoholijuomatalo Pirula ylsi voittoon Suomen 
Tilaviini -kilpailun helmeilevät juomat -sarjassa. Kuvassa Petri ja Tomi Rintala.

Useat ns. silakkaliikkeen edusta-
jat ovat häirinneet ehdokkaiden 
vaalitoimintaa. Useimmiten häi-
rinnästä kertovat perussuoma-
laiset, mutta myös kristillisten 
ehdokkaita on häiritty.
 Silakkaliike on saanut innoi-
tuksen Italian sardiini-liikkeeltä. 
Silakkaliike väittää toimivansa 
mm. vihaa vastaan. Silakkaliik-
keestä on lähetetty ehdokkaille 
viestejä, joissa on uhattu mm. 
seuraavasti: ”Toivottavasti kuo-
let tuskaisesti v***n oksettava 
huora”.
 Erittäin vakavaksi tämän te-
kee, että vihreissä on myös paljon 
opettajataustaisia ehdokkaita.
 Vihreät valtamediat, maa-
kuntalehdet ja paikallislehdet 
ovat olleet hiiren hiljaa yli 28 tu-
hatta jäsentä kokoavan silakka-
liikkeen vaalihäirinnästä. Vihrei-
den lisäksi silakkaliikkeessä on 
vasemmistolaisia, mutta Seinä-

Aktiivisesti Silakkaliikkeen päivi-
tyksiä jakava opettaja ja kuntavaa-
liehdokas Hannele Salmela (vihr.) 
vertasi kansanedustaja Jani Mä-
kelän toimintaa Hitleriin.

Vihreä ’silakkaliike’ syyllistynyt 
vakavaan vaalihäirintään

Ilmajoen lukio pesi Seinäjoen lukiot

jokisen saamien tietojen mukaan 
myös liberaaleja kokoomuslaisia.

tuoda marjojen hyvän aromin mu-
kaan tynnyrikypsennyksellä myös 
väkeviin juomiin, Rintala kertoo.
 Tulevaisuudessa laajemmat 
omat toimitilat takaavat sen, että 
oman tislaimen avulla tuotanto-

kapasiteettia pystytään nostamaan 
ja kokeilemaan enemmän erilaisia 
makuvaihtoehtoja. Myös elämyk-
sellisyyttä tuodaan mukaan toi-
mintaan.

277 REIMA KUISLAREIMA KUISLA

ROHKEA UUDISTAJA
Reima Kuisla

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

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

Vihtori-Tuubihuivi 10 €
-100% polyesteria

STT:n lukiovertailussa korkeim-
malle Etelä-Pohjanmaan lukioista 
nousi Ilmajoen lukio.
 Valtakunnallisessa vertailussa 
Ilmajoen lukio oli sijalla 26.
 Seinäjoen lukioista parhaiten 
menestyi Nurmon Lukio, joka oli 
STT:n vertailussa Etelä-Pohjan-
maan lukioista neljänneksi paras.
 Ilmajoen lukion rehtori Jouko 
Peltonen iloitsee lukion menestys-
tä ja kiittelee koko opiskelijayhtei-
sön henkeä ja koko henkilökuntaa 
upeasta tuloksesta:
 -Olen nyt ollut itse kolme 
vuotta Ilmajoen lukion rehtorina 
eli saman ajan kuin valtaosa nyt 
valkolakin saaneista. Tuntuu hie-
nolta, että ollaan onnistuttu näin 

hyvin, iloitsee Peltonen.
 Vertailussa lukiot on vielä jaet-
tu suuriin ja pieniin lukioihin. Pie-
nissä lukioissa ylioppilastutkinnon 
suoritti 1-50 opiskelijaa.

Etelä-Pohjanmaan lukioiden järjestys:
1.    Ilmajoen lukio, Ilmajoki
2.    Ähtärin lukio, Ähtäri
3.    Kurikan lukio, Kurikka
4.    Nurmon lukio, Seinäjoki
5.    Teuvan lukio, Teuva
6.    Alavuden lukio, Alavus
7.    Kauhavan lukio, Kauhava
8.    Evijärven lukio, Evijärvi
9.    Lappajärven lukio, Lappajärvi
10.  Jalasjärven lukio, Kurikka

Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  •  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen •  parannat asiakasymmärrystäsi  •   tietoa yri-

tyksen asemasta tietyllä markkina-alueella  •  avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  •  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

