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maija vilkkumaa • jukka poika • poju 
Günther • solid base • hesaäijä

liput, lisätiedot ja aikataulut: powerpark.fi pidätämme oikeudet muutoksiin. K18.

Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

Tarjous voimassa 12. - 17.4.2021
SOL Pesula Megakeskus
Keskuskatu 3
60100 Seinäjoki
p. 040 779 7277
Avoinna arkisin 9:30 - 17:00

Päällystakkien 
pesut

-30%
Tarjous voimassa 16.-20.8. 

◊  ◊  ◊

SELKEÄT JA TOIMIVAT

RATKAISUT
SEINÄJOEN SEUDULLA

Lassilantie 12, 62100 LAPUA, p. 06 437 4360, dl@dldata.fi
Avoinna ma–pe 9–17, la 10–14
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◊  Yritysten ylläpito, lähituki ja etätuki
◊  Varmuuskopiointipalvelut
◊  Asiantuntijapalvelut
◊  Kameravalvontajärjestelmät
◊  Tietokoneet, laitteet ja tarvikkeet
◊  Palvelimet ja tallennusratkaisut
◊  Tietotekniikan asennus ja huolto
◊  WEB-hotellit ja Office 365 -sähköposti
◊  Ohjelmistot ja pilvipalvelut
◊  Tietoturva ja verkkojen asennus
◊  Esitystekniikka
◊  Lemonsoft-toiminnanohjaus
◊  Järjestelmien rahoitus
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Kilpeläisen Juntta

Jakelu 32 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro ja 60-Ilmajoki.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen / 
piia.kattelus-kilpelainen@seinajokinen.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

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

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 23.9.2021.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK-
väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 40 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 11.08.2021

Hallitus 
koulukiusaajana

Koulut käynnistyvät tällä viikolla ja ammatilliset oppilaitokset ottivat 
osin varaslähdön jo viime viikolla. Koulun alkua kalvaa epätietoisuus 
lähiopetuksen kohtalosta. Onko talvella edessä etäopetusta koronapan-
demian kiihtyessä?

Useat lapset ja nuoret ovat koronapandemian suurimpia kärsijöitä. 
Koulujen ohella myös harrastustoimintaa on rajoitettu. Sillä on sosiaa-
lisesti ja terveydellisesti merkitystä. Erityisesti ne toisen asteen oppi-
laat, jotka opiskelevat isoissa kaupungeissa ovat joutuneet etäopetuk-
sen kautta epätasa-arvoiseen asemaan jatko-opintoja ja tulevaisuutta 
ajatellen. Onneksi Seinäjoella on pääosin pystytty pitämään lukiot auki 
ja sen puolesta kannattaa nostaa ääntä.

Lukiolaiset joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan. Ensimmäistä vuotta 
aloittavat saavat oppimateriaalit ilmaiseksi, ja se voi myös tarkoittaa 
joissain oppilaitoksissa ilmaista tietokonetta. Sen sijaan toisen, kol-
mannen tai neljännen vuosikurssin opiskelijat maksavat kaiken itse. 
Tämä maan hallituksen linjaus eriarvoistaa jo valmiiksi eniten koro-
nasta kärsineitä ikäluokkia myös taloudellisesti. Miten Suomen perus-
tuslain mukaan tämä on edes mahdollista?

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa asiasta oli päättämässä kaksi rehto-
ria: Pasi Kivisaari ja Paula Risikko.

Tuttuni lapsi sai sikainfluenssa-rokotteesta narkolepsian. Nyt täysi-
ikäinen nuori kuulema nukahtaa auton lähtiessä liikkeelle. Koronaro-
kotteesta ei ole vastaavaa tietoa tai tutkimusta olemassa. Rokottaminen 
on normaalia ja kannatettavaa, mutta olisi tärkeää, että maan hallitus 
antaa useiden satojen tuhansien vakuudet jokaiselle nuorelle rokotteen 
ottamisesta. Nuoren terveys ei voi olla kaupan. Tutkimusta rokotteesta 
ei taida hirvittävästi kuitenkaan olla.

Yle Uutisten mukaan Kreikka maksaa 150 € palkkiota 18-25 -vuotiaille 
koronarokotteen ottamisesta. Muistaakseni Kreikka sai vuosina 2010-
2011 EU:n tukipaketin ja nyt tulevasta EU:n elvytyspaketistakin menee 
rahaa Kreikkaan. Miten Suomessa? Tuleeko Suomessakin nuorille vap-
pusatanen?

”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he 
uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet 
totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” (2.Tess.2:11-12)

Lapuan hiippakunnan piispanvaali on käynnistynyt erikoisissa tunnel-
missa. Vaikuttaa siltä, että kirkossa ääntä pitää pieni sateenkaari-vä-
hemmistö. Se on soluttautunut avainpaikoille. Eksytykseen on lähtenyt 
myös kokoomuksen listan edustajia. Tälle pienelle vähemmistölle tuen 
antaa kukapa mukaan kuin maakuntalehti ja muut mediat. Onko käy-
mässä niin, että maakuntien hiljaiset emännät ja isännät näkevät sen 
päivän, kun oma kansankirkko hylkää Raamatun sanan?

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Propagandaa

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko ha-
luaa kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton. Kun joukkoliiken-
nekään ei pääkaupunkiseudulla kulje ilman maahanmuuttajia. Jos et ole 
Annikan ja Suomen hallituksen kanssa samaa mieltä asiasta, on sinulla 
vikaa asenteessa. 

Työperäisen maahanmuuton autuus ja ihanuus kun on vain ”asentees-
ta” kiinni, vai onko? Jos kyse onkin järjenkäytöstä. Mikä järki rahdata 
Suomeen kielitaidottomia afrikkalaisia ja lähi-itäläisiä, jotka päätyvät 
suurimmaksi osaksi TE-keskusten helmoihin ja nauttivat Kela Gold:in 
mukaisia etuisuuksia. Lapsilisätkin maksatetaan Suomen rajojen ulko-
puolelle, joku toimii Suomessa vain postiluukkuna.

Saarikolta voisi kysyä, että onko Suomessa omat työttömät loppuneet? 
Eivät ole. Heidän työllistymisen edistämisestä puhuminen ei vaan ole 
niin tärkeää eikä erinomaista, koska työttömiähän Suomessa on aina 
ollut, kun taas työperäinen maahanmuutto tuntuu olevan terminä uusi 
keksintö, jota hokemalla Marinin hallitus aikoo Suomen pelastaa. Epäile-
mättä, johan Marinin hallitus ehti koronankin voittaa.

Suomessa on kymmeniä jollei satoja kansainvälisiä yrityksiä, joiden 
palkkalistoilla on kymmeniä jollei satoja kansallisuuksia. Yritykset kyllä 
osaavat rekrytoida ne oikeat kielitaitoiset huippuosaajat ja asiantuntijat 
Suomeen töihin ilman Saarikon propagandaakin. 

Valtion tulisi pysytellä erossa kysynnän ja tarjonnan markkinoista ja kes-
kittyä hoitamaan työtä oman maan kansalaisille, ja etenkin niille kanta-
suomalaisille. Kantasuomalaisella tarkoitan sitä perinteistä härmäläistä, 
en kokoomuslaista sokerikuorrutettua näkemystä monikulttuurisesta 
Suomesta.

Lapuan hiippakunnassa on piispanvaali marraskuun alussa. Mikäli ku-
kaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen 
vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen kesken marraskuun lopussa. 

Tietyt piirit tunkevat naista piispaksi. Mikäs siinä, sukupuoli on sivu-
seikka, mutta arvomaailma merkitsee. Minulla ei ole mitään naispappeja 
vastaan, mutta jos ja kun se on sama asia kuin sateenkaaripropaganda, 
niin en Raamatun vastaista henkilöä äänestä. Sateenkariväki voisi perus-
taa oman seurakunnan ja jättää evankelis-luterilaisen kirkon rauhaan 
”tasa-arvolta”, joka alkaa muistuttamaan tasa-arvottomuutta.

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 040 726 2370

Myös ilmalämpöpumppujen asennus
Katsojaoppaat myynnissä La 4.9.

