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Sote-valmistelu ei
kestä päivänvaloa

Sote-uudistusten muutosjohtajat on valittu vailla avoimia hakuja. Se 
jättää ensimmäisen epäluottamuksen siemenen kuntalaisille ja päättä-
jille sote-uudistuksen valmistelusta. Seinäjoen johtava ylilääkäri Tiina 
Perä peräsi avointa hakua, jääden kuitenkin soten valmistelutoimielin 
VATEssa yksin.

Aluevaaleissa jokainen äänestäjä varmasti muistaa valtapuolueen suh-
muroinnit maakunnissa. Jos edes valmistelussa ei vaalita avoimuutta, 
niin miten sitä voisi odottaa aluevaltuustoissa?

Pössyttelyä Kesärannassa. On aikoihin eletty. Poliisiministerin puolue 
esittää kannabiksen laillistamista. Huutamassa kannabiksen vapautta-
miseksi on myös opettajia. Ei vain vihreissä, vaan myös muissa halli-
tuspuolueissa. 

Mitä vihreät siis esittivät? ”Kannabiksen käyttö, hallussapito, valmis-
tus ja myynti sallitaan. Kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisteri-
merkinnät poistetaan.” 

Marihuana. Kuulit oikein. Ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry:n mukaan kan-
nabista käytetään yleisimmin marihuanan muodossa polttamalla. Mie-
lenihmeet.fi-sivusto taas kertoo, että käyttäjien ”sydämensyke kiihtyy, 
verisuonet laajenevat, silmät muuttuvat punaisiksi ja verenpaine koho-
aa. Oireita ovat mm. euforia, impulsiiviset hallusinaatiot, autuus sekä 
uneliaisuus ja laiskuus.”

Urheiluseuroissa vaaditaan rikosrekisteriote lasten kanssa työskente-
leviltä. Entä jos jatkossa lasten pariin pääsisi työskentelemään henki-
lö, joka voi saada hallusinaatioita marihuanan käytöstä. Miettikääpä, 
jos aiheutuisi vaikkapa huolimattomuudella vakava vammautuminen 
lapselle. Sitä ei rahalla korjattaisi. Marihuanan käyttö on portti. Portti 
vieläkin kovempiin aineisiin. Portti rikoksiin, kun nuoret tuskissaan et-
sivät rahaa hankkia lisää huumeita. 

Jos rangaistavuus poistettaisiinkin? Miltä tuntuisi mennä silmäleikka-
ukseen kannabiksen oireista kärsivän kirurgin käsiin. Jos kannabis sal-
litaan, on syytä varautua vaikka mihin. 

 
 

Olisihan se helppoa oli poliitikko ja todeta, että ei se mitään haittaa, 
vaikka tehdään 7 miljardia euroa alijäämäinen budjetti. Kyllähän yri-
tysjohtajankin olisi helppoa näyttää isoja myyntilukuja, jos myisi use-
ampia vuosia 15-20 prosenttia tappiolla. Viisikon seikkailujen seuraava 
teos voisi olla vaikkapa ”Pössyttelyä Kesärannassa”.

Matteuksen evankeliumissa 18:3-7 Jeesus sanoo: ”Totisesti minä sa-
non teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten 
valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkal-
taisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viet-
telee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, 
että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy 
kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Aluevaalit tulevat, oletko valmis

Kesän kuntavaalit olivat lähtölaukaus vaalien viisiottelulle. Seu-
raavat vaalit ovat tammikuun aluevaalit, jotka ovat historian en-
simmäiset Suomessa. Aluevaalien jälkeen ovat vuorossa eduskun-
tavaalit keväällä 2023 ja siitä seuraavana vuonna pääsemmekin 
valitsemaan tasavallalle presidenttiä ja EU-parlamenttiin edusta-
jia.

Suomi on jaettu kahteenkymmeneenyhteen alueeseen ja Seinäjoki 
naapurikuntineen muodostaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialu-
een, jonne siirtyvät kuntien sosiaali-ja terveyspalvelut sekä pelas-
tustoimi 31.12.2022. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Tammikuun vaaleissa valittavat aluevaltuutetut tulevat päät-
tämään ainakin terveyskeskusten toiminnasta, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollosta, lasten- ja äitiysneuvolasta, mielenter-
veyspalveluista, psykologi- ja perheneuvontapalveluista, suun 
terveydenhuollosta, ikäihmisten palveluista, sosiaalipalveluista, 
vammaispalveluista ja lastensuojelusta. Ei pidä unohtaa myöskään 
pelastustoimen palveluita - paloasemaverkon tulisi olla kattava ja 
pelastustoimen henkilöstön asema on turvattava myös hyvinvoin-
tialueille siirryttäessä.

Kuntien näkökulmasta katsottuna kunnan rooli muuttuu, sillä 
vuoden 2023 alusta kunnan merkittävämmäksi päätehtäväksi jää 
sivistystoimiala eli päivähoito ja perusopetus, toisena toimialana 
on mainittava kaupunkiympäristö. Ja edelleen kunnat vastaavat 
myös liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimesta. Terveyden ja hy-
vinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen jää edelleen kuntien 
harteille, mutta työkalupakista lähtee sotepalveluiden myötä tär-
keitä työkaluja pois ja kuntien budjetti kutistuu kunnasta riippuen 
keskimäärin 50-70 prosenttia.

Kuntien näkökulmasta mullistus on suuri, koska talous ja toimin-
ta laitetaan uuteen, kapeampaan muotoon. Iso osa kunnille aikai-
semmin osoitetuista valtionosuuksista siirtyy hyvinvointialueille. 
Alueille siirtyy myöskin sote-puolen kiinteistöjä kunnilta ilman 
korvausta, joten kuntien taseissa pitää tehdä isoja alaskirjauksia.

Hyvinvointialueiden ainoa rahoitus tulee ainakin ensivaiheessa 
valtiolta ja tähän apparaattiin on jo valmiiksi sisäänrakennettuna 
merkittävä rahoitusvaje, koska mitään muuta merkittävää tulon-
lähdettä tai ansaintakeinoa alueilla ei ole. Tehtävä ei tule olemaan 
olemaan helppo aluevaltuustoon valituille, niukkuutta kun jaetaan.

Mediassa on kuultu puheenvuoroja siitä, että pitäisikö lailla ra-
joittaa tiettyjen henkilöiden osallistumismahdollisuuksia alue-
vaaleihin, toisin sanoen voiko esim. kaupunginvaltuustossa istuva 
ministeri tai kansanedustaja olla ehdolla myös kolmannelle jak-
karalle alueensa aluevaltuustoon. Mielestäni demokratian nimissä 
oikeutta olla ehdokkaana ei pidä rajoittaa, luottakaamme ennem-
min aikuisten ihmisten omaan arvostelukykyyn ja ajankäyttöön.

Tuulivoima puhuttaa Seinäjoella. Tuulivoima myös eriarvoistaa, 
koska toiselle maanomistajalle myllyn kautta mahdollistetaan 
tasainen ja merkittävä tuotto vuosikymmeniksi eteenpäin, mutta 
toinen menettää metsämaansa arvon kenties lopullisesti, yhdellä 
taasen romahtaa kiinteistön arvo maiseman muuttuessa voima-
laksi. Mielestäni meidän valtuutettujen tulee Seinäjoella ottaa joh-
tajuus omiin käsiin ja määritellä suojaetäisyys sille, miten lähelle 
myllyn saa pysyvää asutusta rakentaa. Tätä suojaetäisyyttä ei ole 
kunnassamme vielä määritelty. Selkeä linja on kuntalaisten etu ja 
lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä 
ja ennakoitavuutta.

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 Timo Nyrhinen 
040 520 9165

Pörssiyhtiö Ilkka-yhtymä Oyj:n 
kustantaman ja Markku Mantilan 
päätoimittaman maakuntalehti 
Ilkka-Pohjalaisen levikki on ro-
mahtanut Seinäjokisen saamien 
tietojen mukaan alle 37 000 kappa-
leeseen. Vielä 15 vuotta sitten viime 
vuonna yhteen liitettyjen lehtien 
yhteislevikki oli noin 86 000 kap-
paletta.
 Ilkka ja Pohjalainen yhdistyi-
vät Ilkka-Pohjalaiseksi vuonna 
2020. Seinäjoella ilmestyneen Il-
kan levikki yksin oli vuonna 2005 
komea 55 356 kappaletta. 
 Keskustalaisen Kari Hokka-
sen päätoimittama lehti puri maa-
kunnassa tasaisesti ja levikissä oli 
2000-luvun alussa vain muutami-
en kymmenien lehtien vuosivaih-
telu. 
 Hokkasen aikana Ilkan levikki 
oli yli 50 prosenttia enemmän kuin 
Mantilan päätoimittaman Ilkka-
Pohjalaisen
 Hokkanen jäi eläkkeelle vuon-
na 2007.

Mantila jatkaa mihin Pohjalai-
sessa jäi

Vaasa-lehti oli aikanaan levikiltään 
jopa 60 000 kappaletta. Vahvasti 
kokoomuksen äänenkannatajak-
si leimaantunut lehti oli Markku 
Mantilan päätoimittama jo vuosina 
2002-2009.
 Vuonna 2003 Pohjalaisen le-
vikki oli 32 600 kappaletta.
 Vuonna 2005 Pohjalaisen le-
vikki oli vielä 30 816 kappaletta.

Markku Mantilan päätoimittama Ilkka-Pohja-
lainen menettänyt 50 000 tilaajaa 15 vuodessa

TÄYDEN PALVELUN 
AUTOKORJAAMO

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT

040 739 9331 - mo-service.fi
Ylistaro, Kaskiontie 2 (ent. kyrönvirran autoliike)

 Vuonna 2009 levikki oli 26 670 
kappaletta.

