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Joriini ennätyskuntoisena 
Kuninkuuskisaan s. 2-3.

Kaikki 
Kuninkuusraveista

Vihjeet, haastattelut ja tarinat takahuoneesta. 
Videot, striimit ja artikkelit kertovat, mitä Kunkkareilla tapahtuu.

MT Hevoset -paketti sisältyy automaattisesti kaikkiin 
Maaseudun Tulevaisuuden Digi -tilauksiin.

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Tilaa netissä!
MT.FI/MTRAVIT 

tai oheisella QR-koodilla

Tilaa MT Hevoset 1.8. mennessä.  
Osallistut Royal Booster -ravikärryn arvontaan.

Voit voittaa Royal Booster - ravikärryt!
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Brysselin 
pukumiesten
aika alkaa olla ohi

Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa
ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan vaikeaan. Sen rakkauden pohjaa ken 
pystyy koskaan tutkimaan?

Virren 462 sanoissa on tärkeä viesti: ei ihmisen käden vaan Herran käden 
voima. Jos jossain sataa joskus enemmän, on kunnon kesälämpöä tai tuu-
let voimistuvat, niin aina valtamediassa on yksi ja sama vastaus: ilmaston-
muutos. Kaikki on näiden yhteiskuntatieteitä opiskelleiden toimittajaraa-
sujen mielestä ihmisten tekemää. Lopettakaa höpinä. Ilmainen neuvo teille: 
Hankkikaa koulutusta ja elämän kokemusta sekä hoitakaa peltoja ja metsiä 
20-30 vuotta itse ennen kuin alatte asioista kirjoittelemaan.

Filosofian tohtori ja dosentti Boris Winterhalter esitti viime vuonna Il-
mastosi 2020 -seminaarissa aiheellisen kysymyksen ilmastopaneeli IPCC:n 
mallien luotettavuudesta. IPCC väittää tietokonemallien perusteella, että 
’tiede on edennyt riittävästi’ ja sen ansiosta ’ilmaston toiminta hallitaan’. 
Winterhalter esitti aiheellisen kysymyksen: entäpä pilvisyyden hallinta, au-
ringon aktiivisuuden tai kosmisen säteilyn vaikutus? IPCC itse oli aiemmin 
todennut, että ”ilmastonmuutosta ei voi ennustaa, koska ilmakehä on ka-
oottisen epälineaarinen”.

Ilkeältä tilanne vaikuttaa IPCC:n kannalta vuoden 2018 ilmastoraportin pa-
haenteisesti sivulla 666 esitetyn kysymyksen ’kuinka tärkeä on vesihöyry 
ilmastonmuutoksessa’ vastauksen perusteella, jossa todetaan, että ’ve-
sihöyry on moninverroin hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu’. 
Winterhalter palauttikin peruskysymyksen esille: onko hiilidioksidin rooli 
sittenkin elämän ylläpitäminen eikä ilmaston säätely?

EU:n ilmastopaketti ja metsästrategia hirttäytyvät kuitenkin hiilidioksidiin. 
Ketkä vetelevät naruista? Ihmiset, jotka eivät koskaan ole suomalaisissa 
havumetsissä käyneet. Selittävät metsien käytöstä ja avohakkuukielloista.

Miltä tuntuisi, jos sydänleikkaukseen mennessäsi kuulisit, että sydänkirur-
gin sijaan leikkauksesi hoitaa vihervasemmistolainen 20 vuotta kivitalon 
toimistossa tietokonetta näppäillyt kansalaisjärjestön aktivisti? Niin suo-
malaisella metsänomistajalla, metsäammattilaisella tai maanviljelijällä on 
lähes yhtä paha tunne, kuunnellessaan ’metsätietäjiä’ Helsingin kirkolta ja 
Brysselin kabineteista. Eihän osaava sydänkirurgikaan tee leikkausta, jos 
tietää potilaan kuolevan. Ei metsistäkään pidä päättää yhdestä näkökul-
masta vaan useista, ammattilaisten toimesta eikä vihervasemmistolaisista 
lähtökohdista.

EU-erolle alkaa tulla euron lisäksi nyt muitakin entistä painavampia pe-
rusteita: ihmisten tavallinen autoilu tuhotaan, turvetuotanto ajetaan alas, 
Suomen jäämeriliikenteelle tehdään hurjat lisäkulut, kaasuautot kielletään, 
metsien käyttöä rajoitetaan, maataloudelta ja metsätaloudelta vaaditaan 
muita EU-maita isommat hiilensidontavaateet.

Pesäpallokesä lämpenee. Perjantaina Kossu haastaa JymyJussit kotikentäl-
lään. Se voi olla ratkaiseva peli pudotuspelipaikkoja ajatellen. Seinäjoelta 
Itä-Länsi matkaa välivuoden jälkeen Poriin. Toni Kohosen 23. Itä-Länsi 
-pelin kunniaksi mies sai valita itselleen joukkuekaverit Idän joukkueseen. 
Ihmetellä täytyy, ettei huippukunnossa oleva Sotkamon Jymyn Roope Kor-
honen mahtunut joukkueeseen. JymyJussien Jukka-Pekka Vainionpää 
pitää seinäjokisten lippua yllä Porissa. Silja Syrjälä ja Saaga-Angelia Rau-
dasoja Maila-Jusseista edustavat myös Lännen joukkuetta kansallispelin 
arvo-ottelussa.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Anna palaa vaan!

Luin ruotsalaisen tietokirjan, joka pureutuu maahanmuuton ongelmiin 
naapurimaassa. Kirja aiheutti ilmestyessään kohun, varmaan syystäkin. 
Eihän asioista oltu aikaisemmin puhuttu niiden oikeilla nimillä. Iso kii-
tos poliisipäällikölle, joka kertoi suoraan lähi-itäläisen Al Asimien olevan 
mafiaperhe. Ruotsissa kysyttiin, kuinka tilanne oli päässyt niin pahaksi, 
että yhden suvun oli annettu pitää yli 50 000 asukkaan lähiötä kauhun 
vallassa.

Asukkaat ovat peloissaan, kansallisuuteen katsomatta. Kirjassa Al Asi-
mien sukuun kuuluvat miehet hakkaavat pari somalitaustaista nuorta 
vain sen takia, että nämä eivät perääntyneet; kyse oli pysäköintipaikasta 
täpötäydelle kirjaston P-paikalle keskellä kirkasta päivää. Al Asimit kat-
soivat oikeudekseen etuilla ja pahoinpitelivät pojat, koska nämä eivät an-
taneet periksi. 

Täytyy ihailla ruotsalaisten poliisien sinnikkyyttä ja periksiantamatto-
muutta valtavan ongelman äärellä. Ikävä kyllä, kirja ei antanut toivoa pa-
remmasta huomisesta. Peli on monelta osin menetetty. Ruotsissa ollaan 
vuosikymmen jälkijunassa, ennalta ei voi enää ongelmia ehkäistä. Hil-
jattain poliisi ammuttiin Ruotsissa kuoliaaksi. Lapsia ammuttiin leikki-
puistossa. Meillä Suomessa olisi vielä mahdollisuus toimia toisin, mutta 
meitä ”toisinajattelijoita” vainotaan.

EU julkaisee metsästrategiansa samaan aikaan kun Eurooppaa runtelevat 
tulvat ja Suomessa kansa lomailee. Minua ei vakuuta pukuherrojen pu-
heet metsänhoidosta - mieleen tulee, että onko tuo murtaen englantia 
puhuva puolalainen edes kunnon metsää ikinä nähnytkään. ”Montako 
metsää teillä on?” Näin väitetään erään Brysselin herran kysyneen suo-
malaiselta.

Kaupungeissa kärsitään herkemmin helteistä ja tulvista, koska metsät on 
hakattu pois, ympäristö on keinotekoista ja rakennettua eikä vesi imeydy.

Avohakkuista on väännetty peistä. Osa on sitä mieltä, että avohakkuut tu-
lee kieltää, osa luottaisi metsänomistajan osaamiseen ja harkintaan. Itse 
kallistun jälkimmäiseen. Avohakkuuaukio on luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeä. Kolme vuotta avohakkuun jälkeen aukiolla on satoja 
kasveja maitohorsmasta kelta-apilaan, pörriäisiä on kymmeniätuhansia.