SEO Puistohulmi, Laihia
Neste, Tervajoki
ST1, Ylistaro
RATI, Isokyrö

15€

Pohjoismaiden suurin kuljetusalan 
messu- ja näyttelytapahtuma jär-
jestetään perjantaina ja lauantaina 
Powerparkissa, Härmässä.
 Tractor-pullingin SM-osakil-
pailun ohella myös rekoilla on oma 
truck-pulling tapahtuma sekä lau-
antaina kisaillaan Suomen vahvin 
mies- ja nainen -titteleistä.

Rekkaconvoyssa osallistujia 
Englannista

Epävirallinen aloitus Power Truck 
Show tapahtumalle on torstaina 
12.8.2021, kun rekkaconvoy saat-
tueineen suuntaa keulat kohti Här-
mää.
 -Suomessa tiet ovat torstaina 
täynnä toinen toistaan upeammin 
rakennettuja ja maalattuja rek-
koja, kun kuljetusalan ammatti-
kuskit ympäri Suomen suuntaavat 
työvälineidensä kera kohti Etelä-
Pohjanmaan lakeuksia, kertoo 
toimitusjohtaja Mikko Kiviluoma 
Powerparkista.
 Maanteillä riittää katseltavaa 
joka suunnassa, mutta huomiota 
herättävin tapahtuma on rekka-
convoy, jossa komeimmat autot 
saapuvat convoy:ssa Power Truck 
Show’hun.
 -Rekkaconvoyssa matkaa pe-
rinteisesti noin 40 rakennettua 

Power Truck Show’ssa noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusoh-
jetta sekä vaadittavaa terveysturvallisuussuunnitelmaa. -Toimitaan kaikki omalta 
osaltamme siten, että pystymme järjestämään kaikille turvallisen tapahtuman, 
painottaa Mikko Kiviluoma. Kuva:Power Truck Show/Facebook

Koronapandemian jyllättyä on Sei-
näjoella ja lähialueilla järjestettä-
vien tapahtumien määrä romah-
tanut vuoden 2020 ja 2021 aikana, 
mutta ensi viikonloppuna riittää 
vilskettä.
 Seinäjoella järjestetään Vauh-
tiajot, joissa järjestäjät ovat tehneet 
pyöreitä päiviä varmistaakseen 
terveysturvallisen tapahtuman 
kaikille osallistujille. 
 -Olemme mm. aikaistaneet ta-
pahtuman aloitusta tunnilla, ker-
too Toni Aurell tapahtumatiimistä.
 Perjantaina lavalle nousee mm. 
Elastinen ja Popeda. Lauantaina 
yleisöä villitsee mm. Amaranthe ja 
Reino Nordin.
 Seinäjoella järjestetään myös 
toinen massatapahtuma, kun en-
simmäinen isompi massatapahtu-
ma kuukausiin järjestetään Seinä-
joki Areenassa.
 Areenan valtaavat perussuo-
malaisten puoluekokousedustajat 
ja jäsenet. Paikalle on jo ennakkoon 
ilmoittautunut 2500 henkeä.

Etelä-Pohjanmaalla tulossa vilkas tapahtumaviikonloppu
 Perussuomalaisten puolueko-
kous järjestetään kaksipäiväisenä 
lauantaina ja sunnuntaina.

Härmässä iso tapahtuma

Powerparkissa Härmässä järjeste-
tään suuri Power Truck Show per-
jantaina ja lauantaina.
 Tapahtumassa pääosassa ovat 
upeat rekat, autonäyttelyt ja trak-
torien sekä rekkojen vetokisat.
 Missikisa on peruttu, mut-
ta Suomen vahvin mies ja nainen 
-kilpailu järjestetään lauantaina.

Isonkyrön 1700-luvun 
markkinat 13.-15.8.

Isonkyrön 1700 -luvun markkinat 
on valtakunnallisesti merkittävä ja 
yksi suurimpia käsityöläistapahtu-
mia Suomessa.
 Vuonna 2019 markkinoiden 
kävijämäärä oli kolmen päivän ai-
kana ennätyksellinen, yhteensä yli 
25 000 kävijää.

Power Truck Show:ssa monipuolinen tarjonta

ja maalattua rekkaa sekä myös 
näyttäviä hyötyajoneuvoja, vete-
raaniautoja ja muita näyttelyyn 
osallistuvia autoja. Yleisö ja rek-
kaspottaajat saavat tien päällä 
pientä esimakua siitä mitä näytte-
lyssä on mukana tarjolla, paljastaa 
Kiviluoma.
 Muun muassa Englannista, 
Hollannista ja Sveitsistä näytte-
lyyn tulevat osallistujat saapuvat 

varhain torstaiaamuna Helsin-
kiin Vuosaaren satamaan. Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan autot saapuvat 
Naantalin satamaan.
 -Viimeinen pysähdys convo-
yssa on Jalasjärvellä Jalastuulessa, 
jossa letka kerätään vielä kerran 
kasaan ja kulkue lähtee vyörymään 
Härmään. Niin satamissa kuin py-
sähdyspaikoilla yleisö voi käydä 
ihastelemassa tapahtumaan saa-

puvia rekkoja.
 Aikataulut ovat liukuvia ja 
niistä tiedotetaan myös Power 
Truck Show – Official Facebook-
sivuilla.

Artisteja iltatapahtumassa

Power Truck Show’ssa viihty-
vyyttä alueelle tuo myös musiikki, 
josta pääsee nauttimaan kahdella 
eri lavalla.
 -Jokirantalavalla on monen-
laista ohjelmaa tarjolla ja siellä 
pääsee seuraamaan lauantaina 
myös autonäyttelyn palkintojen 
jakoa. U4-alueen ainutlaatuisen 
American Truck Stagen ohjelma-
lavan ympärille muotoutuu viih-
tyisä levähdyspaikka, jossa voi 
nauttia musiikista, autonäyttelyn 
vilskeestä, hyvästä ruoasta ja kyl-
mistä virvokkeista, sanoo Kivi-
luoma.

 Markkinat ovat kuuluisat ai-
nutlaatuisesta miljööstään ja tun-
nelmastaan Isonkyrön Vanhan kir-
kon kupeella.
 1700-luvun markkinat on on-
nistunut kasvattamaan 25 tapahtu-
mavuoden aikana huikean brändin 
ilmentyessään aitona ja tyylilleen 
uskollisena tapahtumana. Vuosi 
2020 oli ensimmäinen kerta, kun ta-
pahtuman järjestämisputki katkesi.
 Tapahtuman järjestäjä pidättää 
oikeudet muutoksiin tänä vuonna.

Koronatilanne hallinnassa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
ri tiedotti viime viikon lopulla, että 
ilmaantuvuus oli 40,4 tapausta 100 
000 ihmistä kohden 14 vuorokauden 
aikana.
 -Olemme epidemian kiihtymis-
vaiheessa 3.8.2021 alkaen, sairaanhoi-
topiirin tiedotteessa todettiin.
 Kiihtymisvaiheessa rajoitukset 
ovat pienemmät kuin leviämisvai-
heessa.

Isonkyrön 1700-luvun markkinat 
13.-15.8.2021

Ainutlaatuiset ja perinteiset Isonkyrön 1700-luvun markkinat järjestetään yhden 
välivuoden jälkeen Vanhan kirkon ja museon alueella. Perjantaina on iltamarkki-
nat, lauantaina ja sunnuntaina on päivämarkkinat. 

Tapahtuman pääjärjestäjänä on Isonkyrön 1700-luvun markkinat ry. Mukana jär-
jestelyissä on useita paikkakuntalaisia yhdistyksiä ja aktiivisia toimijoita. 

Tapahtuma on yksi Suomen suurimmista vanhan ajan teemaan järjestettävistä 
käsityöläismarkkinoista.  1700-luvun markkinat on onnistunut kasvattamaan hui-
kean brändin ilmentyessään aitona ja tyylilleen uskollisena tapahtumana, johon 
huipentuu Suomen kesä.

Markkinoiden järjestäjät ovat valmistelleet tapahtumaa seuraten viranomaisten 
määräyksiä ja laatien mm. terveysturvallisuussuunnitelman. Osallistujille suositel-
laan maskien ja visiirien käyttöä. Kaikki ovat tervetulleita terveinä ja noudattaen 
turvaetäisyyksistä. Tapahtuma-alue on laaja. Markkinat on ulkoilmatapahtuma, 
jossa ei ole anniskelualuetta. 