Värikäs tausta

Markku Mantila toimi vuosina 

2009-2014 Oulussa ilmestyneen 
sanomalehti Kalevan päätoimitta-
jana.
 Kalevan (7.7.2011) mukaan 
Mantila suututti Oulun seudulla 
toimivia kristillisiä yhteisöjä:

 ”Vanhoillislestadiolaisen liik-
keen sisällä on pantu liikkeelle 
kampanja Kalevaa vastaan. Teks-
tiviesteissä ja nettipalstoilla leviä-
vässä kehotuksessa on viime päi-
vinä kannustettu Kalevan tilausten 

perumiseen.”
 Kaleva kertoi, että 
”toimia lehteä vastaan perustel-
laan sillä, että lehden katsotaan 
käsitelleen vanhoillislestadiolaisia 
ja heidän vakaumustaan vääristel-

len. Suuttumusta ovat herättäneet 
ennen kaikkea Kalevan kirjoituk-
set, jotka ovat käsitelleet liikkeessä 
julki tulleita lasten hyväksikäyttö-
tapauksia ja niiden hoitoa.”
 Lehden mukaan ”osa peruut-
tajista on myös pahastunut liik-
keen johtohenkilöitä ja -elimiä 
koskeviin arviointeihin.
 Lehden toimitukseen tulleis-
sa liikkeen jäsenten soitoissa on 
uhattu jopa tuhansien tilausten pe-
rumisella”.

Informaatiovaikuttaja

Vuosina 2014-2017 Mantila toimi 
valtioneuvoston viestintäjohtajana 
pääministerien Alexander Stubbin 
(kok.) ja Juha Sipilä (kesk.) kausilla.
 Sen jälkeen Mantila siirtyi yk-
sikön päälliköksi Pohjois-Atlantin 
liitto Naton strategiseen viestin-
täkeskukseen Riikaan. Mantila oli 
tehtävässä 2018-2020. 
 Suomi ei ole Pohjois-Atlantin 
liiton jäsen.
 Ilkka-Pohjalaisen vuosiker-
ta maksaa 240 euroa. 50 000 tila-
uksen alenema tarkoittaa 12 mil-
joonan euron tuottojen alenemaa 
vuosittain. Ilkka-yhtymä lopettaa 
sanomalehtipainon vuoden vaih-
teessa ja irtisanoo väkeä.

Pohjalaiset turvealan yrittäjät Antti 
Ala-Kotila, Markus ja Miika Man-
tela sekä Jouko Pahkakangas veivät 
syyskuun alussa Helsingin Eduskun-
tatalon eteen 200 ämpärillistä kasvu-
turvetta Kauhavan Kortesjärveltä.
 -Jokainen kansanedustaja sai 
omalla nimellään varustetun sangon 
sataprosenttista suomalaista uusiu-
tuvaa luonnontuotetta, kertoo Miika 
Mantela, mielenilmaisun yksi pää-
järjestäjistä. Kansanedustajille oli 
etukäteen lähetetty henkilökohtai-
nen kutsu tulla hakemaan omalla ni-
mellä varustettu sanko. Seinäjokisen 
saamien tietojen mukaan sankoja jäi 
runsaasti noutamatta.

Kasvuturvetta jaettiin kansanedustajille – jokaiselle oma nimikoitu ämpäri sataprosenttista luonnontuotetta Kauhavalta

 Markus Mantelan mukaan tur-
veyrittäjillä on suuri huoli Suomen 
energiapolitiikasta. Antti Ala-Koti-
lan mukaan turvetuotannon alasajo 
vääristää energiapolitiikkaa, koska 
kotimainen turve korvataan energia-
laitoksissa halvemmalla venäläisellä 
puuhakkeella.
 -Jokainen kansanedustaja sai 
omalla nimellään nimikoidun san-
gon. Haluamme muistuttaa, että 
meitä turveyrittäjiä on vielä jäljellä 
ja me tulemme taistelemaan oman 
elinkeinomme puolesta, kiteyttää 
Mantela.
 Jouko Pahkakankaan viesti 
päättäjille on selkeä: ”Nyt ollaan vie-

lä hyvällä hengellä täällä. Seuraavalla 
kerran tullaan isommalla porukalla 
eikä välttämättä olla enää hyvällä 
hengellä.”

Turve uusiutuvaksi-
kansalaisaloite eduskuntaan 

Digi- ja väestötietovirasto on tar-
kistanut Turve uusiutuvaksi-kansa-
laisaloitteen allekirjoittajien luku-
määrän ja laskenut sekä hyväksynyt 
nimet, joten aloite voidaan viedä 
eduskunnan käsiteltäväksi.
 Tapio Salminen, yksi aloitteen 
alullepanijoista ihmettelee Suomen 
hallituksen toimintaa:

 -Puun polton hiilidioksidipääs-
töt ovat yhtä saavutettua lämpöki-
lowattituntia kohti 395 g. Turpeen 
päästöt ovat 379 g (Tilastokeskus ja 
Helen Oy). Maapallon lämpenemisen 
vähentämiseksi ovat hallitus ja edus-
kunta päättäneet vaihtaa turpeen 
puuhun. Puuta ei Suomessa riitä tur-
peen korvaajaksi ja siksi sitä tuodaan 
ulkomailta, lähinnä Venäjältä, toteaa 
Salminen.

Ämpäreihin pakattiin jo alkuviikosta 
hyvää kasvuturvetta Kortesjärveltä 
turvetuotantoalueelta. Kuva: Miika 
Mantela.

Pohjalaiset veivät 200 ämpäriä kasvu-
turvetta kansanedustajille. Kuva: Miika 
Mantela

Kari Hokkanen Markku Mantila
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Pakettitarjous!

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

3 kpl peruspesu
Pesut voimassa 2 kk ostopäivästä

27€ 
sis. alv 24%

(norm. 54 €)

Tarjous voimassa lokakuun loppuun.

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937

asennus - suunnittelu - tarvikkeet

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 
vajaan neljän kuukauden päästä. 
Puolueet ja ehdokkaat ovat vielä 
varsin hitaasti tarttuneet ehdok-
kuuksiin, mutta eri puolueet ovat 
Etelä-Pohjanmaan alueella nimen-
neet jo ensimmäisiä ehdokkaita.
 Aluevaaleissa on käytännössä 
kyse aiemmin kunnille tai kunti-
en yhdessä kuntayhtymien kautta 
järjestämien sosiaali- ja terveys-
palveluiden yhdistämisestä maa-
kunnan kokoiselle alueelle. Poik-
keuksena on lähinnä Uusimaa, 
jossa alueita on viisi.
 Lisäksi pelastustoimi on ny-
kyisin järjestetty pääasiassa suu-
rimman kaupungin hallinnon 
kautta. Pelastustoimen lautakun-
nat on nimennyt alueen suurin 
kaupunki ja kunnat ovat esittäneet 
omat edustajansa sinne.
 Jatkossa myös pelastustoimi 
on osa hyvinvointialuetta.

Erikoissairaanhoito 
saman katon alle

Sairaanhoitopiirit ovat järjestä-
neet sairaalatason palvelut. Jatkos-
sa sairaanhoitopiirit ovat yhdessä 
nykyisten kuntien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kanssa samaa orga-
nisaatiota.
 Etelä-Pohjanmaalla tilanne 
on uusi. Kunnat ovat tehneet kun-
tarajojen yli yhteistyötä peruster-
veydenhuollon, sosiaalipalvelujen 
ja ympäristöterveyden palvelujen 
aloilla.
 JIK-kuntayhtymä Kurikassa ja 
Ilmajoella on esimerkki sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä ympäristö-
terveydenhuollon palvelujen tuot-
tamisesta yli kuntarajojen. 

Sote-uudistuksen väliaikaisen toi-
mielimen valintaprosessit eivät 
kestä päivänvaloa. Valokeilassa 
ovat erityisesti muutosjohtajien 
valintaprosessit. Muutosjohtajia 
on valittu melkein kymppitonnin 
kuukausipalkoilla jopa yli vuoden 
määräaikaisuuksiin vailla avointa 
hakua.
 Yleinen vakiintunut käytän-
tö määräaikaisiin tehtäviin, jot-
ka julkisella sektorilla kestävät yli 
vuoden, on että suoritetaan avoin 
haku.

Penninkangas valittiin 
ilman hakua

Puheenjohtaja Tero Järvinen esitti 
10.8.2021 väliaikaisen valmiste-
lutoimielin kokouksessa esityk-
sen, että 1) se päättää perustaa 
muutosjohtajan määräaikaisen 
viran Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen väliaikaishallintoon 
10.8.2021-30.4.2022; ja 2) YTM 
Tanja Penninkangas kutsutaan 
muutosjohtajan määräaikaiseen 
virkaan 16.8.2021-30.4.2022 pe-
rusteena sekä laaja ja kattava koke-
mus aiemmasta sote-uudistukses-
ta että nykyisen sote-uudistuksen 
huomattavan kireä aikataulu.
 Tiina Perä teki kokouksen vas-
taesityksen, että muutosjohtajan 
virka laitetaan avoimeen hakuun 
toiminnan julkisuuden ja avoi-

Aluevaaleissa valitaan päättäjät sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen aluevaltuustoihin suoralla vaalilla

Sote on maakunnallistettu 
useissa paikoissa

Päijät-Hämeessä Päijät-Sote tuot-
taa 12 kunnan sosiaali- ja terveys-
palvelut, erikoissairaanhoidon 
sekä ympäristöterveyden palvelut 
Päijät-Hämeessä 212 000 asuk-

Mikä on sote-uudistus?

Sote-uudistuksessa koko Suomen 
julkista sosiaali- ja terveydenhuol-
toa kehitetään vastaamaan yhteis-
kunnan muutoksiin. Sote-uudistus 
koskee myös pelastustoimea.
 Sote-uudistuksessa mieti-

liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkos-
sakin kunnilla. Koulukuraattorit ja 
-psykologit puolestaan siirtyvät 
hyvinvointialueille.
 Uudistuksen tavoitteena on 
rakentaa jokaiseen maakuntaan 
sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-
keskus, joka palvelee kaikkia maa-
kunnan asukkaita tasapuolisesti.
 Sote-keskuksessa ihmisiä pal-
velevat eri alojen ammattilaiset, 
esimerkiksi lääkärit, terapeutit ja 
hoitajat. Ammattilaiset tekevät 
työtä yhteistyössä asiakaslähtöi-
sesti eli asiakkaan tarpeet pyritään 
huomioimaan mahdollisimman 
hyvin.

