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Pakettitarjous!
Täydellinen pesupaketti syksyyn,
nyt edullisesti verkkokaupasta
www.citycarwash.ﬁ
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Puh: 050 453 0086
info@citycarwash.fi

www.seinajokinen.fi

SEINÄJOKI, Valtionkatu 7
www.citycarwash.fi

MATTI-PEKKA LUUKKO
Maaseudun ääni.
Äänestä 4.-17.11.

Osuuspankin
edustajiston vaalit
2021
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Pesula Megakeskus

Olisiko aika vaihtaa
lämpimämpää päälle?
Meiltä saat päällystakkien
ammattitaitoisen pesun ja
viimeistelyn jopa päivässä!
P.S. Muista myös pikkujoulukauden
juhlavaatteiden pesu ajoissa!

SOL Pesula Megakeskus
p. 040 779 7277
Avoinna Ma-Pe
09:30-17:00
Lounastauko 13:30-14:00

Lomallolla
riittää
tapahtumia
Meillä tapahtuu jatkossa entistäkin enemmän, sillä
saimme joukkoomme tapahtumajohtaja Taru Suksian.
Tervetuloa!

Seuraavat Lomallo-tapahtumat:
• Tallukan tanssit 15.-17.10.
• Vuokatin talviviikonloppu 26.-28.11.
• Kaikki muut tapahtumat, lomallo.fi/tapahtumat
Ilmoittaudu mukaan lomallo.fi
Jos sinulla on kysyttävää tapahtumistamme,
ota yhteyttä:
Taru Suksia, tapahtumajohtaja
040 558 6111 | taru.suksia@lomallo.fi

Lomallon asiakkaana saatavillasi on yli 400 000 kohdetta
Suomessa ja maailmalla. Kun lomailet, lomaile paremmin.

www

.sol.

fi
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Kilpeläisen Juntta

Kirkon tehtävä
on julistaa
Jumalan sanaa
Matteuksen evankeliumin 7. luvussa 22-27 Jeesus sanoo: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta
ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi
kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki:
’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.
’Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden
mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja
syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle
perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja
rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä
huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”
On aika neuvoa. Kirkon ja erityisesti useiden nuorten pappien pitäisi
kaivella Raamattu esille ja lukea vähemmän Ilkka-Pohjalaista ja muita
roskamedioita. Kirkon tehtävä on puhua Jumalan sanasta ja Jeesuksen
armosta eikä alkaa sekaantumaan ulkomailta rahoitettaviin kansan kiihottamisoperaatiohin saati kanniskelemaan arkkua elokapinan mukana. Kirkon ei pidä mielistellä yleistä mielipidettä.
PiIspan vaalin alla pitäisi jokaisen tutkia roomalaiskirjeen 12:2 sanoja:
”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”
Tänä päivänä toimittajakunta on harvinaisen suppean elämänkatsomuksen ja -kokemuksen omaavaa. Rehellisyyden nimissä pienistä paikallislehdistä löytyy paremman kokemuksen ja sydämmen sivityksen
omaavia kirjoittajia kuin valta- ja maakuntamedioista.
HS:n päätoimittaja Antero Mukka myönsi jo 24.7.2018 julkaistussa jutussa ”kasvissyöntibuumi onkin suuri kupla – tilastot paljastavat aivan
toisenlaisen totuuden”, että lehden sisältö liikaa heijastele toimittajien
omaa elämänpiiriä.
Mukan havainto on tärkeä. Maakuntalehti edustaa päätoimittajansa ja
vihervasemmistoon kalleellaan olevien toimittajiensa kautta sateenkaarimyönteisyyttä, kriittisyyttä perinteisille arvoille ja NATO-mielisyyttä. Tämä on kaikkien hyvä tietää. Seinäjokinen taas kunnioittaa
perinteisiä pohjalaisia arvoja, joista keskeinen on kristilliset arvot.
Kristilliset arvot ovat kalliomme.