”Anna palaa vaan!” Näin minulle toivotti eräs rouva vaalien jälkeen. Tätä 
neuvoa aion myös noudattaa.  84-vuotias vuorineuvos Martin Saarikan-
gas kertoi äskettäin Hesarissa, että ”Yes-ihmisiä ja perseennuolijoita ei 
kannata kuunnella.” Vuorineuvos ymmärsi, että kriittisyys on rikkautta 
ja kokosi johtoryhmän sellaisista ihmisistä, joilla oli toisistaan poikkea-
via mielipiteitä. Omat näkemykset pitää myös uskaltaa tuoda esiin. 
Siksi kannattaa antaa palaa vaan.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

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

• LÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO

• AJOKORTTITODISTUKSET

• LAUSUNNOT

• RESEPTIEN UUSINNAT

• suppea paketti 59€

• laaja paketti 149€

myös ILMAN LÄHETETTÄ
VERI-

NÄYTTEET:

Yksityinen lääkäri- ja  
terveydenhoitopalvelu

– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut
– Kelakorvaus lääkärikäynnistä

– Uutena myös työterveyshuolto

Suomenhevosten ja Suomen koko 
raviurheilun ykköstapahtuma Ku-
ninkuusravit ravataan Seinäjoella 
heinä-elokuun vaihteessa.
 Viime vuonna korona sekoitti 
pakan, ja hevosmaailman kunin-
kaallisten tittelit jaettiin Seinäjoella 
vain pienen yleisömäärän sallimis-
sa rajoissa. Seinäjoki sai Hippok-
selta uusintajärjestämisoikeuden 
ja järjestää Kuninkuusravit myös 
tänä vuonna, ja nyt odotukset ovat 
korkealla yleisöä koskevien koro-
narajoitusten poistuttua kesäkuun 
alussa.
 -Kuningas- ja Kuningatartit-
telit ovat Suomenhevosjalostuksen 
tavoitelluimmat arvonimet, ja näis-
tä titteleistä kaikki hevoskasvattajat 
haaveilevat. Kuninkuusravit puo-
lestaan ovat koko Suomen raviur-
heilun arvostetuin tapahtuma, joka 
kerää kymmeniä tuhansia hevosten 
ystäviä yhteen niin tänne Seinäjoen 
raviradalle kuin kotikatsomoihin 
ruudun ääreen, kertoo Seinäjoen 
Ravikeskuksen toimitusjohtaja Jyri 
Saranpää.
 Korona on tuonut tapahtu-
manjärjestäjille harmaita hiuksia, 
raviradoilla korona on lähinnä ra-

Seinäjoella kruunataan Ravikuningas ja -kuningatar yhdeksännen kerran
joittanut yleisömäärää ja sitä kautta 
tuottoja hevostaloudelle.
 -Onhan koronalla ollut kään-
teentekevä merkitys ja nytkin meillä 
on iso huoli siitä, millä mittakaaval-
la tapahtuma toteutuu. Yleisömäärä 
on suoraan verrannollinen pärjää-
miseen, tapahtuman onnistumi-
seen ja siihen, miten Etelä-Poh-
janmaan Hevosjalostusliitto pääsee 
tukemaan alueen hevostaloutta ja 
lajin harrastajien mahdollisuuksia, 
toteaa Saranpää.
 Saranpää myöntää, että jää 
nähtäväksi, miten ihmiset reagoivat 
massatapahtumaan pitkän ”kui-
van” kauden jälkeen.
 -Kyllähän me oletimme, että 
tänä kesänä kaikki olisi ollut kuin 
ennen, mutta eihän se ollut. Oman-
laisensa mylly tämä on ollut järjes-
telyjen osalta, mutta puitteet luom-
me  täysipainoisesti ja alueella on 
hyvin tilaa ja kaikki on järjestetty 
tartuntatautilakien edellyttämällä 
tavalla.
 Seinäjoen Kuninkuusravit te-
levisioidaan sekä Maaseudun Tu-
levaisuuden että Ylen toimesta. 
Hevosten suorituksia ja jännittäviä 
lähtöjä voi seurata MT26-kanavalla 

ja Ylen Areenassa suorana.
 Radalla selostajina ovat ovat 
Antti Pylkkänen ja Marinka Sal-

kuusravien päätoimikunta tekee va-
linnan suurkilpailukarsintaperus-
teiden mukaisesti. 

kantakirjatut suomenhevosoriit ja 
-tammat. Kuninkuusravien omi-
naispiirre on vuosittain vaihtu-
va järjestämispaikkakunta, ja ensi 
vuonna tapahtuma järjestetään 
Forssassa.

Mittavat järjestelyt 

Kuninkuusravit ovat Seinäjoen 
suurin ja aidosti valtakunnallinen 
tapahtuma, joka kerää parhaim-
millaan 55 000 - 60 000 katsojaa 
vuosittain. Tänä kesänä Seinäjoen 
Ravikeskukseen odotetaan noin 40 
000 katsojaa.
 Ravien yleisöalue laajentuu py-
säköintipaikoille, jotta väkimäärä 
saadaan sijoitettua hyvin ja jou-
hevasti seuraamaan kisaa. Autoil-
le on P-paikat järjestetty Areenan, 
Framin ja Sedun (vanha Joupin Ci-
tymarket) parkkialueille. Sieltä on 
maksullinen kuljetus ravikeskuk-
seen. Pohjoisen suunnasta tuleville 
on parkki lauantaina ja sunnuntaina 
Atrialla.
 Päivölän Citymarketin ja Star-
kin P-paikat ovat ilmaisia, kuten 
on myös vanha tullin alue, sieltä on 
sitten suunnattava apostolin kyy-

040 726 2370

Myös ilmalämpöpumppujen asennus

dillä ravikeskukseen. Eläinsairaalan 
asiakkaille on järjestetty Vaasan tien 
suunnasta kulku.
 Ravikeskuksen tapahtumien li-
säksi perjantai- ja lauantai iltana on 
Kirkkokadulla festarityyppinen ta-
pahtuma, missä esiintyy nimekkäitä 
artisteja.
 -Kaupunkihan on täynnä ihmi-
siä Kuninkuusravien aikana. Tämä 
on kaiken kaikkiaan jopa 15 miljoo-
nan euron panos aluetaloudelle ja 
valtava aspekti kaupungille, painot-
taa Saranpää.
 Ihmiset ovat majoittuneet ym-
päri maakuntaa, koska Seinäjoen 
hotellipaikat myytiin jo viime kesä-
nä loppuun. Tapahtumaviikonloppu 
työllistää noin 300 ihmistä järjes-
tyksenvalvojista ravitorimyyjiin ja 
muuhun henkilökuntaan.
 -Tällä hetkellä Totomyyjiä 
haalitaan ympäri Suomea töihin 
Kuninkuusraveihin. Veikkauksen 
pelituotot tulevat palkintorahoi-
na maakuntaradoille jaettavaksi 
ja raviurheilulle palautuu kaiken 
kaikkiaan Veikkauksen tuottoja 40 
miljoonaa euroa vuodessa, kertoo 
toimitusjohtaja Saranpää.

Ylistarolaisen Korkiavuoren per-
heessä on ollut hevosia 1960-lu-
vulta asti. 
 -Isäni Kalle Korkiavuori osti 
Aavetar-nimisen suomenhevos-
tamman vuonna 1960 ja siitä läh-
tien meillä on ollut hevosia. Isä 
omisti elämänsä jalostukselle ja 
hevoset tulivat aina ensin, tallin-
kin hän rakensi ennen kuin talon, 
muistelee Katri Valtari (o.s Korkia-
vuori) hymyssä suin isänsä Kallen 
omistautuneisuutta suomenhevo-
sille.
 Korkiavuorten sisarusten Jy-
rin, Katrin ja Maurin isältään Kal-
lelta verenperintönä saatu rakkaus 
suomenhevosiin on kantanut myös 
hedelmää.
 -Aiemmin meidän hevosista 
on Hokman ollut pari kertaa ku-
ninkuuskisassa, kuningatarkisaan 
ei ole mikään tammoista osallistu-
nut. Tosin isän kasvattama Sukkula 
on ollut mukana kuningatarkisas-
sa, tarkentaa Jyri Korkiavuori.
 Seinäjoen Kuninkuusraveissa 
nähdään ravikuningas-tittelistä 
kisaamassa ensimmäinen ori, jon-
ka nimen perässä on lähtöluette-
lossa lukenut ”Seinäjoki”.
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minen, haastattelijana toimii Lauri 
Hyvönen.

12 oriitta ja tammaa 
lähtöviivalle

Suomenhevosten Kuninkuusra-
vikilpailuun valitaan vuosittain 12 
tammaa sekä oriitta – lajinsa par-
haimmistoa. Kilpailuun on avoin 
ilmoittautuminen, mutta kunin-

 -Kuninkaaksi ja kuningattarek-
si kruunataan hevoset, jotka saa-
vuttavat parhaan yhteisajan kahden 
päivän aikana ajetuissa kolmessa 
kilpailussa. Kilpailujen matkat ovat 
ensimmäisen päivän 2 100 metriä ja 
toisen päivän 1 609 ja 3 100 metriä, 
kertoo Kuninkuusravien tiedottaja 
Emma Willman. 
 Kuninkuus- ja kuningatar-
kilpailuihin voivat osallistua vain 

Korkiavuorten Joriini ennätyskuntoisena oriina Seinäjoelta ravikuninkuuskisaan 
 -Joriini on kuninkuuskilpai-
lussa mukana kolmatta kertaa, 
Lahdessa kaksi vuotta sitten en-
simmäistä kertaa osallistuessaan 
oli ensimmäinen Seinäjoelta. Nyt 
Seinäjoella Joriini tavoittelee sijoi-
tusta kärjestä, kertoo Jyri Korkia-
vuori.
 Mauri Korkiavuoren mukaan 
Hokmanni oli Ylistarosta ja Kultori 
Nurmosta, kuntaliitosten jälkeen 
ei ole Joriinin veroista hevosta ra-
doilla nähty oripuolella Seinäjoelta. 
Mauri asuu Korkiavuorten ravitilaa 
Ylistarossa ja jatkaa isänsä kasva-
tustyötä suomenhevosten parissa.
 Korkiavuoren tallin kasvateis-
ta kuuluisaa ”Hokmannia” ohjasti 
laihialaisen Hannu Hietasen isä 
voittoihin. Nyt tallin kasvateis-
ta kovin on Joriini, joka asustelee 
Hannu Hietasen valmennukses-
sa Laihialla. Sara Hietanen vastaa 
hevosen hoidosta. Korkiavuorten 
ja Hietasten yhteistyö ja ystävyys 
hevosten parissa on kestänyt vuo-
sikymmeniä.