Aluevaalit 23.1.2022

Eduskunta päätti 23.6.2021 sote-
uudistusta koskevan hallituksen 
esityksen. Uudistuksessa maahan 
perustetaan 21 hyvinvointialuetta. 
Hyvinvointialueita koskeva lain-
säädäntö  tuli voimaan 1.7.2021. 
 Hyvinvointialueen ylintä pää-
tösvaltaa käyttää aluevaltuusto, 
jonka jäsenet ja varajäsenet vali-
taan aluevaaleilla. Vaalit ovat vä-
littömät, salaiset ja suhteelliset ja 
vaaleissa on  yhtäläinen äänioike-
us. Valtuuston toimikausi on neljä 
vuotta. 
 Aluevaalit toimitetaan saman-
aikaisesti kuntavaalien kanssa 
vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset 
aluevaalit toimitetaan kuitenkin 
erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 
23.1.2022. Helsingin kaupunki ei 
ole hyvinvointialue eikä kuulu mi-
hinkään hyvinvointialueeseen eikä 
siellä siten toimiteta aluevaaleja.
 Kukin aluevaltuusto päättää 
itse kokonsa, mutta hyvinvointi-
aluelaissa säädetään, että pienim-
millä alueilla valitaan kuitenkin 
vähintään 59 valtuutettua ja suu-
rimmilla vähintään 89 valtuutet-
tua. Ensimmäisissä aluevaaleissa 
valitaan kuitenkin nämä vähim-
mäismäärät valtuutettuja.

21 hyvinvointialuetta

Väestötietojärjestelmässä 31.8.2021 
olleiden tietojen mukaan valittavi-
en aluevaltuutettujen lukumäärät 
vuoden 2022 aluevaaleissa kullakin 
hyvinvointialueella ovat seuraavat:
- 59 valtuutettua (11 hyvinvoin-
tialuetta): Keski-Pohjanmaan, 
Kainuun, Itä-Uudenmaan, Etelä-
Karjalan, Etelä-Savon, Kymen-
laakson, Pohjois-Karjalan, Kanta-
Hämeen, Pohjanmaan, Lapin sekä 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueet.
- 69 valtuutettua (6 hyvinvoin-
tialuetta): Keski-Uudenmaan, 
Päijät-Hämeen, Satakunnan, Poh-
jois-Savon, Keski-Suomen sekä 
Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueet. 
- 79 valtuutettua (4 hyvinvoin-
tialuetta): Pohjois-Pohjanmaan, 
Länsi-Uudenmaan, Varsinais-
Suomen sekä Pirkanmaan hyvin-
vointialueet.
 

Miksi sote-uudistus tehdään?

Hallitus perusteli lakiuudistusta 
mm. sillä, että nykyisin eri pai-
koissa asuvat ihmiset eivät saa yh-
denvertaisesti sosiaali- ja terveys-
palveluja. Hoitoon ja palveluihin 
pääsyä joutuu odottamaan ja pal-
velupolku voi olla katkonainen eli 
asiakas ei aina saa tarvitsemaan-
sa apua tai ohjausta palveluissa 
eteenpäin.
 Suomen väestö myös ikään-
tyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa 
enemmän palveluita. Syntyvyyden 
lasku vähentää työikäisten määrää 
ja verotuloja. Sote-uudistus tarvi-
taan, jotta voidaan hillitä kustan-
nusten kasvua ja varmistaa toi-
mivat sosiaali- ja terveyspalvelut 
myös tuleville sukupolville.
 Heinäkuusta 2021 maaliskuu-
hun 2022 hyvinvointialueen val-
mistelua johtaa väliaikainen val-
mistelutoimielin, VATE.

Hyvinvointialueen 
asukasluku

enintään 200 000

200 001 - 400 000

400 001 - 600 000

yli 600 000

Valtuutettuja
vähintään

59

69

79

89

kaalle.
 Suomessa on vastaava menet-
tely tehty jo 2005 alkaen useiden 
muiden maakuntien alueella. Pi-
simmälle mennyt kokeilu oli vuo-
sina 2005-2012 Kainuussa, jossa 
hallintokokeilulain perusteella 
myös toisen asteen koulutus ja val-
tion ELYjen toimivaltaan kuuluvia 
asioita päätettiin vaaleilla valituis-
sa maakuntavaltuustoissa.
 Kainuussa ”sote” on edelleen 
yhden palvelun tuottajan alla, sa-
moin on edetty Pohjois-Karjalassa, 
jossa Siun Sote tuottaa maakun-
nallisesti kaikki palvelut.
 Esimerkkejä löytyy myös muu-
alta kuten Etelä-Karjalan Eksote 
tai Keski-Pohjanmaan Soite. 

tään uudelleen sekä tapa järjestää 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja pe-
lastustoimi että tapa auttaa ih-
misiä palveluissa niin hyvin kuin 
mahdollista. Niinpä uudistuksessa 
puhutaankin kahdesta eri osasta: 
palveluiden rakenteiden uudistuk-
sesta ja uudenlaisen sosiaali- ja 
terveyskeskuksen kehittämisestä.
 Tällä hetkellä kunnat ja eri-
kokoiset kuntayhtymät järjestävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustehtävät. Vuoden 2023 
alusta alkaen 21 hyvinvointialuetta 
sekä Helsingin kaupunki järjestä-
vät palvelut.
 Kunnat vastaavat edelleen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misestä. Myös päivähoito, opetus, 

Muutosjohtajien valintaprosessit eivät kestä päivänvaloa

muuden perusteella. Perän esitystä 
ei kuitenkaan kukaan kannattanut.
 Puheenjohtaja Tero Järvinen 
totesikin, että Tiina Perän esitys 
raukesi kannattamattomana.

 Lisäksi väliaikainen toimie-
lin Vate päätti, että  puheenjohtaja 
laatii muutosjohtajalle täsmenne-
tyn tehtävänkuvan ja tuo sen erik-
seen Vatelle hyväksyttäväksi; sekä 

valtuutettiin Vaten puheenjohtaja 
päättäämään muutosjohtajan viran 
palkkauksesta käydyn keskustelun 
perusteella.
 Penninkangas saa tehtävästä 
palkkaa 7700 euroa kuukaudessa.
 Etelä-Pohjanmaalla sote-
uudistusta valmistelevassa väli-
aikaisessa toimielimessä ovat pu-
heenjohtajana Tero Järvinen sekä 
jäseninä Kirsi Juvila, Satu Kan-
kare, Vesa Koivunen, Piia Kujala, 
Niku Latva-Pukkila, Kaija Met-
sänranta, Tiina Perä, Anna-Kaisa 
Pusa, Harri Setälä, Juha Tiainen, 
Esko Lehtimäki ja Tommi Niemi.
 

Kainuussa valittiin 
kouluttamaton tehtävään

Keskustan junttaaminen on nous-
sut kohuksi monessa maakunnas-
sa. Vain runsaan 70 000 asukkaan 
Kainuussa väliaikainen valmiste-
lutoimielin sivuutti sairaanhoi-
topiirin tekemän valmistelutyön 
muutosjohtajan virkaan haastatel-
luista kandidaateista.
 Keskusta junttasi tehtävään 
peruskoulupohjalta opistoagrologi 
Timo V. Korhosen. Ex-kansan-
edustaja Korhonen toimi näkyvästi 
Annika Saarikon tukijana keskus-
tan puheenjohtajakisassa. Tehtä-
vää ei laitettu avoimeen hakuun.
 Muutosjohtajan tehtävänku-
vassa edellytettiin ”valmistelu-

johtajan viran  kelpoisuusehdoik-
si ylempi korkeakoulututkinto 
tai muu koulutus ja  kokemuksen 
kautta saavutettu osaaminen.”
 Korhosella ei myöskään ole ko-
kemusta merkittävistä esimiesteh-
tävistä suurissa organisaatioissa 
tai vaativissa muutosjohtamisteh-
tävissä. 
 Ei-ylioppilas Korhoselle mak-
setaan 9000 euron kuukausipalk-
kaa. Se on 1300 euroa kuukaudessa 
enemmän kuin melkein kolme ker-
taa suuremman E-P:n tehtävään 
valitun kokeneen ja koulutetun 
Penninkankaan.
 Kainuun VATEssa asian suh-
muroi sote-hallituksen puheen-
johtaja nuohooja Paavo Oikarinen 
(kesk.) maakunnan pienimmäs-
tä kunnasta 1200 asukkaan Ris-
tijärveltä. Episodi jatkui, kun 
sote-yhtymävaltuustoon tuotiin 
ylimääräisenä asiana ilman en-
nakkotietoa puoliaikaisen kuukau-
sipalkan maksamisen Oikarisel-
le. Palkaksi päätettiin 2500 euroa 
kuukaudessa. Kaiken kukkuraksi 
Oikarinen on Seinäjokisen saami-
en tietojen mukaan estänyt sote-
johtaja Maire Ahopellon pääsyn 
VATE:n hallintoon.

Rallin SM-sarja huipentui viikon-
loppuna ajettuun viimeiseen osa-
kilpailuun, SM Kokkolan UA 60-v 
Juhlaralliin. Eteläpohjalaisittain 
menestystä tuli mukavaksi, pal-
kintopallisijoituksia saatiin useita.
 Isokyröläinen Mika Korvola 
nappasi ylistarolaisen kartanluki-
ja Miika Saaren kanssa komeasti 
SM-hopeaa rallin Suomen Juni-
oriluokassa. Korvolan ja Saaren 
osallistuminen uhkasi vaarantua 
teknisten ongelmien vuoksi, mutta 
huoltotiimi sai auton kuntoon en-
nen Kokkolan osakilpailua ja hope-
aa tuli.

Korvola Racing otti hopeaa rallin 
Suomen Junioriluokassa Kokkolassa

 Eteläpohjalaisille tuli myös 
menestystä isommissa sarjoissa. 
Alajärveläinen Ville Hautamäki 
saavutti toisen perättäisen SM2-
luokan Suomen mestaruuden.
 Lisäksi Alavuden Teemu 
Asunmaa kuittasi rallin kunin-
kuusluokassa SM-pronssia kah-
den mestaruuden jatkoksi. Suomen 
mestariksi nousi tänä vuonna Emil 
Lindholm.