Tänä vuonna markkinoilla on noin 110 myyjää. Määrä on hieman vähemmän kuin 
markkinoiden 25 juhlavuotena, 2019.  Myyntipaikkojen vähentäminen on ollut jär-
jestäjältä tietoinen valinta. Näin on tapahtuma-alueelle lisätty väljyyttä, jotta mark-
kinakokemus on kaikille myös terveysturvallinen hetki. 

Markkinoilta löytyy laadukkaita käsitöitä, herkullista ruokaa ja ainutlaatuista tun-
nelmaa. Muovikrääsään ei törmää. Alue on somistettu hillitysti. Vanhan ajan mu-
kaisesti pukeutuvat kaikki toimijat ja historian elävöittäjät luovat aitoa tunnelmaa.

Perussuomalaisten puoluekokous 2019. Kuva Perussuomalaisten Facebook-sivu
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Ravintola Crasta on viihtyisä ja vie-
hättävä koko perheen ruokaravin-
tola Ylistaron kirkonkylällä, enti-
sessä Osuuspankin kiinteistössä. 
 Aukioloaikojen puitteissa voi 
nauttia lounaan tai päivällisen, 
koska buffet-pöytä on katettuna 
arkena klo 11-18 ja viikonloppuna 
klo 18.30 asti. Maanantaisin ravin-
tola on suljettu.
 Ravintolayrittäjä Frances 
Crasta on asunut nyt kolme vuotta 
Suomessa ja toiminut aikaisemmin 
mm.kokkina Helsingissä Radisson 
Blu-hotellissa.
 Korona on koetellut eniten 
pääkaupunkiseutua ja koronas-
ta johtuvien lomautusten vuoksi 
Frances päätti suunnata vaimonsa 
Lauran kanssa maaseudulle, aja-
tuksena perustaa oma ravintola. 

Sanna Marinin (sd.) hallitus jakoi 
tänä vuonna 20 prosenttia enem-
män puoluetukea kuin edellisen 
hallituksen aikana jaettiin vuosit-
tain. 
 Suomen Sosialidemokraatti-
nen Puolue (sdp) sai 40:llä kan-
sanedustajalla 7 127 000 euroa 
puoluetukea tälle vuodelle.
 Perussuomalaiset saavat 
39:llä kansanedustajalla 6 948 
825 euroa ja 
 Kansallinen Kokoomus 38:lla 
kansanedustajalla yhteensä 6 770 
650 euroa puoluetukea.
 Rökäletappion eduskunta-
vaaleissa kokenut Suomen kes-
kusta saa 31:llä kansanedustajalla 
puoluetukea yhä 5 523 425 euroa.

Keskustalla 40 ja PS:llä 2 
työntekijää piireissä

Puolueiden ja niiden piirien inter-
net-sivuilla oli heinäkuun lopussa 
tiedot suurimpien puolueiden pii-
reissä toimivista työntekijöistä.
 Niiden mukaan keskustalla 
ja sen nais- ja nuorisopiireillä oli 

Puoluetuet jäävät Helsinkiin - Keskustalla 
eniten työntekijöitä maakunnissa, perus-
suomalaisilla vähiten

noin 40 koko- tai osa-aikaista 
työntekijää. 
 Kokoomuksella oli netti-
sivuilla olevien tietojen perusteel-
la lähes yhtä paljon eli 38 työnte-
kijää.
 Sdp:llä oli työntekijöitä eri 
maakunnissa yhteensä 19.
 Perussuomalaisilla työnteki-
jöitä piireissä oli nettisivujen tie-
tojen perusteella kaksi. 
 Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan puolueiden tulee käyttää 
saamastaan avustuksesta 5 pro-
senttia puolueen piirijärjestöjen 
toimintaan ja vastaava 5 prosent-
tia puolueen naisten poliittiseen 
toimintaan vuoden 2021 aikana. 

Työntekijällä iso merkitys

Sdp:n toiminnanjohtajana Poh-
janmaan piirissä kokopäiväi-
sessä työsuhteessa toimiva 
Johanna Autio pitää piirin työn-
tekijän merkitystä toimintaan to-
della isona.
 -Piiri toimii 38 puolueosas-
ton ja kunnallisjärjestöjen välillä 
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan 

ja Keski-Pohjanmaan alueella, 
toteaa matkalta Kokkolaan maa-
kuntajuhlaa järjestämään tavoi-
tettu Autio.
 Sdp:llä on 13 piirijärjestöä, 
joissa valtaosin on yksi työntekijä 
ja joissakin kaksi. 
 -Piiri koordinoi kaikkea, or-
ganisoi ja hoitaa vaalit, julisteet, 
tapahtumat ja kiertueet. Piiri toi-
mii myös kouluttajana, avaa Autio 
piirin työntekijän tärkeää roolia.

35 635 000 euroa puoluetukea

Valtioneuvosto myöntää vuo-
sittain vain eduskuntapuolueille 
valtionavustusta eli puoluetukea 
35 635 000 euroa. 
 Valtionavustukset myönne-
tään puolueiden poliittisen toi-
minnan sekä tiedotustoiminnan 
ja viestinnän tukemiseen. 
 Avustukset jaetaan puoluei-
den eduskuntavaaleissa saamien 
kansanedustajapaikkojen luku-
määrän mukaan. Puolueavustuk-
sia on jaettu vuodesta 1967 lähti-
en.

Ylistaroon uusi ravintola - 
Crasta tuo maailman lautaselle

Näin Frances ja Laura päätyivät 
Ylistaroon kokkaamaan ”makuja 
maailmalta”.
 Intialaissyntyinen Frances 
muutti jo parikymppisenä Israeliin, 
missä hän hankki ravintola-alan 
opit ja työskenteli mm. Tel Avivis-
sa ja Jaffassa kaikkiaan kolmetoista 
vuotta.
 Suomeen hän tuli Virosta, mis-
sä hän vietti viisitoista vuotta.
 Ravintolassa on ruokailutilaa 
lähes neljälläkymmenelle asiak-
kaalle ja buffet-pöytä koostuu sekä 
tutuista että kansainvälisistä ma-
kuelämyksistä.
 Ravintolassa voi ruokailla ter-
veysturvallisesti, koska erillisiä 
ruokailutiloja on neljä sisällä ja yksi 
ulkona terassilla.

Seinäjoen kaupunginhallitus sai 
maanantain kokouksessaan pää-
tettäväkseen hopeisen Seinäjoki-
mitalin myöntämisen valtuusto-
uransa päättäneille ansioituneille 
luottamushenkilöille.
 Esityslistan tiedon mukaan 
valmistelussa oli päädytty  siihen,  
että  hopeinen  Seinäjoki  -mitali  
myönnettäisiin seuraaville  kau-
pungin  luottamushenkilöille,  joil-
le  Seinäjoki  -mitalia  ei  ole aikai-
semmin  jo  myönnetty. 
 Kaupunginjohtajan esityksen 
mukaan hopeisen Seinäjoki  -mita-
lin  saajia  olisivat: Kari  Hokkanen,  
Markku  Lahtinen,  Pertti  Mäki-
Hakola,  Jyrki  Mäkynen  ja  Ritva  
Västi. 
 Kaupunginhallituksen esitys-
listalla todetaan, että edellä  mai-
nittujen  luottamushenkilöiden  
kohdalla  perusteet hopeiseen  Sei-
näjoki  -mitaliin  täyttyvät. 
 Seinäjoen  kaupungin  ansio-  
ja  kunniamerkkien  säännön  3  §:n  
mukaan kunniamerkkejä,  joita  
nimitetään  Seinäjoki-mitaleiksi,  
annetaan  merkittävistä ansiois-

Hopeinen Seinäjoki-mitali 
Hokkaselle, Lahtiselle, Mäki-
Hakolalle, Mäkyselle ja Västille

ta  kunnallisessa  toiminnassa  tai  
huomattavista  muista  palveluk-
sista Seinäjoen  hyväksi  seuraavin  
perustein: 

1. Poikkeuksellisen  mittavasta  pa-
noksesta  Seinäjoen  kaupungin 
luottamushenkilönä,  viranhaltija-
na  tai  työntekijänä. 
2. Yleistä  tunnustusta  saadusta  
toiminnasta,  jolla  on  huomatta-
valla  tavalla edistetty  Seinäjoen  
kaupungin  rakentamista  tai  sen  
taloudellista,  sosiaalista  ja sivis-
tyksellistä  kehittymistä. 
3. Teosta,  suorituksesta  tai  saavu-
tuksesta,  joka  seinäjokisen  suo-
rittamana  on tehnyt  Seinäjoen  ni-
meä  tunnetuksi  ja  jolle  annetaan  
erityistä  arvoa  Seinäjoen kaupun-
gin  ulkopuolellakin. 