”Ei tätä tehdä rahan takia 
vaan elämysten takia”

Korkiavuoren sisarukset ovat kas-
vaneet hevosurheiluun
 -Mauri sen kerran hyvin sa-
noi, että ei tätä tehdä rahan takia 
vaan elämysten takia, kertoo Katri. 
Jokainen hevosenomistaja tietää, 
että tunteja ei lasketa ja hevoset 
ovat kuin perheenjäseniä.
 ”Kun oma hevonen juoksee, 
niin kyllähän meitä jännittää”, 
myöntää Katri.
 -Voi sitä huudon määrää, jos 
oma voittaa. Kyllä se sydämestä 
lähtee eikä onnen kyyneleetkään 
ole kaukana, nauraa Katri Korkia-
vuori.
 Katri on sittemmin muuttanut 

Helsinkiin, mutta hänellä on talo 
Ylistarossa, jossa on perheen kans-
sa mahdollista lomailla. Jyri Kor-
kiavuori asuu Vaasassa ja Katrin 
tavoin seuraa tiiviisti raviurheilua.

Jalostus jatkuu

Korkiavuoren laitumella kirmaa 
kesäkuun alussa syntynyt vielä ni-
metön orivarsa.
 -Varsan emä on Express, jolla 
ajoin kilpaa, kertoo Mauri Korkia-
vuori. 
 Varsa pääsee myös kokeile-
maan kykyjään radoilla, kun ikää 
karttuu.
 Hevosen kasvatuksessa voi 
yrittää maksimoida menestyk-
sen nopeasti tai sitten panostaa 
pitkään uraan. Jos nuori hevonen 
joutuu liian rankkaan rääkkiin lii-
an nuorena, kuten kuninkuusra-
veihin, voi olla, että kisat on sitten 
juostu. Nuori hevonen, suomenhe-
vosten kohdalla 6-vuotias, ei ole 

vielä valmis siinä vaiheessa.
 -Joriini on 12-vuotias ja hy-
vässä kunnossa. Juhannuksena 
meni puoli sekuntia alle entisen 
pitkänmatkan suomenennätyksen, 
mutta toinen ajoi ohi, kertoo Jyri 
Korkiavuori. 
 Katri Korkiavuori jatkaa, että 
”Me tuumasimme, että hevosen 
pitää juosta Suomen ennätys voit-
taakseen Joriinin.”
 Joriinia voit seurata Seinäjoen 
Kuninkuusraveissa 30.7-1.8.2021. 
Ravikuningas-titteliä tavoittelee 
12 Suomen parasta kantakirjattua 
suomenhevosoritta. Kuninkuusra-
veissa hevonen juoksee kolme läh-
töä kahden päivän aikana. Tammat 
kisaavat omassa sarjassa Raviku-
ningattaren-tittelistä.

Jyri Saranpää ja Emma Willman odottavat 40 000 katsojaa kuninkuusraveihin

Korkiavuorten sisarukset Mauri, Katri ja Jyri jatkavat isänsä Kallen pitkäjänteistä työtä he-
vosten kasvatuksessa.
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Tänä kesänä on voinut havaita 
enemmän keltaisia rypsipeltoja 
Etelä-Pohjanmaalla kuin vuosiin.
 Rypsiala kasvoi yli 5000 heh-
taariin. Tämä selviää Ruokavi-
raston maatalouden vuoden 2021 
päätukihaun tukihakemustiedois-
ta. Kasvua viime vuoteen oli 52,4 
prosenttia.
 Sen sijaan laidu-
nala jatkoi alenemis-
taan. Laidunalaa Ete-
lä-Pohjanmaalla on 
tänä kesänä vähem-
män kuin rypsialaa eli 
vain 3752 hehtaaria.
 Laidunala oli säi-
lynyt edelliset viisi 
vuotta runsaassa 4000 
hehtaarissa.

Rypsille kysyntää

Kotimaisille öljykasveille on ky-
syntää rehuteollisuuden tarpeissa. 
Varsinkin tuodusta soijarehusta 
ovat useat elintarvikealan yrityk-
set luopumassa sopimusehtojensa 
kautta.
 Rypsiala oli korkeimmillaan yli 
158 000 hehtaaria vuonna 2010.
 Rapsin hinta oli kesäkuun 
lopussa EU:ssa yli 53 prosenttia 
vuoden takaista korkeammalla eli 
576,3 euroa tonnilta.

Laidunala tärkeä luonnon 
monimuotoisuudelle

Euroopan ympäristökeskus EEA:n 
ja Euroopan komission mukaan 
Euroopan luonnon monimuo-
toisuus on vahvasti kytköksissä 
nimenomaan maatalouden har-

Kokoomus-puolueessa ja 
useissa urheilujärjestöissä 
toiminut Raimo Ristilä pa-
laa valtuuston johtoon, ai-
nakin hetkeksi. 

Kaupunginvaltuuston ensimmäi-
sen kokouksen vaalien jälkeen avaa 
vanhin jäsen. Nyt ”nuijan” käteen 
saa kokoomuksen Raimo Ristilä, 
joka täyttää syyskuussa 75 vuotta.
 Ensimmäisen kerran Seinäjo-
en kaupunginvaltuustoon vuoden 
1992 vaaleissa valittu Raimo Ristilä 
on istunut vuoden 1993 alusta yh-
täjaksoisesti kaupungin johtavissa 
luottamustehtävissä.
 -Olen ollut kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajana, jäsenenä tai 
puhe- ja läsnäolo-oikeudella val-
tuuston puheenjohtajana tai vara-
puheenjohtajana 28 vuotta Seinä-
joen kaupunginhallituksen pöydän 
ympärillä, kertoo Ristilä.
 Kokoomusta edustava Ristilä 
kertoo paikkaneuvottelujen perus-
teella puolueella olevan viisi paik-
kaa hallituspöydän ympärillä, nel-
jä hallituksessa ja yksi valtuuston 
varapuheenjohtajistossa alkavalla 
kaudella.
 Ristilä sai vaaleissa kokoomuksen 
listoilta juuri viidenneksi eniten ääniä.

50 vuotta Aalto-keskuksessa

Ristilä kertoo olleensa jo oppikou-
lussa nykyisen kaupungintalon vie-
ressä, kun Seinäjoesta tuli kaupunki 
vuoden 1960 alussa. Silloin maa-
laiskunta ja kauppala yhdistyivät 
uudeksi Seinäjoen kaupungiksi.
 Kaupungintalon ympäristössä 
Ristilä aloitti myös työuransa: liik-
kuvan poliisin palveluksessa valtion 
virastotalossa 1972.
 -Pian 50 vuotta olen ollut työ-
tehtävissä tai kaupungin hallinnos-
sa tässä ”Aalto-keskuksen” ym-
päristössä, laskeskelee Ristilä, joka 
jäi poliisin hommista vuonna 2004 
eläkkeelle.
 Lautakunnissa Ristilä on ollut 
vuodesta 1985, vuodesta 1989 vara-

Rypsiala kasvoi yli 50 prosentilla
joittamiseen ja erityisesti laidun-
tamiseen:
 ”EU:ssa maatalous tukee ja 
mahdollistaa monenlaisia kas-
veja, eläimiä, sieniä ja mikro-
organismeja. Euroopan ympäris-
tökeskuksen (EEA) mukaan 50 % 
kaikista lajeista EU:ssa perustuu 
maatalousympäristöihin. Euroo-

viranomaisvaatimusten takia ra-
kennettu metsiin.

Vilja-alat vakaita

Yleinen inflaatiotason nousu näkyy 
myös EU:n viljamarkkinoilla.
 Ohran hinta oli kesäkuun lo-
pussa EU:ssa 219,5 euroa tonnilta, 

missä oli kasvua noin 
36 prosenttia vuoden 
takaisesta.
 Suomessa vilja-
sato on peltohavaintojen 
perusteella nousemassa 
keskimääräistä parem-
maksi, kun heinäkuussa 
on saatu sateita.
 Kaura-ala on 
Etelä-Pohjanmaalla      

                      kasvanut 13 prosenttia 
vuodesta 2015. Rehuohran ja vehnän 
viljelyalat ovat pysyneet ennallaan.
 Rehuohraa viljellään tänä 
vuonna Etelä-Pohjanmaalla 66 
000 hehtaarilla ja kauraa 48 000 
hehtaarilla. Vehnää on 14 000 heh-
taarilla ja ruista vain vajaalla 1800 
hehtaarilla.