Suomen hallitus ottaa joka vuosi velkaa miljardeja. Pääministeri Marin
ja vihreiden puheenjohtaja Ohisalo jopa selittävät, että velkaa saa ja pitää ottaa ”vihreään siirtymään”. Nuorilta poliitikoilta näyttää puutuvan
ymmärrystä reaalimaailmasta. Inflaatiota kiihdyttää lähinnä energian
hinta ja ilmastonmuutosvouhkaaminen. Suomessa monet yrittäjät riistettiin valtion toimesta 1990-luvun lamassa ulkomaisien velkojen takia
tai romuttamalla vakuudet. Nyt on sama uhka päällä. Velkaa ei voi ottaa
loputtomasti. Eikä varsinkaan valtio.

Sami Kilpeläinen

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla Jakelu 32 000 kpl Seinäjoki, Nurmo,
Peräseinäjoki, Ylistaro ja 60-Ilmajoki.
Tavoittaa yli 40 000 lukijaa,
Ilmestymispäivä 27.10.2021
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 18.11.2021.
Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYKväreissä, resoluutio 200 dpi, Press
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.
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Ylistaron paneelissa puhutti päivähoitopaikkojen puute,
lukion tulevaisuus ja jokivarsirakentaminen
”Maaseudun
tulevaiselvitystä, miksi hänen Miksei kunta kaavoitusmonopolilsuus kaupumgim lätoimiessaan lautakunnan la hoida lupia rakentamiseen?, ihhiönä” oli Ylistarossa
puheenjohtajana
ovat metteli Kattelus-Kilpeläinen.
viime
keskiviikkona
päiväkoti- ja esikouluJuha Konttas oli Kattelus-Kiljärjestetyn paikallisten
paikat vähentyneet Ylis- peläisen linjoilla rakennuslupien
valtuutettujen paneelin
tarossa ja samaan aikaan saamiseksi maaseudulle:
aiheena.
yksityisten päiväkotien
-Pitää edistää maseudulla
Paneelin juontanut
palvelusetelin hintaa on asumista. Halkosaaren kehittämiJussi Mustikkamaa oli
kasvatettu?
nen ei auta Ylistaron kehittämistä.
tyytyväinen aktiiviseen
Mäenpää väit- Rantarakentamiseen pitäisi saakeskusteluun,
jossa
ti tilanteen vaihtelevan da lupia. Raittirakentamista voisi
paikalla olivat Seinäpäivittäin. Hän uskoi, myös täydentää, Konttas hahmotjoen kaupunginjohtaja
että päivähoitoon voi- teli.
Jaakko Kiiskilän lisäksi
daan järjestää paikkoja
Esa Nuottivaara kertoi mm.
kaikki kuusi ylistaroylistarolaisille.
Malkakoskella olevan yrittäjiä, jotlaisvaltuutettua: Mikko
Yleisöstä epäil- ka haluaisivat kehittää aluetta:
Aila (kok.), Esa Nuottiin Mäenpään kom-Tarvitaan suunnitelmia, kaativaara (kesk.), Heikki
menttia ja todettiin paik- vaa.
Jaakko Kiiskilä, Mervi Mäenpää, Juha Konttas, Piia Kattelus-Kilpeläinen, Heikki Niemi, Esa Nuottivaara ja Mikko
Niemi (ps.), Piia Kattelkoja tarjottavan SeinäjoelAsko Istolahti kommentoi yleiAila osallistuivat Jussi Mustikkamaan (oik.) juontamaan paneeliin Ylistaron kirjastossa.
us-Kilpeläinen (ps.),
ta.
söstä, että miksei yleiskaavaa YlisJuha Konttas (kesk.) ja Mervi Mäovat korvanneet.
sa, mutta haasteita on ja jos ei ole
”Ei
kiinnosta
ajaa
päi- taroon lupauksista huolimatta ole
enpää (kesk.).