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

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

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

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  suomenmarkkinatutkimus@gmail.com
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Kansalaisaloite turpeen luokittele-
miseksi uusiutuvaksi keräsi äsket-
täin 50 000 allekirjoitusta ja etenee 
eduskuntaan käsiteltäväksi loppu-
kesästä.
 Iso merkitys aloitteen etene-
misessä oli pohjalaisilla turvealan 
yrittäjillä Antti Alakotilalla, Mar-
kus ja Miika Mantelalla sekä Jouko 
Pahkakankaalla, jotka järjestivät 
vappuaattona rekkamarssin edus-
kuntatalon eteen Helsinkiin.
 -Allekirjoitusten keräämistä 
jatketaan vielä kesän ajan, koska 
asia on tärkeä, kommentoivat Ala-
kotila ja Pahkakangas aikaisemmin. 
 Miehet paljastivat, että ”jatko-
toimia on suunnitteilla”.
 Yksi puuhamiehistä, lappajär-
veläinen Miika Mantela kommen-
toi Seinäjokinen-lehdelle jatko-
suunnitelmia.
 -Ensimmäinen steppi on saa-
vutettu ja 50 000 nimeä kerätty. 
Nyt on tärkeää lisätä tietoisuutta 
turpeen hyvistä ominaisuuksis-
ta, kuten siitä, että kasvuturve on 
paras kasvualusta kasveille – tä-
män maineen palautuksen ja ima-
gon kirkastamisen vuoksi jaamme 
Senaatintorilla tuhat ämpärillistä 
turvetta, kertoo Miika Mantela. 
Ämpäriin on painettu neljä faktaa 
turpeesta.
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Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Tasa-arvoinen ja 
vapaa yhteiskunta!

SEPPO NIEMI
Ylistaro
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Turvetta jaetaan ämpäreissä Senaatintorilla – turve-
tuottajat valmiita luopumaan tukipaketista tietyin ehdoin

 Turve ajatetaan Senaatintorille 
rekalla, johon on lastattu 20 kuu-
tiota kasvuturvetta. Päivämäärä 
tapahtumalle on lauantai 19.6.
 -1000 ämpäriä jaetaan haluk-
kaille kaupunkilaisille muistutuk-
sena siitä, että turve on hyvä, ko-
timainen ja 100%:sti luonnollinen 
tuote, painottaa Mantela.

Suurin osa turvetuottajista on 
valmiita luopumaan turpeen 
tukipaketista

-Tämä 70 miljoonan euron tuki-
paketti on käytännössä suora tuki 
tuotannosta luopuville eli tuki ei 
säästä tätä alaa, pelasta elinkei-
noa eikä turvaa huoltovarmuutta. 
Todellisuudessa summa on noin 15 
000 € per turvetuottaja, enkä keksi 

kovinkaan montaa, joka siitä oi-
keasti hyötyy. Ehkä yli 70-vuotias 
yrittäjä, jolla on parin hehtaarin 
ala palaturvetuotantoa. Lisäksi 70 
me tukipaketti ei kohdistu rahana, 
vaan siitä menee valtaosa konsul-
teille ja osa turvetuottajien uudel-
leen kouluttamiseen, kommentoi 
Miika Mantela.
 Valtaosa turveyrittäjistä on 
sitä mieltä, että he ovat valmiita 

luopumaan tuesta.
 -Tuen voisi kohdentaa niille 
jotka sitä tarvitsevat, kuten kult-
tuurialalle ja maatalouteen. Olem-
me valmiita luopumaan tukipake-
tista seuraavin reunaehdoin, turve 
luokitellaan uusiutuvaksi, turpeen 
verot poistetaan sekä päästöoi-
keusmaksut palautetaan vuoden 
2000 alun tasolle, paaluttaa Man-
tela.
 ”Me emme rahaa  ole pyytä-
neet vaan sitä, että saamme jat-
kaa elinkeinomme harjoittamista, 
työllistää maaseudun ihmisiä ja 
turvata Suomen huoltovarmuus 
ja kotimaisen energian riittävyys 
sekä kasvu- ja kuiviketurpeen 
saanti jatkossakin”, vetoavat yrit-
täjät.
 Kansalaisaloite turpeen luo-
kittelemisesta uusiutuvaksi tarvit-
see vielä lisää allekirjoittajia. Aloit-
teen tekijät ja vastuuhenkilöt ovat, 
Hannu Koivisto Kurikasta, Tapio 
Salminen Helsingistä, Jussi Harju 
Teuvalta, Yrjö Takkala Karstulasta 
ja Timo Pihlaja Kauhajoelta.
 Aloitteen voi allekirjoittaa 
osoitteessa:

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

Nuorten syrjäytyminen on tä-
nään yksi yhteiskunnan suurim-
pia ongelmia. Se on usein yhte-
ydessä nuoren perhetaustaan ja 
kehitysympäristöön. Päihteisiin 
ajautunut nuori on kaikkein haa-
voittuvin. Suurimmat riskit syr-
jäytymiselle ovat päihde- ja mie-
lenterveysongelmat, jotka usein 
kulkevat käsi kädessä.