Kustannusnousu haastava 
kotieläintiloille

Euroopassa naudanlihan hinta on 
noussut 11 prosenttia viime vuo-
desta, juustojen kolme prosenttia, 
mutta voin hinta yli 40 prosenttia ja 
maitojauheiden 20-30 prosenttia.
 Suomen markkinat ovat kärsi-
neet Venäjän asettamista vastapa-
koitteista elokuusta 2014 ja Suo-
men hintatasossa ei TNS-Kantarin 
mukaan ole tapahtunut vastaavaa 
hintojen parannusta.

Valtuuston vanhin Raimo Ristilä toivoo 
”yhteishenkeä ja kaukonäköisyyttä”

valtuutettu ja vuodesta 1993 alkaen 
kaupunginvaltuutettu.
 -Jos en olisi kaupungin luotta-
mustehtävissä, olisin varmaan var-
sin nuorena eläköityneenä tehnyt 
vielä jotain muutakin poliisin uran 
jälkeen, sanoo Ristilä.
 Ristilä on ollut aktiivinen kil-
paurheilussa ampumahiihdossa ja 
nuorempana hiihdossakin. Poliisi-
veteraanina Ristilä voitti 50-vuoti-
aiden sarjassa 6 kilon kuulalla SM-
kultaa yli 14 metrin kaarella.

Kuntaliitoksissa mukana

Ristilä oli mukana molemmissa 

kuntaliitoksissa vuonna 2004 Perä-
seinäjoen ja vuonna 2008 Ylistaron 
sekä Nurmon osalta.
 -Ylistarolaisen Haapalan Mar-
kun idea oli, että tehdään silloisen 
terveyskuntayhtymän kunnista uusi 
kaupunki. Peräseinäjoki tuli ensin, 
sitten Ylistaro ja yhden äänen erol-
la Nurmo neljä vuotta myöhemmin. 
Alku vaiheessa oli opettelua, muis-
telee Ristilä historiaa.
 Seinäjoen oma maa oli Ristilän 
mukaan loppu eikä yrityksille tai 
muulle laajenemiselle ollut mah-
dollisuuksia.
 -Liitoskunnissakin on todet-
tu, että nyt on laajempi kaupunki 

ja ”yhtenäinen kulttuuri rupeaa nyt 
sulamaan”. Nyt toimitaan asiapoh-
jalta, muotoilee Ristilä. 
 Ristilän mielestä on ollut koko 
Etelä-Pohjanmaan kannalta viisas 
veto saada isompi Seinäjoki kilpaile-
maan muiden kaupunkien rinnalla.

Yhteishenkeä ja 
kaukonäköisyyttä

Maitojalosteen tehtaan vieressä 
Alakylässä varttunut Ristilä toivoo 
uudelta valtuustolta yhteishenkeä ja 
kaukonäköisyyttä.
 -Virkamiesten ja luottamus-
henkilöiden vuoropuhelua. Pelin-

avauksia. Uutta tyyliä, sitä odotan 
uudelta kaupunginjohtajalta Kiiski-
lältä ja koko uudelta johtoryhmältä.
 Haasteita Ristilän mukaan tuo 
uusi sote-ratkaisu sekä siihen liit-
tyvä omaisuuksien ja kiinteistöjen 
omistusjärjestelyt. Omasta eh-
dokkudesta Ristilä ei aluevaaleissa 
tammikuussa 2022 ole vielä tehnyt 
päätöstä.
 Seinäjoen kaupungille koke-
neella poliitikolla on selvä viesti:
 -Yhteistyö vie parhaiten asiaa 
eteenpäin.

Aktiivinen Könnin kyläseura ry 
toimii kolmen kylän – Könni-
Kiikeri-Harjunmäen – alueella 
Ilmajoen pohjoisosassa Ylistaron 
rajalla. Vieraspaikkakuntalaiset 
tuntevat kylän komeista Kön-
ninkelloista tai Könnin suorasta, 
jonka oikea nimi on kuulemma 
Vaivaastenneva. Könni valittiin 
vuoden eteläpohjalaiseksi kyläksi 
vuonna 2017.
 Alueen maisemaa hallitsee 
kaunis Alajoen lakeus. Peltopin-
ta-alaa on 1500 hehtaaria, osana 
Alajoen lakeusmaisemaa. Myös 
mäkiä löytyy ja Oksivuoren nä-
kötornista voi nähdä Ylistaron 
kirkolle asti.
 Asukkaita alueella on reilu 
300 ja maatalouselinkeinot ovat 
suurin työllistäjä - kaikki lihan-
tuotantosuunnat ovat edustet-
tuina alueella. Suurena työllis-
täjänä on myös koneurakointi 
ja koneiden maahantuonti ja 
myynti, mainitsemisen arvoisena 
Hautala Service Oy
 -Alueemme sydän on enti-
nen Harjunmäen koulu, joka on 

Könnin vireä kylä kutsuu kylään - virkis-
täydy kesäkahvilassa tai pelaa minigolfia

ristitty uudelleen Könnin kyläta-
loksi. Suuri voimainponnistus oli 
kökällä keväällä 2013 rakennettu 
Harjunpakan Kesäkioski. Hirren-
veistokurssilla veistimme hirret, 
joihin tarvittavat tukit oli saatu 
lahjoituksena kyläläisten metsis-
tä, kertoo yksi Könnin kyläseuran 
aktiivi ja urheilujaoston puheen-
johtaja, Juha Iso-Tuisku.
 Kioski on auki kesän ajan 
aina koulujen alkamiseen saakka 
ja se toimii yleishyödyllisen pe-
riaatteen mukaisesti voittoa ta-
voittelemattomasti tarjoten ky-
län nuorille kesätyötä. 
 -Kioskin valikoimiin kuuluu 
kahvia, pullaa, pikkusuolaista, 
virvokkeita, jäätelöä ja makei-
sia. Kioskin makeat ja suolaiset 
leivonnaiset on leivottu pääosin 
kylän tyttärien ja äitien toimes-
ta, kertoo Kaija Aspila-Renkola, 
kyläseuran sihteeri.
 Kioskin takapihalle valmistui 
tänä kesänä yhdeksän reikäinen 
minigolfrata, joka on kyläseuran 
viimeisin voimannäyte.
 -Saimme ELY:ltä 60%:ia 
avustusta ja Ilmajoen kunnalta 
15%:in kuntarahan avustus mi-
nigolf rataan. Keväällä teimme 
pohjat ja saimme kierrätysma-
teriaalina soraa tuosta tieltä ja 
tekonurmenpalat radalle tulivat 
Seinäjoelta Crocodilesin peliken-
tältä, kertoo Iso-Tuisku.
 Jonkinlainen paikallinen en-
nätys lienee järjestyksenvalvo-
jien määrässä. Juha Iso-Tuiskun 
mukaan kylällä on 60 kortillista 
järjestyksenvalvojaa.
 -Kun hankimme lakkautetun 
koulun kylätaloksi, niin piti saada 
kiinteistön ylläpitokustannukset 
katettua. Silloin innostuimme 
järjestyksenvalvontatehtävistä. 
Parhaimmillaan olemme tehneet 
 yli 100 työvuoroa kahden päi-
vän aikana lähinnä Seinäjoen ta-
pahtumissa, kertoo Iso-Tuisku.

2015 2020 2021
Muutos
2020/21

Muutos
2015/21
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Taulukko eri viljelykasvien peltopinta-aloista koko maassa ja Etelä-Pohjanmaalla 2015-2021.

Lähde: Ruokavirasto, Suomen markkinatutkimus

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Plökkiläntie 37, 
61400 YLISTARO

Pirula
www.pirula.fi

Arkisin 
16 -19 

Lauantaisin 
11-16

AVOINNA

Könnin kyläseuran aktiivit Heikki Kivistö, Kaija Aspila-Renkola ja Juha Iso-
Tuisku tänä kesänä valmistuneella minigolf-radalla.

Juho Ala-Könni ja Aaro Salomäki 
viihtyvät radalla.

pan ympäristökeskus tunnisti 63 
luontotyyppiä, jotka riippuvat 
maataloustoiminnasta tai voivat 
hyötyä siitä - pääasiassa matalan 
intensiteetin laiduntamisesta ja 
niittämisestä.”
 Maatalouden harjoittamisen 
kannalta Suomelle voi nousta mer-
kittävään rooliin juuri nurmien ja 
kukkivien kasvien, kuten apiloi-
den, lisääminen maataloustuotan-
nossa nimenomaan luonnon mo-
nimuotoisuuden takia.
 Nautakarjataloudella on ollut 
merkittävä rooli laiduntamisessa 
ja kotieläintilojen määrän vähen-
tyminen on siten kriittistä myös 
luonnon monimuotoisuudelle.
 Laidunala on vähentynyt myös 
tilokokojen kasvun takia. Esimer-
kiksi osassa Suomea, varsinkin 
Pohjanmaalla, uusia navetoita on 

Etelä-Pohjanmaalla on enemmän rypsipeltoja kuin viime vuosina.