Edellä  mainituista  ansioista  kun-
niamerkit  annetaan  hopeisina.  
Erityisenä huomionosoituksena  
voidaan  kotimaisille  sekä  ulko-
maisille  henkilöille  ja  yhteisöil-
le Seinäjoki-mitali  antaa  myös  
pronssisena.

Crastassa on tarjolla maistuvia ruokia erilaiseen makuun noutopöydästä. Annok-
sen voi ottaa myös mukaan. 

Timo Nyrhinen 
040 520 9165

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Maanviljelijä Tuomo Hippi Nur-
mon Hipin kylästä kertoo, että ei 
hänen isänsä eikä isänsä isä ole 
koskaan heinäkuussa vielä ennen 
puineet:
 -Ainakaan 100 vuoteen ei ole 
meillä vielä heinäkuulla puitu, 
kommentoi Hippi puimurinpor-
tailta heinäkuun 28. päivä.
 Tuomon kaverina puimassa oli 
poika Luukas.
 -Sateita ennen tässä aloitettiin 
puinnit. Ja voi sitten lähteä synny-
tyslaitoksella sateella, kun perheen 
kolmannen lapsen laskettu aika oli 
parin päivän päässä, paljasti Hippi.

Keväällä oli hyvät näkymät

Tuomo Hippi harmitteli heinäkuun 
kuivuutta.
 -Pari vuotta sitten tästä loh-
kolta tuli melkein 7000 kilon kes-
kihehtaarisato, nyt vain noin 4000 
kiloa, arvelee Hippi, jonka mukaan 
normisato lohkolta olisi 5000-
6000 kiloa hehtaarilta.
 Samaisella Halkosaaren suo-
ralla olevalla lohkolla toukokuulla 

Sekä tammojen että oriiden osal-
ta riitti Kuninkuusraveissa jänni-
tettävää ihan loppumetreille asti. 
Kuningatar-kisassa kruunun vei 
vasta 6-vuotias Suven Sametti 
Lahdesta Tapio Perttusen ohjas-
tamana. Suven Sametti oli jokai-
sessa osalähdössä kärkikolmikos-
sa ja tamman tasaisen vahva sekä 
puhdas suoritus toi arvokkaan 
tittelin nuorelle ja erittäin lahjak-
kaalle tammalle.
 Etelä-Pohjanmaan mainetta 
hevosmaakuntana piti yllä kome-
asti kolmanneksi sijoittunut Mikko 
Tuomaalan omistama Lakan Leija 
Lapualta ohjaksissa Santtu Rai-
tala. Toinen lapualainen tamma 
Taksvenla sijoittui kuudenneksi ja 
paransi juoksuaan loppua kohden. 
Alavuden Liinan Liekki jäi kolman-
nessa osalähdössä viimeiseksi ja 
kokonaiskilpailussa tuli yhdestoista 
sija.
 Ravikuninkuuden vei oksat-
pois-tyyliin hallitseva ravikunin-
gas Evartti. Santtu Raitala ohjasti 
Evartille kaksi ykkössijaa, viimei-
sessä osalähdössä Evartti joutui 

Etelä-Pohjanmaan hevosjalos-
tusliiton hallituksen puheenjoh-
taja Esa Nuottivaara oli tyyty-
väinen lauantain yleisömäärään 
Seinäjoen ravikeskuksessa.
 -Lauantaina avattiin katsomo 
myös takakaarteeseen ja yleisöä 
on olosuhteet huomioon ottaen 
ollut paikalla mukavasti, iloitsee 

Nuottivaara tyytyväinen Kuninkuus-
ravien lauantain yleisömäärään

Nuottivaara.
 Lauantaina maksaneita kat-
sojia oli 6784 ja perjantaina 1525.
 Ravit jatkuivat vielä sunnun-
taina, jolloin ajettiin kuningatar- 
ja kuninkuuskisan 1609 metrin ja 
3100 metrin lähdöt. Sunnuntain 
yleisömäärä oli 6694.

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Esa 
Nuottivaara on tyytyväinen Kuninkuusravien yleisömäärään.

Seinäjoen Kuninkuusravit aloitet-
tiin epävakaisessä säässä. Tum-
mista pilvistä huolimatta yleisöä 
oli saapunut sankoin joukoin seu-
raamaan perjantain ravien lähtöjä.

Kuninkuusraveissa Seinäjoen Juha Länsimäki 
ohjasti Brave Scionin voittoon

Suven Sametti ja Evartti 
Kuninkuusravien 2021 kuninkaalliset

Uudet ravikuninkaalliset Suven Sametti ja Evartti kruunattiin Seinäjoella. Kuva: 
Kuninkuusravit.fi

Ravikuninkuuden vei oksat-pois-tyyliin hallitseva ravikuningas Evartti. Santtu Raitala ohjasti Evartille kaksi ykkössijaa, viimeisessä osalähdössä Evartti joutui luo-
vuttamaan kärkipaikan kovan nousun tehneelle Vixelille.

”Ei ole ikinä ennen puitu heinäkuulla”

oli käynyt myös halla, mutta ohra 
Hipin mukaan kestää myös pienen 
hallan.

Hipit viljelevät myös 
kauraa ja hernettä.

-Hernettä on kuudella hehtaarilla 
ja normaalisti sitä puidaan syys-
kuulla, mutta nyt senkään puinti ei 
ole kaukana, arvioi Hippi.

 Hipin lisäksi muutamia pui-
mureita oli keskiviikkona 28. päi-
vä pelloilla eri puolilla Seinäjokea, 
esimerkiksi Heikkilän kylällä aivan 
junaradan kupeessa.
 Puinnit pysähtyivät monin pai-
koin elokuun ensimmäisellä viikolla 
epävakaiden säiden takia. Yksittäisiä 
puimureita oli pelloilla elokuun en-
simmäisen viikon lopulla.

Maan hallitus päätti keväällä ajaa 
turvetuotannon alas Suomesta, il-
mastopolitiikkaan vedoten. Tästä 
huolimatta 28.7 illalla hälytettiin 
parisenkymmentä turveyrittäjää 
avustamaan pelastuslaitosta Kala-
joella riehuvan metsäpalon sam-
mutustöissä. Avunpyynnön 
yrittäjille välitti mm. VAPO. Metsä-
palo riehui Kalajoella tuulivoima-
rakennustyömaan läheisyydessä, 
ja tietojen mukaan palo olisi saanut 
alkunsa tuulivoimarakennustyö-
maalta.
 Turveyrittäjiä oli paikalla Sei-
näjokinen-lehden tietojen mu-
kaan Pudasjärveltä asti. Nivalasta 
oli lähdetty myös kaluston kanssa 

Miikka Korri kastelee ojanpientareita Kalajoella metsäpaloalueella. Hänet ja pari-
kymmentä muuta turveyrittäjää hälytettiin kiireesti apuun metsäpalon sammutus-
töissä, koska turveyrittäjillä on sammutustöihin soveltuvaa kalustoa. Kuva: Miikka 
Korri

Turveyrittäjät hälytettiin apuun Kalajoen metsäpaloalueelle 
– ”Ei ole Elokapinaa tai vihreitä näkynyt”.

 Hänen mukaansa ei vihreitä 
eikä Elokapinaa ole sammutustöis-
sä näkynyt pelastuslaitosta autta-
massa.