Korvola Racing otti hopeaa rallin Suomen Junioriluokassa. Kuva Pekka Mäkinen 
/ Rallikuvat.net

Otsikoin huoleni mattimeikäläisen/ veronmak-
sajan näkökulmasta. Eikö hallituksen tehtävä-
nä ole eritoten huolehtia kansalaisten palve-
luista tasapuolisesti koko maassa?

Suomi on valtio, jonka tulee pitää kiinni myös 
valtion omista organisaatioista ja henkilö-
kunnan riittävyydestä. Nyt tarkoitan poliisire-
surssien määrää. On varmistettava tulevassa 
Saarikon lisätalousarviossa eurojen riittävyys, 
että turvallisuus kyetään hoitamaan edes ny-
kytasoisena. Valtiovalta voisi ajatella myös tur-
vallisuuteen ns.”Koronalisää” sitähän on jaettu 
moniin muihinkin tarpeisiin. 

Ei rokote ole Jumala, jota nyt kaikki kumartaa 
ja huutaa avuksi! Kohde on väärä! Ihmisiä vie-
dään kuin ”pässiä narussa”. 

Ei maski eikä rokote estä koronaa. Rokote ei 
myöskään paranna ketään. Miljoonat pitävät 
maskeja ja on rokotettu, silti tauti leviää heidän-
kin keskuudessa. Laumasuojaa ei ole,eikä tule. 
Se olisi jo saavutettu. 

Koronavirus on ja pysyy, muuttaa vain muoto-
aan ja pahempaan suuntaan. Entiseen ei ole 
paluuta! Tulevaisuudessa maksetaan kalliisti 

Kansalaiset ovat varmaan muutkin kuin mei-
käläinen poliisiin kohdistuneista säästösuunni-
telmista huolissaan. Toivon, että suunnitelmiin 
tulee korjaus. Turvallisuus ja turvallisuuden 
tunne on tärkeää jokaiselle niin kaupungeissa 
kuin maaseudulla. Sitä voi verrata kansalaisen 
tärkeisiin perusoikeuksiin kuuluvaksi.

Raimo Ristilä (kok)
Seinäjoki

Turvallisuus tarvitsee myös Koronalisää

”Rokoteuskovaiset” 

tästä hölmöilystä. Kuka korvaa tulevat vahin-
got/haitat?    

Niilo Timonen
Seinäjoki

Seinäjokinen-lehdellä ei ole kantaa rokoteasi-
aan. Julkaisemme tämän mielipidekirjoituksen, 
koska itseään vastuullisiksi medioiksi kutsuvat 
lehdet kuten Ilkka-Pohjalainen ei ole suostunut 
julkaisemaan tätä mielipidettä.

MIELIPIDE

MIELIPIDE

YTM Tanja Penninkangas kutsuttiin muutosjohtajan määräaikaiseen vir-
kaan Etelä-Pohjanmaalla.
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Lähiruokapäivä järjestettiin syys-
kuun toisena lauantaina. Etelä-
Pohjanmaalla oli mukana yhteensä 
17 tilaa.
 Lähiruokapäivä on viitenä ai-
empana vuotena järjestetty nimellä 
’Osta tilalta -päivä’.  Nimimuu-
toksella haluttiin kutsua ihmisiä 
tutustumaan lähiruoan tuottajiin 
sekä maaseudun muihin toimijoi-
hin, matkailu- ja elämyspalvelui-
hin sekä erilaisiin yhdistyksiin – 
martoista metsästysseuroihin.

Lähiruokapäivänä pääsi maistamaan suklaalla kasvatettua nautaa Nortulan tilalla Untamalassa

 Ari Nortusen isännöimällä 
Nortulan tilalla Seinäjoen Ylista-
ron Untamalan kylässä tarjottiin 
ihmisille mahdollisuus tutustua 
naudanlihantuotantoon, Nortu-
lan Palvi & Paisti tilamyymälään 
ja -teurastamoon sekä myöhem-
min avattavaan rahtipalvaamoon & 
purkittamoon. 
 -Meiltä voi ostaa suklaalla 
kasvatettua naudanlihaa, paljasti 
Ari Nortunen vierailijoille. 

Pian kymmenen vuotta isäntänä

Ari Nortunen aloitti tilanpidon 
2012 ensin yhtymänä vanhempi-
ensa kanssa ja sen jälkeen vuodesta 
2015 alkaen omaan lukuun.
 Valokuvauksen lomassa Nor-
tunen halusi varmistaa, ettei ku-
vasta tule vakavailmeinen.
 -Viljelijöiden ei pidä antaa it-
sestään ja maataloudesta surkeaa 
kuvaa, vaan tuoda esille positiivi-
suutta haasteista huolimatta, sa-

Päätoimittaja

Vihreiden puoluekokouksessa 
tehtiin aloite siitä, että julkisis-
ta ruokatar joi luista on tehtävä 
lähtökoh tai sesti vegaanisia eli 
kouluissa, päiväkodeissa ja pal-
velukodeissa tarjottavat ateriat 
eivät sisältäisi lihaa eivätkä mai-
toa. Vihreiden mielestä liha-ja 
maitotuotteet kuuluvat jatkossa 
erityisruokavalioon.

Sen sijaan huumeita vihreät ha-
luavat lisää. Puoluekokouksen 
hyväksymässä aloitteessa tode-
taan, että ”kannabiksen kielto-
laki kumotaan ja kannabiksen 
käyttö, hallussapito, valmistus ja 
myynti sallitaan. Samalla kanna-
bikselle toimeenpannaan kattava 
nykyisiin sallittuihin päihteisiin 
rinnastuva sääntely, mukaan 
lukien myynnin ja valmistuksen 
sääntely ja verollepano. Puo-
luekokous kannattaa myös, että 
kannabiksen käytöstä aiheutu-
neet rekisterimerkinnät poiste-
taan.”

na ja siirrytään vielä saastutta-
vampaan vegaaniseen kannabik-
seen.

             ***************

Vihreiden puheenjohtajan ja 
sisäministeri Maria Ohisa-
lon taannoinen väite siitä, että 
”maatalous on sellainen sektori, 
jossa päästöjä ei ole oikein pys-
tytty kunnolla vähentämään” 
on puusilmäinen ja yksitotinen. 
Kannabisministeri Ohisalo joko 

jätti kertomatta tai ei tiedä, kuin-
ka paljon maatiloilla on tehty töitä 
päästöjen vähentämisen suhteen 
ja lisäksi turvemaiden väitetyistä 
päästöistä on saatu uutta tietoa. 

Uskomus maatalouden päästöis-
tä perustuu yleistykseen Luken 
keskiarvolaskelmista. Äskettäin 
uutisoidun tuoreen tutkimuksen 
mukaan turvemaiden ja kiven-
näismaiden päästöissä ei havaittu 
eroja, vaikka tähän asti väitetty, 
että turvemailla on kivennäis-
maita suuremmat CO2-päästöt.

Lisäksi Suomessa on jalostuksen 
keinoin on parannettu eläinten 
hyötysuhdetta siten, että maito-
litraa kohden päästöt ovat puo-
littuneet eli lypsylehmien määrä 
on puolittunut vaikka lehmien 
tuottama maitomäärä on pysynyt 
samana.

Myös viljelyn osalta keskisato on 
noussut samalla kun lannoittei-

Vihreät ajavat lihaa ja maitoa pois julkisista keittiöistä - huumeita vihreät haluavat lisää

Liha-ja maitotuotteita vihreät 
syyllistävät ympäristöpäästöis-
tä, mutta jättävät kertomatta, 
että esimerkiksi espanjalaisen 
tomaatin vesijalanjälki on 91 
kertaa suurempi kuin suomalai-
sen maidon. Lisäksi tutkimuksen 
mukaan Yhdysvaltojen Colora-
don laillinen kannabisteollisuus 
tuottaa enemmän kasvihuone-
päästöjä kuin osavaltion hiilikai-
vosteollisuus. Vihreiden logiik-
ka: kielletään kotieläintuotanto 
muka ympäristölle vahingollise-

den käyttöä on vähennetty, joten 
kilo viljaa tai peltokasveja kasvaa 
entistä pienemmällä määrällä 
lannoitteita. Tästä johtuen pel-
tokasvien päästöt per kilo ovat 
merkittävästi pienentyneet. 

Keskustelu on täysin väärillä 
raiteilla. Hiilidioksidi on elämän 
mahdollistaja, ei ongelma. Liian 
alhainen CO2-taso nopeuttaa 
luontokatoa. Suomessa kun vä-
hemmän mitataan sitä, paljonko 
nurmi, suo ja metsä myös sitovat 
hiilidioksidia. Ennemmän kuin 
betoni, teräs ja asvaltti.

Sisäministerin tulisi ymmärtää, 
kuinka oleellinen osa kotimai-
nen ruuantuotanto on huolto-
varmuutta ja sisäisen turvalli-
suuden sektoria. Vegaanisella 
kannabiksella ei kansaa elätetä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Yhteisvaluutta euron myötä 
1.1.2002 inflaation hillitseminen 
on ollut rahapolitiikan keskeinen 
tavoite. Samoin on ollut kansan-
talouksien velkaantumisen ra-
joittaminen EU:ssa 60 %:iin brut-
tokansantuotteesta. Sitten tuli 
koronapandemia ja kaikki muuttui.

Yhdysvalloissa alku kesästä in-
flaatio kipusi jo viiteen prosent-
tiin. Se on korkein taso 13 vuoteen. 
Euro-alue tulee perässä. Elokuun 
inflaatioksi arvioitiin kolme pro-
senttia. Vain vuonna 2002 euroalu-
eella inflaatio on ylittänyt kahden 
prosentin rajan. Tilanne on uusi 
monelle nuorelle talouspäättäjälle 
ja poliitikolle. Tuudittautuminen 
matalaan inflaation ja korkoihin 
on vaarallista. Siitä talouspolitiikan 
historiassa on paljon esimerkkejä. 
Rahaa luodaan keskuspankissa nyt 
vailla vastinetta. Se on aina vaaral-
lista.