Seinäjoen oma ”kyläpoliisi” Raimo Ristilä sai Kokoomuksen listalta viidenneksi eniten ääniä. Ristilä on ollut 28 vuotta hallituspöydässä päättämässä. Ura jatkuu vielä.
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VALTAMÄKI, 
Erkki

KATTELUS-KILPELÄINEN
Piia

329

HAAPASALMI, 
Hannu

227

LEPISTÖ, 
Petri

211

HYVÖNEN, 
Ilkka

128

RANTANEN, 
Kimmo

113
RUOTSALA, 
Aki

626
NUMMENSALO, 
Kati

394
AHOPELTO, 
Satu

116
YLISIURUA-HEMMINKI, 
Satu

130
PANU,
Jarkko

152
MUILU,
Mikko

174
RANTASAARI,
Henna

273
OJAJÄRVI,
Tuomas

191
PERKIÖ,
Seppo

165
RIJAL,
Gobinda

155
Knuuttila,
Antti

331
Knaapila,
Noora

130

NIEMI, 
Heikki

133
AILA, 
Mikko

210
LUHTALA, 
Jesse

193
AHOKAS, 
Noora

153
KONTTAS, 
Juha

184
HOMI, 
Kari

171
ISOPAHKALA, 
Olli

188
TURENIUS, 
Irene

250
JOKIRANTA, 
Harri

180
LEHTOLA, 
Eetu

233

PALMÉN, 
Patrik

244
KOIVISTO, 
Veikko

243
HAKALA, 
Marko

229
KESKINEN, 
Heikki

201
PELTONEN, 
Jouko

188
SIHTO, 
Paula

237
PAJULAMMI, 
Martti

174
FLINKKILÄ, 
Anne

258
WALLIN, 
Hary

587
PENTTILÄ, 
Sirkka

204

ALA-RIIHIMÄKI, 
Jarkko

381
KUISLA, 
Reima

398
HEINONEN, 
Kimmo

283
SÄRMÖ, 
Kati

382
KARHU,
Johannes

428
NUOTTIVAARA,
Esa

326
LUOTOLA,
Mikael

282
MÄENPÄÄ,
Mervi

259

1093
RISIKKO,
Paula

1594
RISTILÄ,
Raimo

268
YLINEN,
Aki

543
KIVISAARI,
Pasi

881
OJANIEMI,
Kati

361

PERUSSUOMALAISET KOKOOMUS

VIHREÄT

SOSIALIDEMOKRAATIT

VASEMMISTOLIITTO

KESKUSTA

KRISTILLISDEMOKRAATIT

Seinäjoen uusi kaupunginvaltuusto

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 
Paula Risikko keräsi eniten ääniä 
Seinäjoen uusista valtuutetuista, 
yhteensä 1594 ääntä.
 Perussuomalaisten Piia Kat-
telus-Kilpeläinen sai myös yli 
tuhat ääntä, yhteensä 1093 ääntä. 
Kattelus-Kilpeläisestä tuli samalla 
kolmas Seinäjoella 2000-luvulla 

yli 1000 ääntä saanut kaupungin-
valtuutettu. Harry Wallin (sdp) on 
saanut aiemmin yli tuhat ääntä.

Risikko tasainen

Risikon äänimäärä on ollut viimei-
simmissä neljässä kuntavaalissa 
lähes identtinen, vähän alle 1500 

ääntä ja nyt ensimmäisen kerran 
yli 1500 ääntä. Vuoden 2017 kunta-
vaaleissa Risikko keräsi 1426 ääntä 
ja vuoden 2012 kuntavaaleissa 1452 
ääntä. Vuoden 2008 vaaleissa Ri-
sikko sai 1457 ääntä.  
 Kattelus-Kilpeläinen kiilasi 
kuntavaaleissa ensimmäisenä ei-
kansanedustajana yli 1000:nnen 
äänen. Vuoden 2017 kuntavaaleis-

Risikko ja Kattelus-Kilpeläinen ainoina yli 1000:nnen äänen, Kivisaaren äänimäärä tippui
Wallinin äänimäärä romahti, 
samoin sdp:n

Seinäjoen valtuustossa tapahtui 
historiallinen muutos, kun keskus-
tan 15 valtuutetun ja kokoomuksen 
14 valtuutetun jälkeen kolmannek-
si nousi perussuomalaiset kah-
deksalla valtuutetulla. Sosiaalide-

mokraatit jäivät näissä vaaleissa 
kuuteen valtuutettuun.
 Ex-kansanedustaja Harry 
Wallin keräsi eniten ääniä sdp:n 
ehdokkaista, yhteensä 587 ääntä. 
Wallin sai vuonna 2017 kuntavaa-
leissa 1005 ääntä, joten tiputusta 
oli yhteensä 418 ääntä.
 Kristillisdemokraatit saivat 

yhden valtuutetun lisää ja kolmen 
valtuutetun joukosta eniten ääniä 
keräsi Aki Ruotsala, 626 ääntä. 
Ruotsala keräsi neljänneksi eniten 
ääniä Seinäjoella.

sa keskustan listalta hän sai 676 
ääntä, joten kasvua tuli 417 ääntä. 
Taakse jäi keskustan istuva kan-
sanedustaja Pasi Kivisaari.

Kivisaaren äänimäärä tippui

Kansanedustaja Pasi Kivisaaren 
äänimäärä tippui vaaleissa 881:een 

ääneen. Kivisaari nousi vaalien vä-
lillä eduskuntaan, mutta siitä huo-
limatta äänimäärä laski yhdellä-
toista äänellä.
 Keskustan listalta toiseksi 
nousi Aki Ylinen 543 äänellä. Ylisen 
äänimäärä kasvoi kaksikymmentä 
ääntä.

ÄÄNIMÄÄRÄ MERKITTYNÄ VALTUUTETUN YHTEYDESSÄ

Piia Kattelus-KilpeläinenPaula Risikko
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Kriikun myllykaffilassa Ylistarossa 
voi aistia Kyrönjoen historiaa. Kaf-
filan yläkerrassa on myllyraken-
nus, jota voi käydä kahvilareissulla 
myös kurkkaamassa.
 Yrittäjä Kirsi Pukkinen on ol-
lut vuokralla nyt kuusi vuotta Krii-
kun suvun omistamassa myllyssä.
 -Vuosi vuodelta väkimäärä on 
tasaisesti kasvanut, iloitsee Pukki-
nen.
 Heinäkuussa päiväkävijöitä 
on ollut jopa kolmesataa arkipäi-
vinäkin. Joen läheisyys ja historia 
vetävät ihmisiä paikalle. Puhumat-
takaan maukkaista antimista.
 -Tilaakin on, sillä sisätiloihin 
ja ulkotiloihin mahtuu yhteensä 
noin 60 henkeä, joista yli puolet si-
sälle, sanoo Pukkinen.

Kaksi kesäflikkaa

Kesä kesältä Myllykaffilan suosio 
on kasvanut. Tänä vuonna on yrit-
täjän lisäksi kaksi kesätyöntekijää 
ja yksityistilaisuuksissa kokki.
 -Kaksi kesäflikkaa on töissä ja 
aina on vähintään kaksi paikalla. 
Kokki hoitaa yksityistilaisuudessa 
ruokapuolen, sanoo Pukkinen
 Kesän uutuus on pallotötte-
röjäätelö, jonka menekki on ollut 
kova. Toinen kestosuosikki on li-
monaadi, josta löytyy useita eri 
makuja.

Juhlapaikkana ikimuistoinen

Kriikun mylly on myös juhlapaik-
kana ikimuistoinen ja sen suosio 
kasvaa.

Kriikun myllykaffilassa aistii Kyrönjoen historiaa

 Luokkakokouksia, polttarei-
ta, rippijuhlia, syntymäpäiviä, 
hääjuhlia ja monia muita juhlia 
syksyyn asti on järjestetty. Sisäl-
le mahtuu 30-35 henkilöä ja vielä 
joulukuun puolivälissä ovat olleet 
viimeiset pikkujoulut, kertoo Puk-
kinen.
 Myllykaffila on kokonaan sul-
jettu tammi-maaliskuun ajan, 
mutta huhtikuussa alkavat aina 
ensimmäiset tilaisuudet.

Myllypäivä kolmannen kerran

Viime sunnuntaina järjestettiin 
kolmannen kerran Myllypäivä.
 -Myllypäivänä meillä on vuo-
sittain yli 300 henkilöä, kertoo 

yrittäjä Pukkinen.
 Myllypäivässä käytettiin myös 
myllyä ihan oikeasti. Käytöstä vas-
tasivat myllyn omistajat eli Krii-
kun veljekset Juho ja Jaakko.
 -Ekoluoman Pirkon kanssa 
mietittiin mitä kehiteltäisiin, ja 
jotain tuohon pihalle piti saada. 
Siitä syntyi idea Myllypäivästä ja 
Kriikun pojat käyttävät myllyä ja 
jyvistä jauhetaan jauhoja, kertoo 
Pukkinen idean syntyä reilu pari 
vuotta sitten.
 Sunnuntaina oli paikalla myös 

lätynpaistaja ja paikallinen viiniti-
la Pirula.
 Koskisaunan vuokraus on yksi 
Kriikun Myllyn kahvilan kautta 
välitettävistä palveluista.
  -Porekorvee eli palju on myös 
käytössä. Ja voi keittää nuotiolla 
kahvit, vinkkaa yrittäjä Kirsi Puk-
kinen haastattelun lopuksi.