Nivalalainen Miikka Korri kastelee ojanpientareita ennal-
taehkäisevästi Kalajoen metsäpaloalueella. Korri ja muut 
turveyrittäjät antavat korvaamatonta apua pelastuslaitok-
selle. Kuva: Miikka Korri

Vettä pumpataan kahden kilometrin päästä metsäpaloalueel-
le rakennettuun altaaseen, josta sammutusvaunut täytetään. 
Kuva: Miikka Korri

Turveyrittäjät paiskivat palon ollessa pahimmillaan töi-
tä tauotta, ilman silmällistäkään unta. -Omat eväät ovat 
toistaiseksi riittäneet. Palokunta tuo välillä meille ruokaa., 
kertoo Korri. Kuva: Miikka Korri

Turveyrittäjillä ei ole vielä tarkkaa tietoa, miten työ ja kaluston 
käyttö korvataan. Miikka Korrin käsityksen mukaan korvauk-
set maksaisi pelastuslaitos. Kuva: Miikka Korri

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!
ti-pe 11-18       la 11-16
su 12-19       ma suljettu

www.kriikunmylly.com
Kriikun myllykahvila
Kaukolanraitti 71, Ylistaro

KUNINGATARKILPAILUN 
TULOKSET:

1. Suven Sametti 6-v
2. Ciiran tähti 7-v
3. Lakan Leija 9-v

KUNINGASKILPAILUN 
TULOKSET:

1. Evartti 10-v
2. H.V.Tuuri 11-v
3. Vixeli 7-v

auttamaan.
 Seinäjokinen-lehti tavoitti 
29.7.2021 sammutustöissä avusta-
van Miikka Korrin Nivalasta. Hä-
nen tehtävänsä on kastella ojan-
pientareita ennalta ehkäisevästi.
 Valtio haluaa lopettaa elin-
keinon turveyrittäjiltä, mutta nyt 
teidät kuitenkin hälytettiin apuun 
hätätilanteessa ja teidän kalustoa 
tarvitaan, mitä ajatuksia tämä he-
rättää?
 -Tuntuuhan tämä vähän ih-
meelliseltä. Kalustoa ja etenkin 
sammutusvaunuja tarvitaan ja val-
tion mielestä meidän olisi pitänyt 
romuttaa kalusto ja laittaa pillit 
pussiin, ihmettelee Korri.

 -Ei semmosia ole näkynyt. Vä-
hän on kaivannut kyllä. Me tääl-
lä yritämme pelastaa hiilinieluja, 
mitä tekevät vihreät ja elokapinat, 

eivät mitään auttaakseen, toteaa 
Miikka Korri.

luovuttamaan kärkipaikan kovan 
nousun tehneelle Vixelille.
 Seinäjoen oripoika Joriini jäi 
kuninkuuskilpailussa yhdeksän-

neksi. Viimeisessä osalähdössä 
tuli heikoin suoritus, vaikka Jorii-
nin vahvuus on aikaisemmin ko-
rostunut pitkällä matkalla.

 Lähdössä 5, lämminveristen 
ryhmäajo 1600 metriä enintään 
6000 euroa voittaneille hevosille 
oli seinäjokelaisittain menestys.
 Seinäjoen Juha Länsimäki oh-

jasti Brave Scionin voittoon tiu-
kassa kisassa. Myös ylistarolaisen 
Juha Nurmisen ohjastama Choco-
lates For All sijoittui lähdössä hie-
nosti toiseksi.

Luukas ja Tuo-
mo Hippi puivat 
heinäkuun 28. 
päivänä ohraa 
Halkosaaressa.
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Suomen evankelislutetrilainen lä-
hetyshiippukunta pitää yllä suo-
malaista ’vanhaa’ luterilaista us-
konnollista perintöä
 Pastori Markus Pöyryn mu-
kaan Jumalan sana on kallio, joka 
ei horju.
 -Emme ole tuoneet mitään 
uutta ja haluamme jatkaa vanhaa 
julistusta. Näemme kansankirkon 
tuoneen jotain uutta, se ei ole enää 
ihan sama kuin ennen, muotoilee 
Pöyry.
 Lähetyshiippakunnat ovat 
muodostuneet Luther-säätiön 
piiriin, kun toiminta järjestäytyi 
vuonna 2013. Lähetyshiippakun-
nan perustivat vuonna 2013 yh-
teensä 25 seurakuntaa, jotka oli-
vat syntyneet pääasiassa vuonna 
2000 perustetun Suomen Luther-
säätiön työn tuloksena.
 Seinäjoella on yksi itsenäinen 
luterilaisen lähetyshiippakunnan 
seurakunta, jossa väkimäärän 
kasvun myötä on nyt kaksi pas-
toria, jotka palvelevat molemmat 
omaa yhteisöä. 
 Lähetyshiippakunnan yhtei-
sön ja väkimäärän kasvun Pöyry 
uskoo johtuvan myös siitä, että 
seurakunta pitää kiinni Jumalan 
sanasta. 
 -Emme saa etääntyä Juma-
lan sanasta. Se ei muutu. Emme 
saa yrittää mielistellä maailmaa. 
Emme saa tehdä toiminnastamme 
tämän ajan hengen mukaista, sil-
lä se ei ole oikein Raamatun mu-
kaista. Se ei palvele ihmisiä, sanoo 
Pöyry.

Eroja kansankirkkoon

Vanhan luterilaisen julistuksen 
mukaisesti lähetyshiippakunnan 
sanoman perusta on selvä: 
 -Meille on annettu vain yksi 
nimi, jossa pelastumme: Jeesus.
 Pöyry jatkaa, että ”ihminen 
saa armon, kun tunnustaa syn-
nin. Kutsumme ihmisiä paran-
nukseen, jossa ihminen tunnustaa 
syntinsä ja saa uskoa ehdottoman 
synneistä päästön”.
 Lähetyshiippakunnalla on pe-
rinteinen lapsikaste ja ehtoolli-
nen.
 -Jumala loi ihmisen miehek-
si ja naiseksi. Avioliitto on yhden 
miehen ja yhden naisen elinikäi-
nen liitto. Eikä kyse ole pelkästään 
homoseksuaaleista vaan myös 
heterosuhteissa on syntiinlan-
keemuksesta asti ollut tilanne, et-
tei kukaan ihminen ole ehjä, sanoo 
Pöyry. 
 Pöyryn mukaan lähetyshiip-
pakunnan tehtävä on kutsua ih-
miset tunnustamaan syntinsä:
 -Sama asia koskee kaikkia. 
 Pöyry paheksuu sitä, että 
sateenkaari-väki haluaa nostaa 
ylpeydeksi asian, joka Raamatun 
mukaan on syntiä. 
 -Jumala loi ihmisen mieheksi 

Lähetyshiippakunnan Luukkaan luterilaisen seurakunnan Pöyry:

”OMA MAA ON SIIRTYNYT LÄHETYSKENTÄKSI”

ja naiseksi ja asetti avioliiton yh-
den miehen ja yhden naisen väli-
seksi elinikäiseksi liitoksi. Kaikki 
seksuaalisuuden harjoittaminen, 
mikä tapahtuu tämän avioliiton 
ulkopuolella on Raamatun mu-
kaan syntiä, eli sellaista, joka ve-
tää ihmistä eroon Jumalasta ja 
joka rikkoo ihmistä itseään, taju-
sipa hän sitä tai ei. Siksi me emme 
halua alkaa väittää hyväksi ja vaa-
rattomaksi tai kutsua rakkaudek-
si sellaista, mikä rikkoo ihmistä 
ja vaarantaa hänen pelastustaan, 
täsmentää Pöyry. 
 Pöyry muistuttaa, että lähe-
tyshiippakunnan mukaan homo-
seksuaalisuuden harjoittaminen 
on synti, mutta samalla viivalla 
syntinä kuin esiaviolliset tai avio-
liiton ulkopuoliset heterosuhteet-
kin.
 -Kaikilla ihmisillä, seksuaa-
lisesta suuntautumisesta riippu-
matta, on yhtäläinen arvo Juma-
lan edessä. Kaikki olemme myös 
samalla viivalla siinä, että kukaan 
meistä ei ole enää syntiinlankee-
muksen jälkeen seksuaalisesti 
ehjä, ja silläkin saralla syntiä teh-
dään ajatuksin, sanoin, teoin ja 
laiminlyönnein. Kirkon tehtävä on 
kutsua kaikki parannukseen, tun-
nustamaan syntinsä ja saamaan 
ne anteeksi Kristuksen tähden ja 
saamaan voimaa kilvoitteluun 
taistelussa syntiä vastaan.
 -Yksi ongelma sateenkaa-
riaatteessa on siinä, että siinä 
synnin harjoittamisesta tehdään 
ylpeyden- eikä katumuksen aihe. 
Jos sanomme, ettei meillä ole syn-
tiä, niin me eksytämme itsemme, 
ja totuus ei ole meissä. (1.Joh. 1:8), 
muistuttaa Pöyry.
 Lähetyshiippakunnan toi-
minnallinen ero kansankirkkoon 

on siinä, miten toiminta rakentuu. 
 Evankelisluterilaisessa kan-
sankirkossa palkatut tekevät lähes 
kaiken toiminnan. On pappien li-
säksi suntiot, kanttorit ja emän-
nät.
 -Meillä taas kaikki toimii va-
paaehtoisen toiminnan varaan. 
Kukin antaa oman mahdollisuuk-
sien mukaan panosta. Meillä on 

palveluryhmät suntioille, pyhä-
kouluopettajille, kahvittajille ja 
kanttoririnki. Kanttoritiimissä 
palvelemiseksi riittää, että osaa 
soittaa pianoa. Pastorit ovat ai-
noita, jotka saavat palkkaa, vertaa 
kirkkojen eroja Pöyry.
 -Emme pyri järjestämään 
ainoastaan toimintaa, vaan ole-
maan yhteisö, jossa lauma tuntee 

toisensa.