Syrjäytymisen riski kasvaa, kun 
huono-osaisuus kasautuu, ja al-

Kollegat ympäri Suomea ovat juuri 
saamassa loppuun peruskouluissa 
lukuvuosiarvioinnin. Arviointi on 
yksi opettajan vaativimmista tehtä-
vistä. Olivatpa sanallisen arvioinnin 
kannustus- ja kehittämislauseet tai 
todistuksen numerot mitä tahansa, 
meidän on hyvä muistaa, että op-
pilas on aina paljon enemmän kuin 
hänestä tehty todistusarvio.

Ihmisarvo on jakamaton. Sitä ei voi 
mitata kouluarvosanoin. Koulun ja 
kodin tehtävä on kasvattaa lapsis-

kaa heikentää nuoren mahdolli-
suutta hallita omaa elämäänsä. 
Yksi ongelma ei vielä välttämät-
tä horjuta nuoren elämää ja sen 
hallintaa. Nuoren ja hänen per-
heensä tukeminen mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa on 
todella tärkeää.

Valtiontalouden tarkastusviras-
ton mukaan jokainen syrjäytynyt 
nuori maksaa elämänsä aikana 
yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa eu-

ta ja nuorista ihmisiä, jotka ottavat 
toiset huomioon ja kykenevät toi-
mimaan ryhmän jäseninä. Kasva-
tustieteen professori Kari Uusikylä 
on todennut, että lapsen pitää saa-
da tuntea ja kuulla, että hän riittää 
aina, on hyvä ja rakas sellaisena 
kuin on.

Tänäkin kesänä Seinäjoen kaupun-
ki ja seurakunta tarjoavat lapsille ja 
nuorille monenlaista mielenkiin-
toista tekemistä kesäloman ajaksi. 
Pienimmät lapset, nelivuotiaista 

roa. Vuonna 2019 työstä ja kou-
lutuksesta syrjäytyneitä nuoria 
oli noin 60 000. Myönteiset ko-
kemukset ja positiiviset rohkai-
sut vahvistavat lapsen ja nuoren 
itsetuntoa, itseluottamusta ja 
turvallisuuden tunnetta. Se luo 
uskoa itsenäiseen selviytymiseen 
niin opinnoissa, työssä, kuin jo-
kapäiväisessä elämässäkin.

Sanotaan, että nuorissa on mei-
dän tulevaisuutemme, joten 

kymmenvuotiaisiin, voivat osallis-
tua leikkikenttätoimintaan 10:ssä 
eri paikassa ympäri Seinäjokea. 
Kaupungin kesäsiirtola Alavudella 
ja Seinäjoen seurakunnan leirikes-
kus Honkiniemi Ähtärissä tarjoavat 
lapsille ja nuorille unohtumattomia 
elämyksiä uusien kavereiden kans-
sa.

Toivon kaikille koululaisille, am-
mattiin valmistuville ja ylioppilas-
lakin lauantaina päähänsä paina-
neille nuorille parhainta onnea ja 

heidän hyvinvointinsa eteen on 
tehtävä kaikki mahdollinen. Olen 
valmis omalta osaltani huolehti-
maan siitä, että yksikään lapsi tai 
nuori ei jää yhteiskunnan turva-
verkon ulkopuolelle.

Hannu Haapasalmi (ps)
kuntavaaliehdokas
Seinäjoki

menestystä! Kollegoille toivon ren-
touttavaa ja virkistävää kesää. Olet-
te koulun tärkein voimavara myös 
ensi lukuvuonna.

Vanhemmille toivon sitkeyttä ja 
lujuutta vaativassa tehtävässänne. 
Olkoon kiitä, kuskaa ja kannusta 
mottonanne!

Psykologi Maaret Kallion sanoin: ” 
Sillä sille, joka yrittää, tai jota aute-
taan yrittämään -sille on auki ihan 
koko maailma.”

Nuorten syrjäytymiseen puututtava ajoissa

Seiskan todistus ei tarkoita seiskan lasta
 

Annukka Latvala
KD:n kuntavaaliehdokas
peruskoulun opettaja, eläkkeellä

Vieraskolumni

Vieraskolumni

Käytä valtaa ja käy 

äänestämässä!

Vaalipäivä 13.6.2021
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Kunnioitetaan 

äänestäjien 
valintaa

MATTI-PEKKA LUUKKO
Paremman kunnan puolesta

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 €)

Kasvuturvetta jaetaan ämpäreissä Senaatintorilla, jotta kaupunkilainenkin näkee, mitä turve on ja kuinka hyvä 
kasvualusta se on kasveille. Kuva: Miika Mantela

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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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

SEINÄJOEN PERUSSUOMALAISET
KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021