Wanhanajan tunnelmaa ja kosken kohinaa
Myllykahvila kyrönjoen rannalla, josta löytyy:
• Wanhanajan kaffila (makeaa ja suolaista, 
  limsat ja tötteröjätskit)
• Käsityöläisten matkamuistonurkkaus
• Perhejuhlat ja tapaamiset tilauksesta
• Koskisaunan vuokraus porekorveella
• Myllyesitykset ryhmille

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
P.s. Heinäkuulla pidennetyt aukioloajat
ti-pe 11-20       la 11-16
su 11-20       ma suljettu

www.kriikunmylly.com
Kriikun myllykahvila
Kaukolanraitti 71, Ylistaro

SEINÄJOEN EHDOKKAIDEN TOP5
-ÄÄNIMÄÄRÄT ÄÄNESTYSALUEITTAIN

YLISTARO

Nuottivaara, Esa KESK 204 10,5 %
Mäenpää, Mervi KESK 197 10,1 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 163 8,4 %
Konttas, Juha KESK 158 8,1 %
Aila, Mikko KOK 136 7 %

KITINOJA

Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 55 12,1 %
Nuottivaara, Esa KESK 42 9,2 %
Aila, Mikko KOK 41 9 %
Isopakkala, Olli KESK 19 4,2 %
Mäenpää, Mervi KESK 11 2,4 %

KESKUSTA

Risikko, Paula KOK 201 8,9 %
Homi, Kari KESK 107 4,7 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 84 3,7 %
Kivisaari, Pasi KESK 80 3,5 %
Kuisla, Reima KOK 42 1,9 %

ALAKYLÄ

Risikko, Paula KOK 104 7,9 %
Kivisaari, Pasi KESK 56 4,2 %
Wallin, Harry SDP 53 4 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 46 3,5 %
Ruotsala, Aki KD 38 2,9 %

JOUPPI-HUHTALA

Risikko, Paula KOK 215 7,4 %
Kivisaari, Pasi KESK 101 3,5 %
Ruotsala, Aki KD 85 2,9 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 83 2,9 %
Ristilä, Raimo KOK 77 2,7 %

POHJA

Risikko, Paula KOK 75 6,7 %
Wallin, Harry SDP 44 3,9 %
Penttilä, Sirkka SDP 38 3,4 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 33 2,9 %
Kivisaari, Pasi KESK 29 2,6 %

UPPA

Risikko, Paula KOK 227 9,7 %
Kivisaari, Pasi KESK 115 4,9 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 66 2,8 %
Wallin, Harry SDP 52 2,2 %
Nummensalo, Kati KD 47 2 %
Kuisla, Reima KOK 47 2 %
Ristilä, Raimo KOK 47 2 %

KASPERI

Risikko, Paula KOK 99 4,7 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 85 4,1 %
Wallin, Harry SDP 79 3,8 %
Kivisaari, Pasi KESK 75 3,6 %
Valtamäki, Erkki PS 50 2,4 %

TÖRNÄVÄ

Risikko, Paula KOK 171 5,7 %
Kivisaari, Pasi KESK 144 4,8 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 120 4 %
Ruotsala, Aki KD 88 2,9 %
Karhu, Johannes KESK 82 2,7 %

PERÄSEINÄJOKI

Ala-Riihimäki, Jarkko PS 285 19,5 %
Flinkkilä, Anne KESK 184 12,6 %
Koivisto, Veikko KOK 172 11,8 %
Ojaniemi, Kati KESK 148 10,1 %
Haapala, Markus KESK 99 6,8 %

ETELÄ-NURMO

Keskinen, Heikki KOK 118 24 %
Ylinen, Aki KESK 40 8,1 %
Koivisto, Veikko KOK 36 7,3 %
Pajulammi, Martti KESK 29 5,9 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 16 3,3 %

HYLLYKALLIO

Risikko, Paula KOK 132 5,6 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 98 4,1 %
Särmö, Kati KOK 98 4,1 %
Ylinen, Aki KESK 82 3,4 %
Kivisaari, Pasi KESK 75 3,2 %

KERTUNLAAKSO

Särmö, Kati KOK 74 6,5 %
Ylinen, Aki KESK 54 4,8 %
Risikko, Paula KOK 44 3,9 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 40 3,5 %
Ruotsala, Aki KD 34 3 %

NURMO KESKUSTA

Ylinen, Aki KESK 243 12,2 %
Kattelus-Kilpeläinen, Piia PS 102 5,1 %
Peltonen, Jouko KESK 94 4,7 %
Panu, Jarkko KOK 90 4,5 %
Risikko, Paula KOK 61 3,1 %

EU:n metsästrategiassa metsien 
mahdollisuuksia taloudellisen hy-
vinvoinnin luojana ei tunnisteta 
riittävän vahvasti. Myös metsien 
merkitys osana vihreää siirtymää 
ja bio- ja kiertotaloutta jää suhteel-
lisen vähälle huomiolle. Strategia 
sisältää myös useita esityksiä, jotka 
Suomen kannalta kuuluvat jäsen-
maiden toimivaltaan.
 - EU:n uudessa metsästrate-
giassa jäsenmaiden toimivaltaa 
metsäasioihin ei ole edelleenkään 
kunnioitettu täysimääräisesti. Ko-
mission esitys menee liian pitkälle 
metsänhoitoon ja puumarkkinoi-
hin liittyvissä kysymyksissä. Jat-
kokäsittelyssä on pidettävä tiukasti 
kiinni jäsenmaiden toimivallasta 
ja pyrittävä vielä vahvemmin kohti 
kokonaiskestävyyttä, maa- ja met-
sätalousministeri Jari Leppä toteaa.
 Uudessa strategiassa koroste-
taan metsien merkitystä ilmaston-
muutoksen hillinnässä ja sopeutu-
misessa sekä biodiversiteettikadon 
pysäyttämisessä.
 - Uuden metsästrategian val-
mistelussa jäsenmaat sekä neu-
voston ja parlamentin kannat si-
vuutettiin. Reunaehto on, että 
metsäpolitiikka säilyy jäsenmailla, 
Leppä sanoo. 
 Suoraa avohakkuukieltoa ei 
strategiassa ole eikä EU:lla ole toi-
mivaltaa sellaista asettaa.

EU:n uusi metsästrategia 
ylittää osin komission toi-
mivallan metsäasioissa

Kriikun myllykahvilan yrittäjä Kirsi Pukkinen kertoo väkimäärän kasvaneen vuosi vuodelta.
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Tutkiva journalisti ja rikostoi-
mittaja Johanna Bäckström Ler-
neby kirjoitti kirjan libanonilais-
lähtöisestä Al Asimin suvusta, 
joka terrorisoi Etelä-Ruotsissa 
sijaitsevan Göteborgin 50 000 
asukkaan lähiötä Angeredia. 
Meistä pohjalaisista 
Etelä-Ruotsi kuulostaa 
kaukaiselta, mutta sa-
manlaisia kehityssuun-
tia on havaittavissa, 
ikävä kyllä, maantie-
teellisesti paljon lähem-
pänäkin. Tätä kirjoitta-
essa on kohuttu Turun 
ravintolassa tapahtu-
neesta joukkotappelusta 
ja kirkkaassa muistissa 
ovat pääkaupunkiseu-
dulla alaikäisten tekemät 
raa’at väkivallanteot.
 Ruotsissa viran-
omaiset ovat menettä-
neet paikoin kontrollin. 
Rikosten uhrit eivät siellä 
uskalla kääntyä poliisin 
puoleen, koska maahan-
muuttajataustaiset ri-
kollisjengin, kuten Göte-
borgissa Al Asimien suku 
pitää yllä omaa lakiaan ja 
järjestystään uhkailemalla ja vä-
kivaltaa kaihtamatta.
 Perhe sai alkunsa Johan-
na Bäckström Lernebyn laajasta 
lehtiartikkelista, joka ilmestyi 
vuonna 2017 Aftonbladetissa. 
Hän oli seurannut vuosien ajan 
göteborgilaista lähiötä terrori-
soivaa sukua. Poliisi ei tahtonut 
saada suvun jäseniä oikeuden 
eteen: todistajat muuttivat äkis-
ti kertomuksiaan, silminnäkijät 
vaikenivat. Jutut kuivuvat ka-
saan, koska suut tukitaan. Ei ole 
rikosta, jos ei ole asianomista-
jaakaan.
 Mikä pahinta, lapset värvä-
tään mukaan rikolliseen elämään 
jo varhain. Ja opetetaan pelaa-
maan yhteiskuntaa ja poliisia 
vastaan.
 ”Lapset saattoivat kertoa 
poliisille ohimennen, että he pi-