-Kiinteistöt ovat kunnossa ja
tontteja, niin ei saada asukkaita,
vässä kolme tuntia, jos asuu vieläkään saatu?
Kaupunginjohtaja Kiiskilä oli ollaan hyvien liikenneyhteyksien Aila linjasi.
Ylistarossa,
työpaikka
Kau-Vuonna 2009 kaikki oli valiloinen, että koronan jälkeen on jo ääressä. Pendelöidään molempiin
havalla ja päivähoitopaikka Seinä- miina, mutta koko ajan asiaa lykäpäässyt kiertämään kaupunkia.
suuntiin ja ihmiset etsivät väljem- Yleisö aktiivinen
joella”.
tään, kummeksui Istolahti.
-Mitä kunmallisimpaan aikaan
pää asumista, Konttas arvioi.
sattunut aloitus kaupunginjohKeskusteluun sai osallistua myös
Miksei jokirantaan
Millaista taidetta Ylistaroon?
tajana, kun ei ole nähnyt ihmisiä. Päiväkodit täynnä
yleisö, jota paikalla oli parikymsaa rakentaa?
Huolta koronasta on jälleen eikö
mentä.
Paneelin juontanut Jussi Mustikkanäytä luvut nyt hyvältä, harmitteli Piia Kattelus-Kilpeläinen muistutSari Hirvelä kommentoi yleiUseat panelistit ihmettelivät, miksi mäki innostui keskustelussa esiin
Kiiskilä.
ti, ettei Ylistaron alue ole hyötynyt
söstä huolissaan päivähoitotilanIsossakyrössä saa rakentaa lähelle tulleesta
maauimalahankkeesta,
Kiiskilä pohti Ylistaron ja koko ’kasvun kehästä’.
teesta Ylistarossa:
jokirantaa ja Seinäjoella ei edes 200 johon aikanaan oli kerätty jo rahoiSeinäjoen tulevaisuutta valoisana:
-Palveluita pitäisi olla ja että
-Ei voi ottaa työtä vastaan,
metrin päähän saa lupia.
tustakin.
-Kaiken
kaupungistumisen lapset hoidetaan. Ei voi olla niin,
kun ei ole hoitopaikkaa, kiteytti
Jaakko Kiiskilä puolusti kaaValtuutetut olivat kuitenkin
trendin keskellä on nähty uusia että Ylistarosta joutuu viemään Hirvelä.
voituksen tarvetta, kun alueella on maltillisempia lentäville ideoille.
trendejä trendin sisällä. Nurmi- Halkosaareen esikouluun, sanoi
Piia Kattelus-Kilpeläinen kerpotentiaalia
volyymirakentami-Joukkoliikenne pitää pelata.
järvi-ilmiön kaltainen kaupungisKattelus-Kilpeläinen.
toi, että ”niin kauan kun olen poseen eli useisiin asuntoihin.
Nuorille tekemistä, skeittirata ja
ta muutto on yleistynyt ja etätyö
Ylistaron palvelujen vähenelitiikassa ollut, olen puolustanut
-Kaavoitus ohjaa kasvua ja harrastustoimintaa kuten pesäpallisääntynyt. Seinäjoella on kau- minen vaikuttaa myös yrittäjiin.
pieniä yksiköitä”:
kehitystä. ELY-keskukselle annan loa, linjasi Heikki Niemi.
punkiasumisen vaihtoehtona vas-Työpaikat ja palvelut ovat
-Ajoin sitä, että myös perhepyyhkeitä. Ylistaron kirkonkylän
Piia Kattelus-Kilpeläinen oli
tauksena Nurmo, Peräseinäjoki ja tärkeitä. Isot tontit ovat Ylistaros- päivähoitoyksiköitä tuetaan.
asioita se ei ole palvellut ja pelto- huolissaan, ettei esim. paikalliselle
Ylistaro. Seinäjoella laatutekijänä sa pääsääntö ja hulevesimaksut
Mervi Mäenpäältä vaadittiin
ja tuntuu riittävän pilkottaviksi. viinitila Pirulalle on laajentumiselovat erimuotoiset elämäntavat, to- kurittavat mm. eläkeläisiä, totesi