Maatilojen kannalta euroalueen 

Inflaatio palasi. Miten käy korkojen?

tilanne on haastava. Hinnat nousi-
vat kaksi prosenttia ja palveluiden 
hinnat 1,1 prosenttia. Energiassa 
inflaatio oli hurja 15,4 prosenttia. 
Viime vuonna energian hinta aleni 
ja inflaatio elokuussa 2020 edelli-
seen vuoteen oli -7,8 prosenttia.

Maatilojen kustannukset laskivat 

merkittävästi vuonna 2020. Tänä 
vuonna on palattu vuoden 2019 
tasolle ja yli. Talousosaaminen ja 
hankintojen oikea-aikaisuus ko-
rostuvat nyt päätöksenteossa. 
Merkittävin kustannuksiin vai-
kuttava tekijä on energia ja ener-
giaintensiiviset panokset kuten 
lannoitteet. Energian hintaan taas 

vaikuttaa rajusti politiikka. Ilmas-
topolitiikka ja päästökauppa aihe-
uttavat isot yhteiskunnalliset kus-
tannukset. Maatalous on joutunut 
jälleen maksumieheksi.

Tilojen on hyvä tarttua nyt eri-
laisiin vaihtoehtoihin pienentää 
energiakustannuksia. Aurinkopa-
neelit, hake ja isommilla tiloilla tai 
tilojen yhteishankkeina biokaa-
suinvestoinnit ovat yksi tapa pie-
nentää riskejä. Energia on merkit-
tävin kustannuspaine tiloille.

 

Haasteina nuorille päättäjille on 
myös ymmärtää, mitä velkojen 
korot tarkoittavat. Vuosina 2003-
2006 korot olivat noin 2,0 – 2,5  
prosenttia ja ne nousivat vuosina 
2006-2008 peräti 4 – 5,5 prosent-
tiin. Finanssikriisin jälkeen vuosi-
na 2009-2011 korot olivat 1,5 pro-
sentin tasoilla. Vuosina 2011-2012 
korot käväisivät hetkellisesti kah-
dessa prosentissa, mutta sen jäl-
keen on menty nollan kahta puolta 
kohta vuosikymmenen.

Entäpä, kun korot nousevat? Onko 
nuorilla päättäjillä valmiutta ym-
märtää, mitä korkojen nousu tar-
koittaa reaalitalouteen. Siihenkin 
pitää varautua. Tuntuu siltä, että 
reilut kolmikymppiset maamme 
johtajat eivät ymmärrä, mitä velal-
la eläminen tarkoittaa. Jos tonnin 
kuukausilyhennyksestä vaikkapa 
300 euroa on korkoa, niin onko ta-
loudessa varauduttu korko-osuu-
den nousuun kuuteen sataan tai 
1000 euroon?

Viljelijät: olkaa varovaisia, älkääkö 
jättäkö huomioimatta korkoris-
kiä. Inflaatioriskin realisoituminen 
tänä vuonna on hyvä muistutus 
korkoriskin olemassolosta. Ja lo-
puksi on hyvä muistaa 5 Moos 23:21 
viesti, mikä riski on ulkomaisissa 
lainoissa: ”vierasmaalaiselta voit 
periä korkoa mutta maanmiehel-
täsi et.”

Sami Kilpeläinen

agronomi MMM, VTM

noo Nortunen.
 Arin mukaan tulon myötä kas-
vatettiin tilakokoa ja sonneille sekä 
hiehoille on paikkoja yhteensä 750 
eläimelle.
 -Tällä hetkellä eläimiä on noin 
720 ja alku viikosta lähtee vajaa 
sata, ja taas jonkin ajan kuluttua 
välikasvattomasta tulee lisää eläi-
miä, kuvaa Nortunen eläinmäärän 
vaihtelua naudanlihankasvatuk-
sessa.
 Kansankielellä Nortulan tila on 

ns. ’sonnitila’. Tilan sonnit ovat 
etupäässä lypsykarjarotuisia frii-
siläistä, ayrshireä ja enenevässä 
määrin lypsykarjan ja liharouisten 
risteytyksiä. Lisäksi tilalla on myös 
hiehoja.

Suklaata 300-400 
grammaa päivässä

Tilan erikoisuus on suklaa. Sitä 
syötetään sonneille ja hiehoille 
pieniä määriä.
 -Lisäksi otamme vastaan Kyrö 
Distellery Companyltä rankkia. 
Sitä menee kolmisen kiloa eläintä 
kohden päivässä, laskee Nortunen.
 Suklaalla kasvatetulle naudalle 
on Tanskassa ja Keski-Euroopassa 
kova kysyntä. 
 -Suklaa on elintarvikkeeksi 
kelpaamatonta, naudat voivat sen 
kuitenkin hyödyntää, sanoo Nor-
tunen.

Ilmoittaudu tilaajarinkiin

Nortulan tila myy rajoitetun mää-
rän naudanlihaa suoraan tilalta. 
Tila on Atria  sopimustuottaja ja 
suoraan myydään vain eläimiä, 
joita ei voi toimittaa teurastamolle.
 -Myynti tulee eteen yleensä 
yllättäen esim. loukkaantuneen 
eläimen teurastuksen myötä. Sik-
si kannattaa ilmoittautua listalle, 
minkä verran ja minkälaista lihaa 
haluaa, kannustaa Nortunen.
 Tila on juuri saanut valmiiksi 
palvaamon ja uutuutena lähiruo-
kapäivänä esiteltiin purkittamoa.
 -Purkittamon idea on myy-
dä palvelua esim. metsästäjille ja 
metsästysseuroille. Lisäksi taval-
liset kuluttaja-asiakkaat voivat 
ostaa purkittamispalvelun siten, 

että ostavat purkittamispalvelun 
ostamalleen lihalle. Lihaa ei voida 
myydä suoraan purkitettuna vi-
ranomaismääräysten takia, taus-
toittaa Nortunen.

Tuotteita on aina tarjolla 
rajallinen määrä. 

-Jauhelihat ovat nyt pakasteina 
vakuumeissa, että saimme täl-
le päivälle myytävää. Normaalisti 
myymme sen heti tuoreena, paistit 
on vakumoitu ja meillä käy kort-
timaksu. Ja otathan kylmälaukun 
mukaan, muistuttaa Ari Nortunen 
lopuksi.

Tuulimyllyjen tuottama sähkö 
täytyy jotenkin kuljettaa tuuli-
voimateollisuusalueelta päälin-
jaan. Sähkönsiirtolinjan raken-
taminen on yhtä mittava hanke 
kuin tuulivoimateollisuusalueen 
rakentaminen, ellei jopa suh-
teessa mittavampi.

Tuulimyllyjä varten löytyy ha-
lukkaita maanvuokraajia. Maas-
ta maksetaan kunnollinen kor-
vaus. Sähkönsiirtolinjat ovat 
maanomistajan näkökulmasta 
maarosvous. Kyselemättä arvoa 
maa sähkönsiirtolinjalle pilk-
kahinnalla yksinkertaisesti vain 
otetaan!

Mietittäessä asian yleishyödylli-
siä näkökohtia on syytä tiedos-
taa että sähkönsiirtolinjat ovat 
tuulivoimayhtiön liiketoimintaa 
jolla yhtiö tekee voittoa. Voitto 
pakko-otetaan suoraan yksityi-
siltä maanomistajilta.

Puhtaana energiantuotantona 
markkinoitava tuulivoima lu-
kemattomissa tapauksissa luo 
puhdasta pahoinvointia ja siitä 
koituva hyvinvointi kohdistuu 
perin suppealle joukolle.

Tuulipuisto ei ole puisto vaan 
tuulivoimateollisuusalue, jonka 
perustaksi jokaista tuulimyllyä 
varten on sijoitettu maaperään 
tonneittain betonia ja harjate-
rästä sekä kaadettu hehtaareit-
tain metsää.

Suurin osa jokaisesta tuulimyl-
lystä on pilviverhon alapuolella 

Sähkönsiirto tuulivoiman sudenkuoppa

eikä untuvapilvien päällä, kuten 
tuulivoimayhtiöiden markki-
nointi antaa ymmärtää. 

Sähkönsiirtolinjahankkeet ovat 
jatkossa yhä useampien metsä-
omistajien arkipäivää.

Peruskunnissa on syytä miettiä 
onko kauniin vihreän ja viih-
tyisän pitäjän markkinoiminen 

asumisviihtyvyydellä ja luon-
nonrauhalla mahdollista kun 
pitäjän rajojen sisäpuolella pyö-
rii kymmeniä tuulimyllyjä ja ra-
kenteilla on saman verran lisää?                                                                                                                                      

Ari H. Heinonen
metsänomistaja
Haapavesi

PÄIVITÄ

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Ari Nortunen haluaa tuoda esiin positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen maatalouden haasteista huolimatta.

Nortulan tila myy rajoitetun määrän naudanlihaa suoraan tilalta. Tila on 
Atria sopimustuottaja ja suoraan myydään vain eläimiä, joita ei voi toimit-
taa teurastamolle. 

Tuulivoima puhuttaa myös Seinäjoella.
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Piispanvaali lähestyy
Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään 2.11.2021.

Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään 28.9.2021 klo 18 
Jyväskylässä. Vaalikeskustelut lähetetään verkossa viittomakielellä 
tulkattuna, tavoitteena on tarjota äänestäjille ja seurakuntalaisille 
mahdollisimman saavutettava prosessi ehdokasasettelun kautta 
kampanjointiin ja vaaleihin.

Tähän Lehtiseen ehdokkaille on annettu rajattu tila omien ajatustensa 
esille tuomiseen.

Rajoitusten keventyessä keskustelutilaisuuksiin on vielä mahdollista 
ilmoittautua mukaan paikan päälle.

Paimenen unelma yhdestä laumasta
Piispa kutsutaan virkaan vihkimisessä 
hiippakuntansa paimeneksi: ”Ruoki 
minun karitsoitani, kaitse minun lam-
paitani.”