Seinäjoen JymyJussien Jukka-Pek-
ka Vainionpää haastaa perjantaina 
Koskenkorvalla pelattavassa pesä-
pallon pääsarjan paikallisottelussa 
Koskenkorvan Urheilijoiden ulko-
kentän toden teolla. 
 Vainionpää on ollut Superpe-
siksen kovin kotiuttaja runkosarjan 
ensimmäisellä puoliskolla. Taka-
na ovat vielä toistaiseksi pysyneet 
SuperJymyn (Sotkamo) Roope 
Korhonen, Vimpelin Vedon Ma-
tias Rinta-aho ja Janne Mäkelä, 
Koskenkorvalta Joensuuhun 2+1 
-vuotisella sopimuksella viime lo-
kakuussa siirtynyt Patrik Wahlsten 
sekä ostojoukkue Mansen (Tampe-
re) Juha Niemi.
 Vainionpää on perjantaina pe-
lattavan ottelun ainoa Itä-Länteen 
Poriin valittu pelaaja. Vainionpää on 
tasaisella vauhdilla 100 juoksun ko-
tiutustahdissa.
 JymyJussien kausi on ollut ko-
vin vaihteleva ja perjantain ottelus-
sa Koskenkorvan Urheilijat (Kossu) 
on ehdottomasti ennakkosuosikki. 
Jos Kossu onnistuu pysäyttämään 
Vainionpään, jäävät pisteet Kos-
kenkorvalle.

Hakomäki pitää kärjen kurissa

Koskenkorvan lukkarina häärii vaa-
salainen Juho Hakomäki, 22, joka on 
alkujaan kotoisin Vähästäkyröstä. 
 -Alku kausi oli vaikea. Täm-
möinen nousujohteinen kausi on 
kuitenkin menossa ja on ollut pa-
rannettavaa. Nyt on ollut ehjiä pele-
jä ja heti heinäkuun alkuun on voi-
tettu neljä peliä peräkkäin, kertoo 
Hakomäki.
 Hakomäki on ollut tyytyväinen 
myös kauteen lautasen äärellä, joka 
on hänen omien tuntemuksiensa 
mukaan mennyt hyvin. 
 -Näpin haku on vahvuuteni. 
Joka osa-alueella on steppejä, joita 

www.koskenkorvanurheilijat.fi

KOSKENKORVAN URHEILIJAT SEINÄJOEN JYMYJUSSIT

PE 23.7. klo 18.00
Liput 15€/12€. Alle 18v ilmaiseksi

VS

Kossu hakee revanssia 
JymyJusseja vastaan perjantaina

voi lukkarityöskentelyssä parantaa, 
arvioi Hakomäki.
 Numerolla 6 sisäpelissä pelaa-
valle Hakomäelle vaihtotilanteet 
ovat ominta alaa, mutta tänä vuon-
na kaikki roolit ovat tulleet keski-
vaiheen numeron myötä tutuiksi.

”Ei palottomia 
ajolähtöjä Jukkikselle”

Vainionpään kurissa pitäminen on 
avain voittoon, kertoo lukkari Ha-
komäki päättäväisesti.
 Hakomäki ei näe ongelmana, 
jos Jukkis (Jukka-Pekka Vainion-
pää) lyö 2-3 juoksua.
 -Sen verran se lyö yleensä joka 
pelissä. Meidän pitää saada siten, 
ettei tule palottomia ajalähtöjä, sillä 
Jukkiselta voi tulla mitä vaan, arvioi 
Hakomäki.
 Kossun perjantaisen ottelun 
voiton takeena Hakomäki uskoo 
olevan tasaisen hyvän pelin. 
 -Ei päästetä läpi, ja pelataan ta-
saista peliä. Isot miehet ovat meillä 
lyöneet koko kauden hyvin.
 -JymyJusseja vastaan on pelat-
tu usein huonosti ja hävitty. Nyt on 
aika ottaa revanssi.

Hakomäen ja Kuitusen 
yhteispeli toimii

Vantaalla lapsuutensa kasvanut ja 
Keravalla pesisoppinsa ammenta-

nut Kossun sieppari Eero Kuitunen 
asuu Seinäjoella ja opiskelee Seam-
kissa. Kuitusen kausi on ollut vahva 
ja hän on keikkunut miesten super-
pesiksen etenijätilaston 20. parhaan 
joukossa.
 -Alkukausi on onnistunut, kun 
talvella on paljon tehty hommia. 
Pikku hiljaa pelaajana olen edennyt 
siihen suuntaan, mikä on tarkoitus. 
Treenit ja testitulokset ovat men-
neet oikeaan suuntaan. Tulosta tu-
lee, iloitsee Kuitunen, jonka hihassa 
on tällä kaudella ollut kakkoskärki 
numerolla 4 tai 5.
 Kuitusen mukaan vielä viime 
kaudella ulkokentällä siepparina 
hän pelasi itsensä tilanteista ohi. 
Nyt iso kiitos valmennuksesta ja ke-
hityksestä kuuluu Harri Yrttiaholle 
ja Mikko Vainionpäälle.
 -Mikko auttoi tajuamaan mitä 
pitää tehdä ja Harri auttoi siinä, mi-
ten tehdään: oikeita asioita parem-
min, terävämmin, arvioi Kuitunen, 
jonka tappokädestä pallo lähtee yli 
140 km/h nopeudella.
 -Hakomäen kanssa on ollut 
hyvää yhteispeliä ja Juho on teh-
nyt kymmenkunta kakkoskörpästä, 
muistuttaa sieppari Kuitunen pal-
lon päästämisen tärkeydestä heit-
toralissa räpylän ohi oikeaan aikaan 
kakkosvahdille.
 Kossun ja JymyJussien pelin 
kulminaatiopisteen Kuitunen arvioi 
olevan kotiuttamisessa:
 -Peli ratkeaa kotiuttamiseen. 
Molemmat ovat pelanneet hyvin ul-
kopeliä. Meillä Kortelainen ja Dahl-
ström ovat kotiuttaneet hyvin. Sa-
moilla sijoilla ollaan runkosarjassa, 
ja tulossa on kuuma paikallispeli. 
Saattaa tulla vähän kalapaliikkia-
kin, Kuitunen ennakoi tasaväkisen 
väännön ennakkotunnelmia.

Ruotsalainen tietokirja Perhe avaa maahanmuuton ongelmia Ruotsissa - avoimet 
ovet tuoneet aseet, huumeet, väkivaltarikollisuuden ja Lähi-idän mafian lähiöön

tivät pyöriensä selästä kiltisti 
vahtia Hammarkullenin kahden 
sisääntuloväylän varrella, jos 
joku vanhempi pyysi ja maksoi 
siitä muutaman kolikon.”
 Näitä poikia sanottiin kyt-
tääjiksi ja heidän tehtävänsä oli 

ilmoittaa lähestyvistä poliiseis-
ta. He tunsivat kaikki poliisit ja 
poliisien siviiliautotkin. Pojat 
tiesivät, missä huumekauppiaat 
päivystävät ja kenellä on mitä-
kin myynnissä. He tiesivät myös, 
mihin rikolliset piilottivat asei-
taan, ja heiltä rikollisetkin ky-
syivät neuvoa, kun tuli pikainen 
tarve pistoolille. Pojat olivat liian 
nuoria rangaistavaksi, ja sosiaa-
litoimen yhteydenotoilla ei ollut 
mitään vaikutusta. Poliisille pojat 
eivät mitään merkittävää kos-
kaan kertoneet.
 Lisäksi käy ilmi, että nuoria 
laitetaan ottamaan rikoksia ni-
miinsä, koska ikänsä perusteella 
tuomiot jäävät lievemmeksi. Li-
säksi yksintulleita turvapaikan-
hakijoita käytetään rikollisten 
piirisissä samoin. Heillä ei ole 
sukua turvana.