tesi Kiiskilä.
Kattelus-Kilpeläinen.
Heikki Niemen mukaan Ylistaro
on
hyvä paikka elää.
Huoli palveluista
-Jotain tulee tapahtumaan luKaikki valtuutetut kommentoivat kiolle, mutta mitä? Huoli on, että
Ylistaron tilannetta tänä päivänä.
Seinäjoen
kaupunginjohtaja
päivähoitopaikat ovat täynnä, toMervi Mäenpää näki lähinnä
Jaakko Kiiskilä kertoi Seinäjokitesi Niemi.
vain positiivisia asioita:
selle Ylistarossa, että Seinäjoen ja
Esa Nuottivaaran mielestä pe-Maaseutupitäjä
Seinäjoen rusasiat ovat aika hyvässä kunnosVaasan välillä tutkitaan nyt uukainalossa. Yhteydet ja palvelut sa.
sia pendelöintimahdollisuuksia
ovat kunnossa. Kiinteistöt ovat
kaupunkien välille.
-Harrastusmahdollisuudet pikunnossa. Ollaan hyvässä asemas- tää laittaa kuntoon ja aina löytyy
-Seinäjoki ja Vaasa tutkivat
sa ja hänelle oli Ylistaron kehittäjikiskobussia, täräytti Kiiskilä.
jotain muutakin kehitettävää. Koen ryhmästä noussut esille lähinnä
Seinäjoen ja Vaasan yhteistyö
rona opetti digitalisaatioon, arvioi
vain keskustelu lukion tulevaisuu- Nuottivaara.
on tiivistymässä vahvistaa Kiisdesta. Ja alkutuotantoa on paljon.
kilä Seinäjokiselle.
Mikko Ailan mukaan hyvääkin
Juha Konttas piti Ylistaron löytyy.
-Kaupunkikehittämiseen
tilannetta aivan kohtuullisena.
tarkoitettuun Urban note -ver-On kolme asiaa, jotka eivät ole
Negatiivisena Konttas mainitsi kunnossa: hammaslääkäriasema
kostoon Vaasan eikä SeinäjoSeinäjoki ja Vaasa selvittävät kiskobussin mahdollisuutta. Kuvan kiskobussi on
menetetyt palvelut kuten lääkä- siirrettiin Seinäjoelle, lisäksi yken väkiluku yksin mahdu. Sikkuvattu Nurmeksen ja Joensuun radalta.
ripalvelut, jota onneksi yksityiset sityistiet on luvattu pitää kunnossi tarvitaan kahden kaupungin
ns. twin-city -malli, jolla 100 000
-Asiaa pitää tutkia huolella ja
asukkaan raja ylittyy. Yhteistyö- pidemmällä perspektiivillä, Kiiski•
tä on, vakuuttaa Kiiskilä Vaasan lä huomauttaa.
• A VA LÄÄK
I- T: 59€
R
S
J
E
O
V TEE ketti 9€ Ä
KOR TAAN ÄRIN
suuntaan lisääntyneestä yhteisSeinäjoen ja Vaasan elinkeiT a 4 T
• R • LA TTITO OTTO
työstä.
norakenne
poikkeaa sopivasti toiNÄYppea paketti 1ÄHETET
ESE USU DIS
Laadukkaat työvaatteet ja varusteet
PTI NN TUK
sistaan
eikä
Kiiskilä näe ongelmia
• sulaaja p AN L
E
N U OT SET
• s ILM
USI
Kiskoja
poistettu
kaupunkien
yhteistyölle:
ö
NN
my
AT
Yksityinen lääkäri- ja
-Päinvastoin. Jos akkuteolliAlue-edustaja Väinö Hautaluoma
terveydenhoitopalvelu
Seinäjoen ja Vaasan väliltä on monin suus tuottaa 8000 uutta työpaikkaa
– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut
paikoin poistettu kiskoja ja mahdol- Vaasan seudulle, tuo se asukkai– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
lisia junien siivuutuspaikkoja.
ta ympäristöön Seinäjoelle asti ja
– Uutena myös työterveyshuolto
Kiiskilä ei kuitenkaan ole epä- vastaavasti Seinäjoen teknologitoivoinen asian suhteen.
ainvestoinnit tai ruoka-alan klus-