Paimenen paikka suhteessa laumaan 
vaihtelee tilanteen mukaan. Usein hän 
kulkee laumansa edellä  sitä johdatta-
en. Joskus hän menee laumansa sivul-
le sitä puolustamaan. Välillä hän astuu 
laumansa keskelle sitä kokoamaan. Toi-
sinaan hän kulkee laumansa perässä 
väsyneitä kantaen ja eksyneitä etsien.

Hiippakunnan paimenelta odotetaan 
siis monenlaista. Hänen olisi oltava 
sekä viisas johtaja että rohkea puolus-
taja. Hänen olisi oltava paitsi innostava 
puhuja myös kannustava kuuntelija. 
Piispan tärkein tehtävä on lauman 
koossa pitäminen eli kirkon ykseyden ja 
kristittyjen yhteyden vaaliminen.

Meidän aikanamme kaitsettava katras 
karkaa kovin herkästi paimensauvan 
ulottuvilta. Esimerkiksi somekupliin 
johtava netin toimintalogiikka sekä ja-
kolinjoja korostava kirkkopolitiikka ha-
jottavat meidät keskenään kyräileviin 
pässikuntiin.  

Tähän ensimmäiset piispat eli apostolit 
kommentoisivat luultavasti: ”Eipä mi-
tään uutta auringon alla.” He saattaisi-
vat viitata alkukirkon suureen kiistaan, 
jossa juutalaiskristityt ja hellenistikris-
tityt mittelivät voimiaan tavalla, jonka 
rinnalla meidän kotoiset kiistelymme 
vaikuttavat vain hyttysten siivilöimiseltä.

Niinpä apostolit kokoontuivat ratko-
maan kiistaa Jerusalemiin noin vuonna 
49. Jerusalemin kokouksessa tehtiin 
päätös, jossa ykseys ja yhteys säily-
tettiin tekemällä tilaa erilaisuudelle. 

Haluan rakentaa kutsuvaa, kuuntelevaa 
ja vastuullista kirkkoa
”Anna meille Pyhä Henkesi, jotta osai-
simme valita hiippakunnallemme sinun 
mielesi mukaisen piispan. Johdata va-
lintaamme niin, että se koituisi sinun 
kunniaksesi ja kirkkomme parhaaksi”. 
Näin kirkkokäsikirja kehottaa piispan-
vaalin aikaan rukoilemaan. Rukoukses-
sa pyydetään valitsijoille osaamista ja 
vaalille johdatusta. Ehdokkaana tuntuu 
hyvältä ajatella, että rukous painottaa 
yhtäältä valitsijoiden vastuullista tehtä-
vää ja toisaalta kytkee vaalin Jumalan 
suunnitelmiin. 

Tässä pienessä kirjoituksessa pyrin 
esittelemään lyhyesti itseni, tarkemmin 
voit lukea ajatuksistani ehdokassivuilla 
www.terhikaira.fi. Olen 48-vuotias teo-
logian tohtori ja Lapuan hiippakunnan 
hiippakuntadekaani. Vastaan hiippa-
kunnallisen toiminnan ja koulutuksen 
toteuttamisesta. Toimin tuomiokapitulin 
kollegion ja johtoryhmän jäsenenä, ja 
olen tuomiokapitulin asiantuntijoiden 
esimies. Lisäksi vastuualueeseeni 
kuuluvat seurakuntatyön kehittäminen 
ja konsultaatioiden koordinointi, viran-
omaisyhteydet sekä vaikuttamistoimin-
ta.

Ennen nykytehtävääni toimin Kirkko-
hallituksen kansliapäällikön erityisavus-
tajana ja johdin erilaisia kirkon yhteisiä 
kehittämishankkeita. Vahvan pohjan 
kirkon erityistehtävissä toimimiselle on 
luonut seurakunnassa hankittu koke-
mus kirkon perustyöstä. Oman virkani 
ohella hoidan kirkolliskokouksen ta-
lousvaliokunnan valiokuntasihteerin 
tehtävää.

Olen kiitollinen, että olen saanut palvel-
la kirkkoa monenlaisissa tehtävissä ja 
johtamisvastuissa. Tätä kautta minulle 

Rohkeasti juurille - rohkesti tulevaisuuteen 
Oheinen kuva on Simpsiön vuoren nä-
kötornista Lapualta. Asetuin kuvaan juuri 
tuolle kohtaa, koska siinä oli kaiteeseen 
kaiverrettuna teksti: ”On vain yksi Jumala 
ja hän rakastaa sinua”.  

Tätä viestiä haluan olla välittämässä, ku-
ten aikanaan 1300-luvulla Turun piispana 
toiminut Hemming, jonka kerrotaan kulke-
neen aikanaan Simpsiön yli kulkevaa kirk-
kopolkua ja jyrkästä noususta väsyneenä 
pysähtyi lepäämään kivipaadelle, joka tun-
netaan edelleen piispanpenkkinä. Penkki 
löytyy Simpsiöllä kulkevan piispanpoluksi 
nimetyn reitin varrelta. Jo silloin evanke-
liumin valoa kuljetettiin tännekin asti. 

Tilannekuva 

Simpsiön näkötorni on yksi lempipaikoista-
ni. Sieltä on hyvä katsella maisemaa, jossa 
metsien ja peltojen keskeltä näkyy joen ja 
teiden varsille muodostuneita kyliä ja taa-
jamia. Johtajan tehtävä on katsella välillä 
kauas ja etsiä suuntaa eteenpäin. Tornista 
näkyy vanhan tiedon mukaan ainakin seit-
semän kirkon tornit. Nykyään sieltä näkyy 
myös monet tuulivoimalat eri puolilla aluet-
ta. Aika on muuttunut ja muuttanut mai-
semaa, mutta edelleen ihminen on pieni 
elämän suurten kysymysten keskellä. Tu-
levaisuus pelottaa monia ilmastonmuutok-
sen, maailmanlaajuisten epidemioiden ja 
erilaisten globaalien tai paikallisten uhkien 
takia. Kirkonkin sisällä on näkyvissä uhka-
kuvia, jos katsotaan vaikkapa kasteiden 
määrää tai kirkkoon kuuluvien määrää tai 
kirkon opetukseen sitoutumista tai talou-
dellista tilannetta. Tässä ajassa ja tässä 
tilanteessa on meidän vuoromme toimia 
ja viedä evankeliumia eteenpäin, sytyttää 
kynttilöitä valaisemaan maisemaa. 

Rohkeasti juurille 

Jo kauan sitten pidetystä koulutuksesta jäi 
mieleen tärkeä lause: ”Muista perustehtä-

Lähteelle

Oma vaaliteemani, Lähteelle, kuvaa 
keskittymistä kristillisyyden ytimeen, 
Herraamme Jeesukseen. Kristuksen 
sisäinen tunteminen eli usko häneen on 
ihmisarvon ja mielekkään elämän alku-
lähde. Kristuksen ihmiseksi tuleminen, 
opetukset, ristinkuolema ja ylösnouse-
mus ovat muuttaneet ratkaisevasti ih-
miskunnan historiaa. Kyse on laajasta 
kokonaisuudesta, mutta samalla per-
soonasta, jonka jokainen voi oppia tun-
temaan henkilökohtaisesti.

Tutkimusten mukaan näihin keskeisiin 
asioihin uskominen on romahtanut viime 
vuosikymmeninä. Tilanteen korjaaminen 
edellyttää mielestäni Pyhän Hengen 
tuoreena pitämää rukouselämää, luotta-
musta ihmisiin ja yhteisen uskon pohjalta 
syntyvään yhteisöllisyyteen sekä kaikki-
en kristittyjen rohkaisemista evanke-
liumin eteenpäin viemiseen. 

Tähän ajatteluuni on vaikuttanut vahvas-
ti suhteeni Englannin kirkkoon. Yhteys 
alkoi lähetystyössä aasialaissiirtolaisten 
parissa 80-luvulla, paikallisen anglikaa-
niseurakunnan yhteydessä, ja on jatku-
nut muun muassa vierailuina ja koulutus-
yhteistyönä.

Englannin kirkko on määritellyt missio-
naariselle seurakunnalle viisi arvoa. Ne 
kuvaavat seurakunnan päämääriä ja 
keinoja niiden tavoittamiseen niin, että 
niitä voi soveltaa käytäntöön. Kirkko-
jemme välisestä Porvoon sopimuksesta 
huolimatta olen vuosien varrella ollut hie-
man pettynyt Englannin kirkon heikkoon 
tuntemiseen, sillä voisimme oppia siltä 
paljon. Haluan nostaa nämä viisi arvoa 
hieman lyhennettyinä esiin nyt, kun sii-
hen on mahdollisuus.

4 Matti Salomäki

Vuonna 1968 syntynyt Salomäki on toiminut Lapuan tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoherrana eli tuomiorovastina vuodesta 2012. Vuosina 1994–2012 
hän työskenteli pappina Pielaveden seurakunnassa, vuodesta 2003 kirkko-
herrana. Salomäki on ollut pappisedustajana kirkolliskokouksessa vuodesta 
2016. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi 
vuonna 1994.

5 Jukka Jämsén

Vuonna 1963 syntynyt Jämsén työskentelee asiantuntijana Lapuan hiippa-
kunnan tuomiokapitulissa (Jyväskylän toimisto) vastuualueenaan lähetys- ja 
kansainvälinen työ. Vuosina 2000–2013 hän toimi Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa Lapuan hiippakunnan lähetyssihteerinä, kunnes vuoden 2014 
alusta tehtävä muuttui tuomiokapitulin viraksi. Aiemmin hän on työskennellyt 
muun muassa Alavuden seurakunnan seurakuntapastorina ja vuoden ajan lä-
hetystyöntekijänä Taiwanissa. Koulutukseltaan Jämsén on teologian maisteri. 
Hänet on vihitty papiksi vuonna 1992.