Seurakunta max 100 henkeä

Seurakunnan koko on maksimis-
saan aina noin 100 henkeä. 
 -Kun menee yli, muodos-
tetaan kaksi 50 hengen laumaa, 
taustoittaa Pöyry.
 Tästä syystä Seinäjoelle pe-
rustettiin toinen yhteisö. Toinen 
toimii aamupäivällä sunnuntaisin 
ja lisäksi iltapäivään perustettiin 
toinen yhteisö.
 -Jos jompikumpi menee yli 
sadan tulee taas uusi yhteisö, ker-
too Pöyry.
 Pöyry viittaa Raamattuun ja 
siellä esiintyvään lauma-käsit-
teeseen.
 -On ongelmallinen tilanne, 
että ei tunne laumansa. Jos pas-
tori ei tunne laumaansa tai sen 
jäsenet lainkaan toisiaan, miten 
pystyy olemaan ja myötäelämään 
yhdessä, jos ei tunne, aprikoi 
Pöyry.
 Kaikki lähetyshiippakunnan 
pastorit ovat Luther-säätion, 
seurakunnista kerätyillä varoilla, 
palkkaamia eikä pastoreista ole 
pulaa.
 -Meillä on oma pastoraali-
instituutti, joka on seurakunnan 
työhön valmistelua. Kyseessä on 
kahden vuoden koulutus. Lisäk-
si meillä varsinaisessa pastori-
tehtävissä olevilla, joilla on oma 
seurakunta paimennettavanaan, 

on lähtökohtaisesti yleensä teo-
logian maisterin koulutus, taus-
toittaa Pöyry.
 Koulutuksessa pitää oppia 
lukemaan hebreaksi ja kreikaksi.
 -Vanha testamentti on kir-
joitettu hebreaksi ja uusi testa-
mentti kreikaksi. Jokaisen pas-
torin on mentävä alkulähteille ja 
siksi kielet pitää hallita, sanoo 
Pöyry.

”Teemme lähetystyötä”

Lähetyshiippakunta tekee ja tu-
kee lähetystyötä niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. Luukkaan 

Piispa Risto Soramies avusta-
jiensa kanssa vihki pastori, TT 
Juhana Pohjolan (49) Lähetys-
hiippakunnan uudeksi piispaksi. 
Juhlatelttaan ja sen ympäristöön 
oli turvarajoitukset huomioiden 
kokoontunut yli 800 juhlavieras-
ta. Vihkimysmessu saatiin viettää 

Juhana Pohjola piispaksi

Lähetyshiippakunnan kesäjuhla Loimaan evankelisella opistolla huipentui sunnuntain 1.8.2021 juhlalliseen piispan vir-
kaan vihkimysmessuun. 

kauniissa säässä vastoin synkkiä 
sääennustuksia.
 Kuoron laulaessa helluntai-
virttä Juhana Pohjola sai piispan 
viran tunnukset: Risto-piispa an-
toi piispanristin. Norjan ja Ruot-
sin sisarhiippakuntien piispat 
Thor Henrik With ja Bengt Ådahl 

www.koskenkorvanurheilijat.fi

KOSKENKORVAN URHEILIJAT

KOSKENKORVAN URHEILIJAT

KOUVOLAN PALLONLYÖJÄT

PATTIJOEN URHEILIJAT

TI 17.8.
17.30

TO 12.8.
18.00

Liput 15€ /12€.  Alle 18v ilmaiseksi

Idän miehet parempia arvo-ottelussa, Länsi  naisissa
Pesäpallon perinteinen Itä-Länsi 
pelattiin yhden välivuoden jälkeen 
Porissa. Miesten Itä-Länsi -otte-
lun voitti Itä 1-0 (3-1, 1-1). 
 Naisten Itä-Länsi päättyi 0-2 
(1-4, 0-3) ja Länsi otti jo 10:nnen 
perättäisen voittonsa.
 Miehissä Lännen joukkuees-
sa pelasi pikakomennuksen pari 
viikkoa sitten saanut Koskenkor-
van Urheilijoiden (Kossu) Aku Ket-

tunen. Kettunen pelasi ensimmäi-
sen jakson jokerina numerolla 13, 
sillä arvo-ottelussa on parikym-
mentä vuotta ollut yksi jokeripe-
laaja enemmän kuin sarjapeleissä.
 Kettunen pääsi toisella jaksolla 
numerolla kuusi pelanneen Toni 
Isokedon paikalle.
 -Peli meni hyvin ja nautin kai-
kin puolin tapahtumasta. Ei tar-
vinnut stressata ja mentaalinen tila 

pelissä on erilainen, kun on rento-
us ja hauskuus mukana, kommen-
toi Kettunen.
 Kettunen pelasi vaihtotilan-
teet 2-polttajana ja takatilanteet 
3-vahtina.
 -Kossussa pelaan vaihtotilan-
teet välimiehenä ja takatilanteet 
3-polttajana, ja aika hyvin pääsin 
peliin sisään ulkokentällä. Ken-
tällä oli kaukalo ja siksi koen on-
nistuneeni paremmin ulkona kuin 
sisällä, totesi Kettunen, joka myös 
löi kolme kärkilyöntiä 50 %:n te-
hoilla.
 Kettunen kertoi, etteivät he 
harjoitelleet ollenkaan joukkueen 
kanssa.
 -Tultiin ennen peliä paikalle, 
käytiin merkkiläpi ja pelipaikat. Yli 
90 pinnaa tulee pelissä annettua, 
sanoo Kettunen.

Kossulla tärkeät pelit

Kettunen on tyytyväinen, että Kos-
sulla on ollut nyt taukoa. Seuraava 
peli on torstaina Koskenkorvalla.
 -Saadaan happea ja treena-
ta. Enemmän nyt tapellaan Ka-
man (Kankaanpään Maila) kanssa, 
kuka on viimeinen ja joutuu karsi-
maan. Tärkeät pelit tulossa, kertoo 

pukivat kaavun, Missouri Syno-
din presidentti Matthew Harrison 
ojensi paimensauvan ja vihkiru-
kouksen jälkeen Latvian luterilai-
sen kirkon piispa Hanss Jensons 
asetti hiipan vihityn päähän.

seurakunta tukee tällä hetkellä-
kin taloudellisesti yhden kenia-
laisen pastoriopiskelijan opinto-
ja.
 -Itsekin tein kahden viikon 
lähetystyö-keikan muutama 
vuosi sitten Keniaan siellä pasto-
riksi opiskelevien pariin, kertoo 
Pöyry.
 Kansankirkon maallistumi-
nen on tehnyt erikoisen tilanteen 
Suomeen:
 -Oma maa on siirtynyt lähe-
tyskentäksi. Suomi on siirtynyt 
jälkikristityksi maaksi. Tarve lä-
hetystyölle kasvaa kansankirkon 
kehityksen myötä, sanoo Pöyry.

23-vuotias Kettunen.
 Kettunen viettää kesät Ilmajo-
ella ja asuu sekä opiskelee tietojär-
jestelmätiedettä yliopistossa syn-

tymäkaupungissaan Jyväskylässä.
 Torstaina Kossu kohtaa koto-
naan Kouvolan Pallon-Lyöjät.

 -Meillä on paljon nuoria ja 
lapsiperheitä. Ihmisillä on kai-
puu ikiaikaiseen kristilliseen 
muuttumattomaan Jumalaan sa-
naan.
 Väkeä Seinäjoelle tulee 70 km 
päästäkin.