le kyllä tarjottu tiloja muilta paikkakunnilta, mutta ei Seinäjoelta.
Kattelus-Kilpeläinen
kertoi,
että Ylistaroon on osoitettu perintö
esim. patsaalle kirkonkylän alueella:
-Miten käytetään 70-80 000
euroa taideteokseen? Tarvitaan
hyviä ehdotuksia, kannusti Kattelus-Kilpeläinen.

Yksimieliset johtopäätökset
Valtuutetut olivat tulevaisuuden
tarpeista hyvin yksituumaisia. Esa
Nuottivaara myönsi, ettei ollut
tunnistanut päivähoitohaastetta.
Mervi Mäenpään mielestä valtuutetut eivät asioita keksi, vaan
vievät vain niitä eteenpäin.
Mikko Aila ja Heikki Niemi kaipasivat markkinoinnin tehostamista.
Piia Kattelus-Kilpeläisen mukaan päivähoidon lisäksi koulutus
pitää ottaa teemaksi.
-Seinäjoella on ollut hinku
Tampereen suuntaan. Itse kannatan Vaasan suuntaan yhteistyötä,
sanoi Kattelus-Kilpeläinen.
Juha Konttaksen mukaan tilanne on hyvä:
-Moni on tyytyväinen palveluihin. Jonkinlaista yleiskaavaa pitää olla. Kuitenkin menee suhteellisen hyvin, arvioi Konttas.
Tilaisuuden yleisö oli tyytyväisiä kaikkien ylistarolaisvaltuutettujen mukanaolosta ja vilkkaasta
keskustelusta.

Seinäjoki ja Vaasa tutkivat kiskobussia

Tilaa esittelyauto pihaan!

YLISMEDI

Suomenteollisuusvaate.ﬁ

Puh. 0400 278 957

Ajanvaraukset 050 325 8792

Kaukolanraitti 7, Ylistaro www.ylismedi.fi

teri ovat taas Seinäjoella vahvoja
kasvun lähteitä, muotoilee Kiiskilä.

Puheenjohtajan palsta

Päättäjät etääntyneet
pienituloisten arjesta
Sain yhteydenoton valveutuneelta kansalaiselta. Hänen mukaansa
etenkin pääministeripuolue SDP on etääntynyt pienituloisten arjesta
ja harjoittaa populistista puhetta ilman asiantuntemusta. Demareilla
tuntuu olevan ikuinen vappu ja heidän puuhaamallaan ”vappusatasella” ei olisi toteutuessaan todennäköisesti mitään merkitystä, koska se
vain vähentäisi pienituloisten saamaa asumistukea samalla summalla.
Tämä kulminoituisi etenkin yksin asuvien eläkeläisten kohdalla.

Kaupunki innostui järjestämään asukasiltoja liitokuntien kirjastoissa.
Siitä kiitos kulttuuritoimelle. Alueen valtuutetut oli kutsuttu samoin
kuin kaupunginjohtaja Kiiskilä. Saadun palautteen mukaan ”on sinänsä positiivista, että näitä edes järjestetään”, mutta: Yleisökysymyksiä
toivottiin enemmän, lisäksi syvällisempää keskustelua myös vaikeista
aiheista ja paneelille oli varattu liian vähän aikaa. Itse ainakin kehoitan kuntalaisia ottamaan yhteyttä alueen valtuutettuihin soittamalla,
lähettämällä sähköpostia tai tulemalla paikalle tilaisuuksiin.