2 Jouko Ala-Prinkkilä

Vuonna 1961 syntynyt Ala-Prinkkilä on toiminut Kauhajoen seurakunnan 
kirkkoherrana vuodesta 2001. Hän on myös Kauhajoen rovastikunnan lää-
ninrovasti. Aiemmin hän on työskennellyt seurakuntapappina Kauhajoen 
seurakunnassa ja Kristiinankaupungin suomalaisessa seurakunnassa. 
Hän on toiminut Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina 
kahdella kolmivuotiskaudella. Koulutukseltaan Ala-Prinkkilä on teologian 
tohtori. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1990.

3 Terhi Kaira

Vuonna 1973 syntynyt Kaira työskentelee Lapuan hiippakunnan tuomio-
kapitulissa hiippakuntadekaanina. Vuosina 2008–2020 hän toimi Kirkko-
hallituksen palveluksessa eri tehtävissä, muun muassa kansliapäällikön 
erityisavustajana ja projektipäällikkönä kirkon yhteisissä kehittämishankkeis-
sa. Aiemmin (2005–2008) hän on työskennellyt Seinäjoen seurakunnassa 
seurakuntapastorina. Kaira toimii oman virkansa ohella kirkolliskokouksen 
talousvaliokunnan valiokuntasihteerinä. Koulutukseltaan hän on teologian 
tohtori. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1998

Kokouksen päätöksessä ei pakotettu 
hellenistikristittyjä juutalaiskristityiksi tai 
päinvastoin, vaan annettiin molemmil-
le tilaa elää omalla tavallaan ja lisäksi 
sovittiin muutamista yhteisistä asioista. 
Päätös tiedotettiin juhlallisesti: ”Pyhä 
Henki ja me olemme nähneet hyväksi...”  

Voisiko meidänkin kirkkomme ratkoa 
kipeitä kiistakysymyksiään tällaisessa 
sovitetun erilaisuuden hengessä. Voi-
siko Lapualta tuomiokirkon saarnastuo-
lista kuulua vaikkapa seuraavat sanat: 
”Yhdentekevää, oletko mies  vai nainen, 
konservatiivi vai liberaali, homo vai he-
tero, pohjalainen vai keskisuomalai-
nen… sillä Kristuksessa Jeesuksessa 
te olette yksi.”

Sovitetussa erilaisuudessa on kysymys 
keskinäisen kunnioituksen ja sovun 
rakentamisesta erimielisyyksienkin 
keskellä. Kristillinen kirkko ei ole sa-
manmielisten vaan samaan suuntaan 
katselevien ja kulkevien yhteisö. Siellä 
meitä odottaa Hyvä Paimen, joka antoi 
meille unelman yhdestä laumasta.

Jouko Ala-Prinkkilä

vä, palaa siihen yhä uudestaan”. Jeesus 
aloitti toimintansa julistamalla: ”Kääntykää 
ja uskokaa hyvä sanoma”. Hän lähetti 
seuraajansa jatkamaan samaa työtä. Kun 
kirkon oppiin sitoutuminen ja ylipäänsä sen 
tunteminen on heikentynyt, täytyy korostaa 
juuri näitä perusteita ja juuria: Jeesuksen 
opetuksia, Jeesuksen ristinkuolemaa ja 
ylösnousemusta, Jeesuksen lupauksia pe-
lastuksesta ja taivaasta. Jumalan sana on 
horjumaton perusta kaikkina aikoina ja sen 
sisältö on tiivistetty esimerkiksi tunnustus-
kirjoissa ja katekismuksessa. Nyt on aika 
palata juurille ja näiden lähteiden äärelle. 
Haluan rohkaista ja innostaa jokaista luke-
maan Raamattua. 

Rohkeasti tulevaisuuteen 

Tämän ajan keskellä voimme kirkkona tuo-
da toivon viestiä ja rohkaisua huolten kes-
kelle, kuten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
”Te olette maailman valo”. Meillä on toivon 
sanoma tämän ajan ahdistuksen keskelle.  

Lapuan tuomiokirkon laipion neljä Ilmes-
tyskirjan ratsua kuvaavat hyvin tätä aikaa: 
on sotia, nälänhätää ja kulkutauteja, mutta 
on myös valkoinen voittajaratsu, jonka tul-
kitaan toisinaan tarkoittavan evankeliumin 
voittokulkua. Näin tulkittuna se muistuttaa, 
että synnin, kuoleman ja paholaisen valta 
on jo voitettu. Evankeliumin sanoma on 
kulkenut maiden ääriin ja jatkaa etenemis-
tään vielä sinnekin, missä sitä ei ole saatu 
kuulla. Monenlaisten mullistusten keskellä 
on hyvä muistaa, että kaikki on Jumalan 
käsissä.  

Piispan tehtävä on varmistaa, että sanoma 
menee eteenpäin; auttaa ihmisiä tunte-
maan ilosanoma Jeesuksesta ja pääse-
mään taivaaseen. 

Matti Salomäki

on muodostunut ajantasainen koko-
naiskuva kirkon toiminnasta, hallinnos-
ta, taloudesta ja uudistuvasta lainsää-
dännöstä. Olen työskennellyt lukuisten 
seurakuntien kanssa eri hiippakunnis-
sa: suurten ja pienten, vakavaraisten ja 
talousongelmien kanssa painivien, kau-
punkioloissa ja maaseudulla toimivien, 
työilmapiiriltään vahvojen ja heikkojen, 
hengellisesti moninaisten.

Uskon, että piispan viranhoidon kannal-
ta on olennaista tunnistaa seurakuntien 
erilaisuus. Piispalla on keskeinen rooli 
seurakuntatyön toimintaedellytysten 
turvaamisessa. Seurakunnat ja niiden 
vastuunkantajat ansaitsevat kaiken 
mahdollisen tuen ja rohkaisun. Lisäksi 
piispan tehtävänä on edistää kunnioit-
tavaa vuoropuhelua ja vahvistaa luot-
tamusta eri tavoin ajattelevin ihmisten 
kesken. Ajattelen, että yhteys tarjoaa 
tilan erilaisuudelle ja liittää meidät myös 
maailmanlaajaan kirkkoon.

Minulla on unelma kirkosta, joka kut-
suu, kuuntelee ja toimii vastuullisesti. 
Kutsuva kirkko on kaikkien kirkko, se 
ei sulje ketään ulkopuolelle. Kutsuva 
kirkko korostaa, että elämme Jumalan 
armon varassa ja ihminen pelastuu yk-
sin Kristuksen tähden. Kuuntelevassa 
kirkossa analysoidaan tarkasti, millaisia 
odotuksia ihmisillä on ja mihin toimin-
taympäristö meitä haastaa. Kuunteleva 
kirkko luottaa Pyhän Hengen kirkkoa 
uudistavaan voimaan. Vastuullinen kirk-
ko muistuttaa ihmisiä maailmanlaajasta, 
ekologisesta ja sosiaalisesta vastuusta 
– eikä unohda niitä omassa toiminnas-
saan. Usko vaikuttaa rakkautena: vas-
tuunkantona lähimmäisistä, yhteiskun-
nasta ja luomakunnasta.

Tällä hetkellä noin 130 piispanvaalissa 
äänioikeutettua on halunnut ilmaista 

julkisen tukensa ehdokkuudelleni. Kan-
nattajalomakkeiden perusteluissa on 
nostettu esiin mm. juureva hengellisyys, 
laaja-alainen ymmärrys kirkon työstä, 
monipuoliset verkostot ja yhteistyöky-
kyisyys, strateginen osaaminen, koko-
naisuuksien hallinta, lahja innostaa ja 
rohkaista, nykyaikaiset johtamistaidot, 
viestinnän selkeys ja vaikuttavuus, ih-
misläheisyys sekä syvällinen teologinen 
sivistys. 

Näiden kirjausten lukeminen tekee 
nöyräksi - osaisinpa olla tuon luotta-
muksen arvoinen! Oma huokaukseni 
piispanvaaliprosessin aikaan on: Isä, 
tapahtukoon sinun tahtosi. Vaalin lop-
putuloksesta riippumatta haluan jatkos-
sakin palvella kirkkoa tiedolla, taidolla ja 
sydämellä.

Terhi Kaira

Missionaarinen seurakunta on 
keskittynyt Kolmiyhteiseen Jumalaan

Seurakunnan ytimessä on Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen tunteminen ja rakas-
taminen. Seurakunta palvelee Jumalaa, 
joka on lähetyksen eli mission alkulähde, 
ja ymmärtää olevansa tässä lähetysteh-
tävässä mukana. Kaikkea sen elämää 
läpäisee rukous.

Missionaarinen seurakunta 
on inkarnoituva

Seurakunta pyrkii muotoutumaan suh-
teessa siihen kulttuuriin, jossa se si-
jaitsee. Seurakunnan jäsenet pyrkivät 
panemaan syrjään omat kulttuuriset 
mieltymyksensä kirkosta ja sallimaan 
sellaisen seurakunnan muodon, joka 
muotoutuu niiden mukaan, joita he yrit-
tävät tavoittaa. Tavoittaakseen ihmisiä 
seurakunta pyrkii riisumaan pois kaiken, 
mitä evankeliumi ei vaadi. Seurakunta 
pyrkii seuraamaan Pyhän Hengen toi-
mintaa ja johdatusta yhteisössään.

Missionaarinen kirkko 
pyrkii muutokseen

Seurakunta on olemassa muuttaakseen 
yhteisön, jota se palvelee, evankeliumin 
ja Pyhän Hengen voiman avulla. Se ei 
palvele itseään eikä ole itseensä keskit-
tynyt. Jumalan valtakunta on sen tavoite 
ja se pyrkii vaikuttamaan omassa lähi-
ympäristössään tai verkostossaan.

Missionaarinen seurakunta 
tekee opetuslapsia

Seurakunta on aktiivinen kutsuessaan 
ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja sitou-
tuu kristillisen elämäntyylin kehittämi-
seen ympäröivään kulttuuriin sopivalla 

tavalla, eikä vetäydy siitä pois. Se liittyy 
kulttuuriin, mutta tarjoaa samalla vasta-
kulttuurisen haasteen elämässään, joka 
perustuu evankeliumin maailmankuvaan 
ja arvoihin. Se antaa tilaa seurakunta-
laisten lahjoille ja kutsumukselle ja pa-
nostaa johtajien kehitykseen. Se on kiin-
nostunut sekä yksilöiden että yhteisöjen 
muuttumisesta.