Kirja nostatti 
Ruotsissa kohun

Bäckström Lerneby tutustui vuo-
sien mittaan niin suvun jäseniin 
ja heidän rikostensa uhreihin 
kuin alueella toimiviin poliisei-

hin. Artikkeli nostatti Ruotsis-
sa valtavan kohun ja osoitti, 
että ruotsalaisiin kuntiin on 
syntynyt rinnakkaisyhteiskun-
tia, joissa viranomaisten ja-
lansija on heikentynyt, paikoin 
jopa menetetty.
 Kirjassa tutustutaan po-
liisipäällikkö Ulf Merlande-
riin. Hänen iskulauseena on 
”Otamme kadut takaisin”. 
Hölmönä pohjalaisena voikin 
kysyä, että missä vaiheessa ne 
kadut menetettiin?
 Kirja paljastaa, kuinka koh-
tuuttoman paljon viran-
omaisten resursseja ja kruu-
nuja holtiton maahanmuutto 
naapurimaassa vie.
 ”Oli tehty monenlaisia pa-
nostuksia, mutta kaupun-
ginosan tilanne ei vain ollut 
parantunut. Enimmäkseen 
asiat menivät pieleen, vaikka 
erilaisiin projekteihin ja toi-

menpiteisiin oli käytetty miljoo-
nia ja taas miljoonia kruunuja”.
 ”Ulf Merlander antoi valaeh-
toista todistusta ja pani kaiken 
peliin, kun syyttäjä pyysi häntä 
kertomaan perheestä.
 -Olen seurannut näitä Al 
Asimeja aika kauan. Suku koos-
tuu nykyään noin 120 henkilöstä. 
Useimmat heistä asuvat Ange-
redissä. Vuosien varrella he ovat 
osallistuneet erittäin laajasti 
rikolliseen toimintaan. He ovat 
vaikuttaneet Angeredin paikal-
lisyhteisöön pitkään negatiivi-
sesti. Kun katsotaan tätä sukua, 
niin näistä 120 henkilöstä noin 
60 on yli 15-vuotiaita. Nelisen-
kymmentä heistä on miehiä, ja 
yli 30:llä on merkintä poliisin 
rekistereissä. Al Asimit tunne-
taan monenlaisista rikoksista: on 
murhia, kiristystä, lähisuhdevä-

kivaltaa, pahoinpitelyjä, laitto-
mia uhkauksia, huume- ja aseri-
koksia.”
 Ulf Merlander oli paikallis-
poliisin aluepäällikkö ja kenttä-
tehtävissä hän oli seurannut Al 
Asimeja pitkään. 
 ”-Kun ajatellaan Al Asimien 
rikoshistoriaa, heillä on ollut ne-
gatiivinen vaikutus paikallisyh-
teisöön. Silloin kun he ovat olleet 
mukana erilaisissa rikoksissa, 
joihin liittyy usein väkivaltaa, 
todistajia on yleensä uhkailtu ja 
peloteltu joukolla. Sama käy-
tös toistuu, kun poliisi pysäyttää 
jonkun heistä. Silloinkin kerätään 
joukko, joka yrittää hienovarai-
silla uhkauksilla vaikuttaa polii-
sin työhön alueeella.”
 Merlanderin oikeudessa an-
tama valaehtoinen todistus oli 
Ruotsissa ensimmäinen kerta, 
kun poliisi kuvaili Al Asimeja 
mafiaperheeksi. Suvun toiminta-
tavat oli puettu sanoiksi ja tämä 
helpotti myös median uutisointia 
Angeredin tapahtumista.

Yrittäjät mafian 
kiristyksen kohteena

Toinen mielenkiintoinen hen-
kilö on Maria, kahvilanpitäjä. 
Hän joutuu mafian kiristyksen ja 
uhkailun kohteeksi johtuen ex-
miehestään. Rikolliset keksivät, 
että Maria on heille velkaa ja uh-
kaavat tappaa Marian jollei hän 
maksa miljoonaa kruunua.
 ”Mariakin tuntee kiristyksen 
uhriksi joutuneen ravintoloit-
sijan. Olen pyytänyt häntä jär-
jestämään meille tapaamisen, ja 
olemme matkalla lounastamaan 
kyseisessä ravintolassa. Maria 
kertoo, että omistaja on huolis-
saan ja ahdistunut. Mies on laih-
tunut kovan stressin takia. 
 -Ihan oikeasti, Johanna. Hän 
näyttää haudasta nousseelta. Lu-
paathan sanoa minulle, jos alan 
näyttää samanlaiselta?

**********

Osteopaatti D.O.
Vauvojen ja 

lasten osteopatia

- kireä kielijänne
- refluksi
- koliikki

- kehonjännitykset
- imemisongelmat

- itkuisuus ym.

Matti Mikkilä
044 3300955

ajanvaraus tekstiviestillä

Lukkari Juha Hakomäki ja sieppari Eero Kuitunen.

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 €)

-Jos minun kahvilaani ei lasketa, 
niin täällä on kaupungin parhaat 
ruuat. Ihan kamalaa, jos he jou-
tuvat nyt sulkemaan tai myy-
mään paikan. Omistaja ei vielä 
tiedä, mitä aikoo tehdä, Maria 
sanoo, kun alamme syödä.
 Kun Maria ja hänen kave-
rinsa söivät päivällistä omistajan 
kanssa edellisviikolla, omistaja 
oli palkannut kolme henkivarti-
jaa istumaan eri puolille ravinto-
laa.
 -Aivan järjetöntä, että täysin 
viattoman ihmisen pitää käyt-
tää rahaa henkivartijoihin, hän 
sanoo. -Välillä ihmettelen, mikä 
maa tämä tämmöinen maa oikein 
on.”
 Maria joutuu myös itse palk-
kaamaan itselleen henkivartijan, 
koska ei uskalla ottaa yhteyttä 
poliisiin. Maria päätyy myymään 
yrityksensä ja kotinsa ja hänen 
henkilötietonsa on salattu. Kiris-
täjät eivät muuten jätä häntä rau-
haan. 
 ”Hän pitää edelleen pistoo-
lia esiliinan taskussa. Ja hän ajaa 
aina liikenneympyrässä kaksi 
kierrosta nähdäkseen, seuraako 
joku häntä. Hän pitää yhä yhteyt-
tä henkivartijoihinsa.
 Maria toivoo kiristäjien 
unohtaneen hänet, mutta varma 
hän ei ole. Hän sanoo, ettei voi 
rentoutua. Hän on valmiina, jos 
he tulevat.”
 ”Kaikkien vaalien jälkeen 
poliitikot kysyvät poliisilta sa-
maa: mitä haluatte meiltä? Ulf 
Merlander halusi tietysti lisää 
poliiseja, mutta ei se hänen yk-
köstoiveensa ollut. Ylimpänä lis-
talla oli jotain muuta:
 -Koulut kuntoon ja lisää so-
siaalityöntekijöitä. Lisäksi toi-
vomme poliittisia sopimuksia, 
jotka kestävät aikaa eivätkä muu-
tu aina vaalien jälkeen.”

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Syyskuun 4. ajetaan pitkästä ai-
kaa perinteinen kyläralli Isos-
sakyrössä. Neljän erikoiskokeen 
reitti on sekoitus pienempää tek-
nistä tietä sekä isoa valtiontietä, 
joten haastetta riittää kaikille 
osallistujille. Kilpailu soveltuu 
myös loistavasti testiralliksi syk-
syn isompia kilpailuja silmällä 
pitäen ja kilpailuluokkia löytyy 
jokaisen tarpeisiin nuotista tai 
ilman. 
 Rallin reitille lähdetään Ison-
kyrön keskustasta RATI Rauta R. 
Buckman Oy:n pihapiiristä. Kah-
den erikoiskokeen jälkeen tullaan 
huoltoon koulukeskukselle. Ly-
hyen tauon jälkeen on vuorossa 
toiset kaksi pikataivalta ennen 
maalia. Kaikki erikoiskokeet aje-
taan kertaalleen ja kilometrejä 

Isokyrö RATI Rallin järjestelyt rullaavat 
hyvää tahtia - Erkki Hemminki toivoo 
runsaasti osallistujia

kertyy vajaat 40.
 Rallin konsepti on yksinker-
tainen ja kustannustehokas. Ral-
likalenterissa on vuosi vuodelta 
vähemmän perinteisiä pikku ral-
leja, mutta Pohjankyrön Urheilu-
autoilijat halusi sellaisen kuiten-
kin järjestää.
 -Järjestelyt ovat hyvässä 
mallissa. Reitti on valmis ja kil-
pailun konsultti on sen kiertänyt. 
Säännöt saadaan näinä päivinä 
Kitiin ja ilmoittautuminen käyn-
tiin. Järjestäjälle paras palkinto 
olisi suuri määrä ilmoittautumi-
sia.Ralliorganisaatio on osittain 
sama, kun SM Pohjanmaa Ral-
lissa eli kesä on ollut sangen ralli 
painotteinen, nauraa kilpailun-
johtaja Erkki Hemminki.

-Järjestelyt ovat hyvässä mallissa. Reitti on valmis ja kilpailun konsultti on sen 
kiertänyt. Säännöt saadaan näinä päivinä Kitiin ja ilmoittautuminen käyntiin. 
Järjestäjälle paras palkinto olisi suuri määrä ilmoittautumisia.Ralliorganisaatio 
on osittain sama, kun SM Pohjanmaa Rallissa eli kesä on ollut sangen ralli pai-
notteinen, nauraa kilpailunjohtaja Erkki Hemminki. Kuva: Toni Ollikainen / AKK



Kuninkuusravit.fi ja 
sometilit pitää sinut 

ajan tasalla.HANKI LIPUT 
ENNAKKOHINTAAN!

Ravien jälkeen 
juhlitaan keskustassa!
Esiintymässä mm.
Elonkerjuu,
Martti Servo ja
Napander,
Suvi Teräsniska...

Ennakkohinnat ovat voimassa 25.7. asti.
Liput ovat myynnissä osoitteessa ticketmaster.fi/kuninkuusravit ja Seinäjoen Ravikeskuksella.

Kävijäinfon löydät osoitteesta kuninkuusravit.fi.