Äskettäin yksityinen päiväkotiketju Touhulan ilmoitti, että yt-neuvottelut ovat päättyneet ja lopputuloksena ketju lakkauttaa kymmeniä
päiväkoteja ympäri Suomen, myös Seinäjoelta. Touhulan ilmoitus aiheutti kiireen. Missä lapset hoidetaan jatkossa? Myös perheiden tulee
saada tieto mahdollisimman nopeasti.
Jos ei löydy yksityistä päiväkotiyrittäjää jatkamaan toimintaa, on lapset
sijoitettava kunnassa jo olemassa oleviin hoitopaikkoihin tai kunnan
on otettava toiminta omiin käsiin. Laki kun lähtee siitä, että kunnan on
järjestettävä lapselle päivähoito. Piste.
Touhulan kohdalla lisää vaikeuskerrointa ainakin toi se, että päiväkotitoiminta oli eri yhtiön käsissä kuin päiväkotikiinteistöt, jotka ovat ulkomaisen pääomasijoittajan omistuksessa.

Itse toivoisin palvelujen ulkoistamiseen malttia. Mielestäni ei ole realistista kuvitella, että lakisääteisen palvelun tuottamisesta voisi yksityinen taho repiä voittoja, koska kunta pystyy saman palvelun tuottamaan
laadukkaasti perheille ilman pääomasijoittajien voiton tavoittelua.
En tarkoita sitä, etteikö yksityistä sektoria tarvita palveluita tuottamaan. Kyllä tarvitaan. Joustava ja ketterä yrittäjä on monella toimialalla
lahja. Mutta yrittäjien ja kuntapäättäjien tulisi aina tapauskohtaisesti
harkita, kannattaako lakisääteinen palvelu ”ulos sortteerata”.
Yrittäjän näkökulmasta kilpailu kunnan kanssa samalla markkinalla
voi aiheuttaa kannattamattomuutta ja kunnan näkökulmasta voi tulla
tilanne eteen, että ulkoistettu palvelu tuleekin ilman ennakkovaroitusta omaan syliin.

Tampere3:sta Vaasaan?
Seinäjoen ammattikorkeakoulun
(Seamk) suuntaaminen Tampereelle ja edellisen valtuustokauden
aikainen suunnaton Tampere-into
sai kolauksen, kun Tampereen
yliopistoa pyörittävä korkeakoulusäätiö päätti lopettaa yhteistyöneuvottelut Seamk-yhteistyön tiivistämisestä kesällä 2020.
Vaasan suunta olisi nyt useiden valtuustolähteiden mukaan
ainoa järkevä ja realistinen suunta. Valtuuston puheenjohtaja Pasi
Kivisaari (kesk.) on kuitenkin vielä
suuntaamassa Tampereelle, ainakin valtuuston seminaarin muodossa.
Seinäjokinen-lehti
seuraa,
onko kaupunginhallituksella kykyä tiivistää neuvotteluja Vaasan
yliopiston suuntaan. Kaupunginjohtaja Kiiskilän avaus Vaasan
suuntaan on monien valtuuttetujen
mielestä rohkaiseva uutinen.