Missionaarinen seurakunta 
on suhteessa elävä

Seurakunnassa muodostuu uskon yhtei-
sö, jota leimaavat tervetulleeksi toivot-
taminen ja vieraanvaraisuus. Uskovia 
rohkaistaan solmimaan suhteita toisten 
kristittyjen kanssa. Seurakunta tietää 
olevansa epätäydellinen ilman suhteita 
muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöi-
hin. Se ei pyri erillisyyteen. 
(Mission-Shaped Church, 81, 82.) 

Näitä arvoja toivon myös oman kirkkom-
me toteuttavan.

Jukka Jämsén
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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

Isot ja pienet remontit, 
kalusteasennukset, 

terassit, maalaukset, 
laatoitukset ja vesieristykset.

Puh. 0456398692

REMONTIT JA LAATOITUKSET

Tilaa esittelyauto pihaan! 
Laadukkaat työvaatteet ja varusteet 

Suomenteollisuusvaate.fi 
Alue-edustaja Väinö Hautaluoma 

Puh. 0400 278 957  

Jyväskyläläinen ohjelmistotalo Ad-
micom osti seinäjokelaisen Lakeus 
Tilitoimiston liiketoiminnan hei-
näkuussa.
 -Tarkoituksenamme on kas-
vattaa yrityksen toimintaa ja työl-
listää paikallisia tekijöitä talous-
hallinnon eri tehtäviin, kertoo 
Admicom Finlandin toimitusjohta-
ja Anna-Maija Ijäs.
 Ijäksen mukaan Seinäjoella 
on tarkoitus laajentaa toimintaa ja 
palkata myös uusia työntekijöitä.
 Admicom on perustettu aut-
tamaan pienten ja keskisuurten 

Admicom laajeni Seinäjoelle ja osti Lakeus tilitoimiston liiketoiminnan – 
”toiminnan ytimessä asiakkaan liiketoiminnan tehostaminen”

yritysten liiketoimintaa valituilla 
toimialoilla. Toimialakohtaisen 
ohjelmiston avulla yritys tuo hel-
potusta arjen ”paperitöihin” tarjo-
amalla yrittäjille valmiita ja auto-
matisoituja ratkaisuja.
 -Olemme aina uskoneet nuo-
riin yrittäjähenkisiin tekijöihin, 
joille voimme tarjota hyvän kehit-
tymismahdollisuuden oman alan-
sa asiantuntijaksi. Kun tekemisen 
asenne ja oppimisvalmiudet ovat 
kunnossa, sillä pääsee työelämässä 
oppimaan tarvittavat taidot ja ke-
hittymään osaavaksi ammattilai-

seksi, sanoo Ijäs.

Liiketoiminta kannattavaksi

Admicom on kehittänyt aktiivisesti 
myös palvelujaan ja Ijäs toteaakin 
yhtiön olevan enemmän kuin pelk-
kä ohjelmistotalo:
 -Yrittäjät ovat alusta asti tur-
vautuneet apuumme myös pal-
kanlaskennan ja kirjanpidon 
palveluiden kanssa. Tilitoimistolii-
ketoiminta on kasvanut muun lii-
ketoiminnan rinnalla ja yhtiömme 
työllistää nykyään yli 50 kirjanpi-

FAKTALAATIKKO

Perustietoa Admicomista – vahvasti kasvava kotimainen ohjelmistotalo

•  Jyväskylässä vuonna 2004 perustettu kotimainen järjestelmäkehityksen edelläkävijä.

•  Nopeasti ja kannattavasti kasvava yritys, jonka henkilöstöstä iso osa on myös osakkaina 
 yrityksessä. 

•  Liikevaihto oli 21,9 miljoonaa vuonna 2020.

•  Työntekijöitä n. 180 ympäri Suomen.

•  Admicomin löytää pian kuudesta suomalaisesta kaupungista: Seinäjoen lisäksi yhtiöllä on
 toimipisteet Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Syksyn aikana avataan 
 toimipiste myös Turkuun.

•  Vuonna 2018 Admicom listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -listalle.

don ja palkanlaskennan ammatti-
laista.
 Ijäksen mukaan yrityksen itse 
asiakkailleen tuottama ohjelmis-
topalvelu on avainroolissa myös 
järjestelmäkehityksessä.
 -Tiedämme, mitä asioita asi-
akkaan arjessa on oleellista hel-
pottaa. Olemme olleet pienyrittä-
jien puolella tuottamalla kevyttä ja 
helppoa pilvipalvelua, joka on  mo-
nistettavissa erilaisten asiakkai-
den liiketoimintaan. Tyypillisesti 
isot tai räätälöitävät ratkaisut eivät 
palvele pienyrittäjiä, koska niiden 
hinnoittelu karkaa helposti saa-
vuttamattomiin, taustoittaa Ijäs.
 Digitalisaation läpimurto on 
myös vaikuttanut siihen, että vuo-
sien varrella Admicom on ollut 
vahvasti mukana asiakastoimialo-
jensa sähköisten toimintatapojen 
edistämisessä ja sitä kautta heidän 
liiketoimintansa kustannustehok-
kuuden parantamisessa.
 Monesti ajatellaan, että oh-
jelmistotoimittajat ”pelkästään” 
koodaavat ohjelmistoja. Ijäs kui-
tenkin sanoo nähneensä viimeiset 
kymmenen vuotta Admicomia yri-
tyksenä sisältä päin, ja arvioi sinä 
aikana arvioi yrityksen auttaneen 
monia satoja yrittäjiä saamaan lii-
ketoimintansa kannattavaksi ja te-
hottomat työvaiheet pois.
 -Kun aloitin yrityksessä 
vuonna 2011, hyvin nopeasti kävi 
selväksi, että kehittämässäm-
me ratkaisussa on oikeaa lisäar-

voa asiakkaille. Tämä ideologia on 
juurtunut syvälle admicomilaisiin 
ja näkyy jokapäiväisessä työssäm-
me. Meillä riittää tulevaisuudessa-
kin vielä paljon työtä luodessam-
me yrittäjäystävällisempää arkea 
yhdessä asiakkaidenmme kanssa, 
avaa Ijäs.
 Toiminnan tehostamisen kes-
kiössä on tuoda asiakkaiden saa-
taville automatisoituja ratkaisuita, 
joilla kuormittavaa ja kannattama-
tonta rutiinityötä voidaan poistaa.

Lakeus Tilitoimiston 
toiminta laajenee

Heinäkuussa julkaistun yrityskau-
pan myötä Admicom osti Lakeus 
Tilitoimiston liiketoiminnan ja 
laajensi toimintaansa myös Seinä-
joelle.
 -Olemme palvelleet Lakeus 
Tilitoimiston kanssa yhteisiä asi-
akasyrityksiä menestyksekkäästi 
usean vuoden ajan. Meille tarjou-
tuu kaupan myötä erinomainen 
mahdollisuus yhdistää toimiala- ja 
palveluosaamisemme, toteaa Ijäs.
 Merkittävä osa Admicomin 
asiakkaista ostaa kokonaispalve-
lua, jossa Adminet-ohjelmistorat-
kaisun ja konsultointipalveluiden 
ohella asiakas saa käyttöönsä myös 
tilitoimistopalvelut. Admicomin 
toiminnan kasvaessa myös tilitoi-
mistopalveluiden kysyntä on kas-
vanut voimakkaasti.
 -Palveluliiketoimintamme on 
kasvanut viime vuosina voimak-
kaasti ja liiketoimintakaupan myö-
tä varmistamme osaajien saata-
vuuden asiakkaittemme käyttöön 
myös jatkossa. Tavoitteenamme 
on vahvempien tilitoimistopalve-
luresurssien kautta mahdollistaa 
asiakkaidemme palveleminen laa-
jemmin myös maantieteellisesti. 
Toivotan Lakeus Tilitoimiston asi-
akkaat ja henkilökunnan lämpi-
mästi tervetulleiksi Admicomille, 
Ijäs sanoo.
 Seinäjoen toimipisteestä vas-
taa jatkossakin Lakeus Tilitoimisto 
Oy:n toimitusjohtaja Suvi Varala. 
Admicomin ja Lakeus Tilitoimis-
ton voimien yhdistäminen  Varalan 
mukaan luonnollinen jatkumo pit-
kään jatkuneelle yhteistyölle.
 -Adminet on ohjelmistojen 
edelläkävijä, minkä olemme saa-
neet itse todeta toimiessamme 
Adminet-kumppanitilitoimistona. 
Pitkälle viety automaatio vapaut-
taa kirjanpitäjiemme aikaa rutii-
nitöistä, joten pystymme entistä 
paremmin tukemaan asiakkaitam-
me heidän liiketoiminnassaan. 
Lakeus Tilitoimisto palvelee edel-
leen asiakkaitaan itsenäisenä lii-
ketoimintayksikkönä. Liittyminen 
itseämme suurempaan Admico-
min organisaatioon auttaa meitä 
kuitenkin kehittämään palvelui-
tamme ja osaamistamme entistä 
pidemmälle, päättää Lakeus Tili-
toimisto Oy:n toimitusjohtaja Suvi 
Varala.

 

Kotiväki onnittelee 1.10 
johdosta 14-vuotiasta 

jalkapalloilijaneitokaista.

Tarkoituksenamme on kasvattaa yrityksen toimintaa ja työllistää paikallisisa tekijöitä taloushallinnon eri tehtäviin, kertoo Admicom Finlandin toimitus-
johtaja Anna-Maija Ijäs.

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

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

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

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

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

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  info@suomenmarkkinatutkimus.fi

Seinäjokinen-lehti 
onnittelee Seinäjoen 

Urheilijoiden 
Ryhtipoikaa 

Raimo Ristilä 
vuodelta 1961, 

nyt 75-vuotiasta 
SSU:n kunnia-
kierroskerääjä 
vuodelta 2021.

ONNEA!

Löydät meidät netistä osoitteesta 
www.seinajokinen.fi sekä Facebookista

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin



S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.