Jopa 11 messua

Luther-säätiön Seinäjoella toi-
mivan Luukkaan luterilaisen 
seurakunnan aluerovastina toi-
mii pastori Ville Typpö.
 Typön mukaan seurakunnan 
toiminnan aktiivisuutta korona-
aikanakin osoittaa joka sunnun-
tai pidettävien messujen väki-
määrä: messuissa käy 100-120 
henkeä.
 -Ennen koronaa messuissa 
kävi yli 130 henkeä. Nyt messuja 
on ollut kaksi kertaa sunnuntai-
na, jolloin väkimäärä saadaan 
jaettua. Koronapandemian alka-
essa pidettiin sunnuntaisin jopa 
10-11 messua, jotta jokainen sai 
osallistua tunnin välein pidetyis-
sä messuissa, sanoo Typpö.
 Typpö itse on syntyisin Ni-
valasta. Pöyry taas on syntyisin 
Oulusta.
 -Koronan puhjettua pidin 
enimmillään 11 messua yhtenä 
päivänä, kertoo Pöyry.

Kossun Aku Kettunen edusti Lännen joukkuetta Porissa arvo-ottelussa. 

Suomen evankelislutetrilainen lä- hetyshiippukunnan pastori Markus Pöyryn mukaan seurakunta pitää yllä suomalaista 
’vanhaa’ luterilaista uskonnollista perintöä.

Luukkaan luterilainen seurakunta pitää messut adventtikirkon tiloissa.

Suomessa on perustettu uusi ih-
misoikeusjärjestö, Sanan- ja us-
konnonvapaus ry. Sen tarkoituk-
sena on edistää ja valvoa sanan- ja 
uskonnonvapauden toteutumista 
Suomessa. Järjestö korostaa va-
pautta ilmaista ja harjoittaa julki-
sesti Raamattuun perustuvaa kris-
tillistä uskoa ja vakaumusta.  
 Tähän sisältyy muun muassa 
oikeus esittää julkisesti Raamatun 
tekstejä sekä toimia ja ilmaista nii-
hin perustuva vakaumuksensa käy-
tännössä. Vanhemmilla tulee myös 
olla oikeus varmistaa lapsilleen us-
konsa mukainen kasvatus.
 ”Järjestön perustaminen 
nousee yhteisestä huolestamme 
Suomen heikenneessä sanan- ja 
uskonnonvapaustilanteessa. Eri-
tyisesti kansanedustaja. Päivi Rä-
sästä vastaan nostetut syytteet ovat 
herättäneet huolta ja kysymyksiä 
siitä, mitä tavallinen suomalainen 
kristitty voi tehdä sanan- ja uskon-
nonvapauden säilymisen puolesta. 
Nyt meillä on konkreettinen väylä 
vastata yhdessä tähän huoleen”, 
yhdistyksen vastavalittu puheen-
johtaja Santeri Marjokorpi linjaa.
 Järjestön toiminta pohjautuu 
Suomen perustuslain määrittele-
miin perusoikeuksiin sekä  YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sessa julistuksessa erityisesti aja-
tuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapautta määrittävään pykälään 18 
ja opetusoikeutta koskevaan pykä-
lään 26.
 Yhdistys on kansalaisjärjestö, 

Suomessa perustettu 
uusi ihmisoikeusjärjestö

jossa äänivaltaisia ovat vain varsi-
naiset henkilöjäsenet. Yhteisöt ja 
säätiöt voivat tulla kannatusjäse-
niksi. Yhdistyksen perustajajäsenet 
tulevat hyvin laajasti eri kirkkokun-
nista ja hengellisistä yhteisöistä.  
 ”Pidämme valitettavana, että 
tällaista järjestöä tarvitaan. Olem-
me kuitenkin valmiita toimimaan. 
Kutsumme järjestöön mukaan ih-
misiä eri kristillisistä yhteistöistä. 
On tärkeää, että kristillisen maail-
mankatsomuksen puolesta toimi-
taan nyt, kun sen elintilaa koete-
taan suomalaisessa yhteiskunnassa 
järjestelmällisesti kaventaa”, Mar-
jokorpi sanoo.
 Järjestö osallistuu yhteiskun-
nalliseen keskusteluun puolustaen 
sanan- ja uskonnonvapautta. 
 Kannanottojen ja tilaisuuksien 
lisäksi se voi myös järjestää tukea 
niille, joiden oikeuksia on loukattu 
tai kyseenalaistettu. Järjestön toi-
minta käynnistyy rekisteröintipro-
sessiin liittyvien muodollisuuksien 
määräämässä aikataulussa, mutta 
jäsenyyden anominen on mahdol-
lista jo nyt.
 Yhdistyksen hallituksen muo-
dostavat puheenjohtaja Santeri 
Marjokorven lisäksi varapuheen-
johtaja Soili Haverinen, Aulis An-
saharju, Jari Leppänen, Jarmo 
Kalliola, Kari Teittinen, Marja-
Kaarina Marttila, Mika Yrjölä, 
Pekka Lahdenperä, Susanna Koi-
vula, Tapio Puolimatka, Timo Soi-
ni ja Vesa Pöyhtäri.
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Osteopaatti D.O.
Vauvojen ja 

lasten osteopatia

- kireä kielijänne
- refluksi
- koliikki

- kehonjännitykset
- imemisongelmat

- itkuisuus ym.

Matti Mikkilä
044 3300955

ajanvaraus tekstiviestillä

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 €)

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Maatalous-, metsä- ja 
kaivinkonehuolto

Elho, Keto harvester
huolto ja varaosat.

Profi-koneiden huollot ja varaosat.
K Gard NF dieselin lisäaine.

K Nate vaseliini. 
Hydrauliletkupalvelu.

P. 040 415 7979
www.metahuh.omasivu.fi

Lämmin kesä on takana ja lämpi-
mästi pukeutuminen on edessä-
päin. Palvelupäällikkö Jarkko Hjerp 
Sol Pesulapalveluista muistuttaa 
kaikkia vaatteiden pesun tarpeesta, 
kun syysvaatteita otetaan pikkuhil-
jaa käyttöön.
 -Mikäli et pesettänyt talvi-/
kevättakkiasi ennen kesää, on se 
syytä ennen käyttöönottoa tarkas-
taa ja huollattaa ammattilaisen kä-
sissä. Lika ja tahrat syövät tekstiiliä 
ja vievät väriä tuotteesta siinä pit-
kään ollessaan, muistuttaa Hjerp.
 Tuotteelle oikea pesu, ammat-
timainen viimeistely ja suojakä-
sittely auttavat pitämään vaatteen 
hyvännäköisenä ja tuovat sille lisää 
käyttöikää. Suojakäsitelty tuote li-
säksi pidentää sen pesuväliä nor-
maalista. Suojakäsittelyn eduista 
voit kysyä lisää pesulan henkilö-
kunnalta.
 Syksy on myös kotona mu-
kava aloittaa raikkaan puhtaas-
sa ympäristössä. Verhot, matot ja 
sohvanpäälliset saavat kodin ku-
koistamaan. Lämpimät peitot mo-
ninkertaistavat kuohkeutensa ja 
lämmönpitävyytensä, kun ne puh-
distetaan pesulassa ja kuivatetaan 
suuressa kuivausrummussa kuoh-
keaksi. 
 -Myös kuuman kesän jälkeen 
tyynyn kunto on syytä tarkastaa ja 

Pesulan kautta syksyyn
suosittelemme tyynyn pesua kesä-
helteiden tuomista likaisuuksista, 
kertoo Jarkko Hjerp
 Seinävaatteet ja ryijyt ovat lä-
hiaikoina nostaneet suosiotaan 
monissa kodeissa. Näille kaikille 
löytyvät toimivat pesutavat pesu-
lassa. Mikäli seinävaatteesi ei kai-
paa varsinaista pesua tai se ei jos-
tain syystä sitä kestä, otsonoinnilla 
saadaan epämiellyttävät hajut pois 
vanhemmistakin tuotteista.
 Juhlaliinat on tärkeää tuoda 
huollettavaksi mahdollisimman 
nopeasti juhlien jälkeen, jotta kaik-
ki lika olisi mahdollisimman hyvin 
poistettavissa tekstiilistä. Puhdas 
ja huollettu pöytäliina odottaa in-
nolla taas seuraavia juhlia kaapis-
sa.
 -Pesulaan voit siis lähtökoh-
taisesti tuoda mitä tahansa aina 
sukista iltapukuihin ja farkuista 
päällystakkeihin. Muista myös, 
että palvelemme yksityisasiakkai-
den lisäksi myös yrityksesi teks-
tiili- ja työvaatteiden huollossa. 
Mikäli kodissasi tapahtuu jotain 
ikävää (savu-/vesivahingot), 
olemme apunasi hädän hetkellä. 
Seinäjoen SOL pesula palvelee si-
nua aivan keskustassa Mega-kes-
kuksessa, osoitteessa Keskuskatu 
3, muistuttaa Hjerp lopuksi.