Kangasalalla on ulkoistettu koko kouluruokailu. Tällä vältettiin 7 miljoonan euron investointi uuteen keskuskeittiöön. No, lapset ovat kuulemma tyytyväisiä ruuan laatuun, mutta jos olisin paikallisen MTK:n
jäsen, en käsiäni taputtaisi. Kun palvelu ostetaan kaukaa kunnan ulkopuolelta, ei paljon paikallista tuottajaa tueta eikä työllistetä keittiöalan
ihmisiä. Samalla vähenevät myös paikkakunnan oppilaiden mahdollisuudet työharjoitteluun ja TET-jaksoon. Päätöksillä on monenlaisia
vaikutuksia.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

www.pohjanrakennuskone.com
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Lakeus Metsä 2021 Kauhavan
entisellä lentosotakoululla
LSK Business Parkin alueella järjestetään tulevana viikonloppuna
metsäaiheiset messut.
Nyt messualue käsittää 3000
m² sisätilaa ja n. 10 000 m² asfaltoitua pihatilaa. Yleisöä odotetaan
paikalle noin 2500 henkeä/päivä.
-Messut on tarkoitettu metsätalouden ja siihen liittyvien toimintojen esittelyyn. Asiakkainamme
ovat konevalmistajat, maahantuojat, metsäyhtiöt ja kaikki metsätalouden piiriin kuuluvat tahot,
kertoo messujen puuhamies Seppo
Ristimäki.
Messut palvelevat koneyrittäjiä
työntekijöineen, metsänomistajia
ja metsätalouden parissa työskenteleviä. Pääyhteistyökumppaneina
messuilla ovat Hankkija ja Ponsse.
- Lakeus messut ovat todelliset
ammattimessut. On helpottavaa,
kun ensimmäiset messut nyt toteutuvat, toteaa Seppo Riihimäki
helpottuneena. Messut on jouduttu
aikaisemmin siirtämään Covid-19
epidemian vuoksi.
Tapahtumalle on tälle alueelle selvästi tarvetta ja tilaus. Viime
vuoden perutuille messuillekin
oli jo myyty 180 paikkaa näytteilleasettajille.
-Lakeus Metsä 2021-messuil-

lekin on tulossa hyvin näytteilleasettajia. Paikalla ovat metsäalan
johtavat toimijat. Messuilta löytyy
kova kattaus metsäkoneita, hyötyajoneuvoja ja muista metsäalaan
liittyviä asioita, Ristimäki lupaa.

Valmistelut ovat
sujuneet hienosti
Lakeus Messut Oy:n puolesta valmisteluja ovat Seppo Ristimäen
lisäksi tehneet Kati Haapanen ja
Arto Tervonen.
-Valmistelut ovat menneet
todella hienosti ja pian joudumme
myymään ”eioota” kertoo Ristimäki viikko ennen tapahtumaa.
Seppo Ristimäen mukaan LSK
Business Parkin alue messujen
järjestämiseen on aivan loistava
ja alueen omistavan yhtiön kanssa
yhteistyö on sujunut saumattomasti.
-Messuille on varattu tilaa
runsaasti ja isoon telttaan tulee
lipunmyynti, kahvila ja anniskelualue. Ajankohta ei ole ongelma,
vakuuttaa Ristimäki.
-Näytteilleasettajat ovat tyytyväisiä ajankohtaan. Tuntuu siltä, että nyt on tärkeintä, että näitä
järjestetään ja päästään tapaamaan

Etelä-Pohjanmaalla maltilliset palkkiot

toisiaan, Riihimäki tuumaa.
Messuilla ”Mietaan Jussi” hoitaa isännän hommat tuttuun tyyliinsä ja näytteilleasettajat tuovat
parhaat laitteensa paikalle.
-Ja loppuun vielä sanon, että
”Tulethan vain terveenä paikalle”,
eihän mihinkään saa lähteä sairaana, sillon pitää pysyä kotona. Tervetuloa syksyn komeimmille messuille, toivottaa Seppo Riihimäki
lopuksi.