Uutiset nuorten tekemistä 
henkirikoksista ja vakavasta 
kouluväkivallasta ovat hät-
kähdyttäneet. Poliisi kertoo 
jopa 10-vuotiaista väkivaltai-
siin ryöstöihin osallistuneista. 
Nuorten keskimääräinen hy-
vinvointi on lisääntynyt, mut-
ta osa nuorista oirehtii entistä 
pahemmin. Huumekauppaan 
kytkeytyneissä rikollisjengeis-
sä maahanmuuttajataustaiset 
nuoret ovat yliedustettuina. 
Heidän perheittensä kotoutta-
misen epäonnistumisesta on 
voitava keskustella ilman lei-
mautumista rasismiin.

Suomessa alle 15-vuotiaat eivät 
ole rikosoikeudellisessa vas-

tuussa. Tätä valitettavasti myös 
käytetään hyväksi. Vanhemmat 
nuoret saattavat yllyttää alle 
15-vuotiaan tekijäksi tietäen, 
että siitä ei seuraa rangaistuk-
sia. Poliisi voi pitää vakavas-
takin rikoksesta epäiltyä alle 
15-vuotiasta kiinni kuuluste-
luja varten enimmillään vuoro-
kauden. Monessa länsimaassa 
rikosoikeudellisen vastuun raja 
on alempi, esimerkiksi Tans-
kassa, Saksassa ja Virossa 14 
vuotta, Alankomaissa ja Kana-
dassa peräti 12-vuotta. Lapsen 
paikka ei ole vankilassa, mutta 
rajat toimivat nuoren omaksi 
eduksi. 

Alle 15-vuotiaasta rikoksente-

kijästä tehdään lastensuojelu-
ilmoitus. Lastensuojelun työn-
tekijöiltä tulee viestejä siitä, 
että heiltä on viety kasvatuk-
sellisia keinoja lasten itsemää-
räämisoikeuksien verukkeella. 

Liikkumista ei ole enää voinut 
uuden lain mukaan rajoit-
taa entiseen. Rajoitus voidaan 
määrätä enintään seitsemäksi 
vuorokaudeksi ja lyhyiden pää-
tösten tekeminen kuormittaa 
henkilöstöä. Lapset ja nuoret 
voivat melko vapaasti poistua 
sijoituspaikastaan, jonka vuok-
si päihde- ja väkivaltaongelmat 
ovat räjähtäneet kasvuun. 

Lastensuojelun ja poliisin 
keinovalikoimaa tuleekin pi-
kaisesti kehittää, niin että ri-
koskierre saadaan katkaistua. 
Myös alle 15-vuotiaan nuoren 
tulee voida ymmärtää, että 
vääristä teoista tulee seuraa-
muksia.

Nuorten väkivalta kouluissa ja kaduilla herättää huolta
Islannissa on saavutettu hyviä 
tuloksia nuorten päihteiden 
käytön vähentämisessä. Van-
hemmat jalkautuvat arki-iltoi-
na ulos ja tekevät yhteistyötä 
harrastusten ja koulujen kans-
sa. Nuorille on määritelty yh-
teiset kotiintuloajat. Jokaisen 
lapsen ja nuoren kasvatuksessa 
perimmäisen vastuun kantavat 
perheet ja kodit, joita voidaan 
tukea yhteisillä pelisäännöillä 
ja ajoissa annettavilla palve-
luilla.

Päivi Räsänen
kansanedustaja, lääkäri

Vieraskolumni

Koronapandemia sai väliaikai-
sesti maahanmuuton pois EU:n 
asialistalta kärkiteemana. Val-
tava muuttopaine Eurooppaan 
kehitysmaista ei ole kuitenkaan 
hävinnyt mihinkään. 

Koronaviruksen leviämisen 
estämiseksi pystytettyjen liik-
kumisrajoitusten poistuessa 
on laiton maahanmuutto EU-
alueelle lisääntynyt erityises-
ti Keskisen Välimeren reitil-
lä. Tätä reittiä pitkin Italiaan 
saapuu pitkälti nuoria miehiä 
Pohjois-Afrikasta tai Saharan 
eteläpuolisesta Afrikasta, jotka 
haluavat tulla Eurooppaan pi-
tämään hauskaa. 

EU:n itäinen ulkoraja on py-
synyt verrattain rauhallisena 
Kreikan konservatiivihalli-

tuksen kovan rajapolitiikan 
vuoksi, joka aiheuttaa avoi-
miin rajoihin vannovassa EU-
komissiossa ärtymystä. Silti 
Itäisen Välimeren reitin kautta 

valuu Pohjois-Eurooppaan yhä 
siirtolaisia. Itävallassa oli jo 
heinäkuun loppuun mennessä 
tilastoitu lähes yhtä paljon lait-
tomia rajanylityksiä kuin koko 

viime vuonna yhteensä.

 EU-komissio ei halua tukea 
EU-jäsenmaita tehokkaassa 
ulkorajojen valvonnassa, vaan 
komission mielestä kaikki lait-
tomat maahanmuuttajat pitäisi 
päästää sisään ja jakaa kiinti-
öillä ympäri EU:n. 

Komission monikulttuuristen 
haihattelujen sijasta Euroo-
pan olisi otettava käyttöön ns. 
tanskalainen ratkaisu. Tämä 
tarkoittaisi sitä, ettei turva-
paikkaa pystyisi missään olo-
suhteissa hakea, jos pyrkii lait-
tomasti EU-alueelle. 

Jos hakijalla on oikeus kan-
sainväliseen suojeluun, tämän 
ei tulisi tarkoittaa sitä, että 
hänet päästetään muuttamaan 

Tanskalainen ratkaisu maahanmuuttoon
EU:hun. Pakolaiselle tulisi 
osoittaa paikka EU:n pyörittä-
mällä pakolaisleirillä mahdol-
lisimman lähellä henkilön ko-
timaata. 

On paljon kustannustehok-
kaampaa järjestää apua lähem-
pänä turvapaikanhakijoiden 
kotimaita kuin tuoda ihmisiä 
valtavia määriä Länsi-Euroop-
paan syrjäytymään suurien 
kaupunkien lähiöihin.

Laura Huhtasaari (PS)
Europarlamentaarikko

Vieraskolumni

Lue                                        netistä: www.seinajokinen.fi
LAUANTAI 14.8.PERJANTAI 13.8. 

PORTIT AUKI
J. KARJALAINEN    
ELASTINEN
BEHM    
POPEDA 
KLAMYDIA
PORTIT KIINNI  

 
16.00
16.30 
18.15

20.00
21.45
23.30
01.00  

 
14.30
15.00 
16.35
18.05
19.55
21.45
23.30
01.00 

PORTIT AUKI
STAM1NA   
TEFLON BROTHERS
REINO NORDIN
CHISU
KAIJA KOO
MIKAEL GABRIEL
PORTIT KIINNI  

Peruslippu Alk. 65 €  |  Guest-passi 99 €  |  VIP-lippu 130 €
Lipun hintaan sisältyy kasvomaski, joka jaetaan jokaiselle sellaisen haluavalle saapuessaan paikalle.

Liput myynnissä Ticketmasterissa ja Tiketissä.

www.vauhtiajot.fi

HANKI LIPPUSI ENNAKKOON – 85% LOPPUUNMYYTY!

NYT

VIIKONLOPPUNA!



Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

S I N IMUSTA

Kelit viilenöö - Vihtori-paita lämmittää!
Hinta 69€ , koot S-XXL

Seinäjoella ja lähikunnissa ILMAINEN KOTIINKULJETUS ostajalle!