MUUTOSJOHTAJAT

SOTE:n PUHEENJOHTAJAT

KAUPUNGINHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA

Juh Mieto toimii
messuisäntänä
Hiihtolegenda Juha Mieto on ensimmäisten Lakeus Metsä-messujen isäntä. Hän kävi tutustumassa
messualueeseen viikkoja ennen.
-Alue on tuttu, koska poikani
kävi täällä armeijan. Nykyistä liiketoimintaa en tuntenut, kun tänne tulin, Mieto totesi.
Kurikkalainen Mieto toivottaa
kaikki tervetulleeksi messuille.
-Tervetuloa sankoin joukoin
messuille ja tulukaa juttusille. Pyritään siihen, jotta kehuta klupuutehan kaikkia tasapuolisesti. Olen
vakaasti sitä mieltä, notta tapahtuma onnistuu, Juha Mieto lataa
omalla aitoudellaan.
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7700€/kk

VÄKILUKU: 192 150
KUNTIA: 18

96 250€/v

Tanja Penninkangas
YTM

500€/kk

6000€/v

583€/kk

Lasse Hautala
KESK. erityisavustaja

7000€/v

Paula Risikko
KOK. TtT

ETELÄ- JA ITÄ-SAVO

LSK Business Parkin toimitusjohtaja Mika Marjamäki, Juha Mieto sekä
Lakeus Metsä 2021-messujärjestäjäjistä Seppo Riihimäki ja Arto Tervonen tutustuivat messualueeseen. Kuvat: Vesa Rauhala

SINIMUSTA

info@sinimusta.ﬁ

9000€/kk

112 500€/v

Sami Sipilä
KTM

500€/kk

6000€/v

Pekka Nousiainen
KESK. kunnanjohtaja

320€/kk

3840€/v

Anna-Kristiina Mikkonen
SDP. YTM

KAINUU

VÄKILUKU: 71 680
KUNTIA: 8

Vihtori-paidat
Vihtori-pipot
Vihtori-sukat ja
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

VÄKILUKU: 132 702
KUNTIA: 12

Luottamushenkilöiden
saamat
palkkiotasot ovat ryöpsähtäneet
tällä vaalikaudella.
Etelä-Pohjanmaalla on pysynyt maltti eikä palkkioita ole nostettu. Esimerkiksi Seinäjoen yli 64
000 asukkaan kaupungissa koronapandemian alkaessa luottamushenkilöpalkkioita jopa pienennettiin 20 prosentilla tilapäisesti.
Kainuussa väkiluku on reilut 70
000 asukasta. Kainuun sote:n hallituksen puheenjohtajalle juoksutettiin ylimääräisenä asiana sotevaltuuston kokoukseen 2500 euron
kuukausipalkkio syyskuun kokoukseen puolipäiväisestä tehtävästä.
Päälle tulevat vielä kokouspalkkiot.
Vuosiansiot ovat siis 30 000
euroa ristijärveläiselle, nuohooja
Paavo Oikariselle (kesk.), joka toimii hallituksen puheenjohtajana.
Jokaisesta kokouksesta puheenjohtajalle Kainuussa kertyy vielä
kokouspalkkioita vähintään 225
euroa per kokous. Vielä viisi vuotta sitten palkkio oli vain 135 euroa.
Tuolloin hallituksen puheenjohtajana toimi hyrynsalmelainen Tapani Kemppainen (kesk.).

9000€/kk

112 500€/v

Timo V. Korhonen
KESK. agrologi
E-P:n sotessa maltti pysynyt
Etelä-Pohjanmaan asukasluku on
lähes 190 000. Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana aloitti ex-kansanedustaja Lasse Hautala (kesk.),
joka saa vuosikorvausta 6000 euroa. Kokouspalkkiot ovat samalla
tasolla kuin kolme kertaa väkiluvultaan pienemmässä Kainuussa.
Hautala saa jokaisesta kokouksesta
puheenjohtajana siten 225 euroa.
Esimerkiksi noin 140 000
asukkaan Etelä-Savo jakautuu vielä kahteen sairaanhoitopiiriin. ItäSavossa 40 000 asukkaan Sosteria
johtaa niin ikään ex-kansanedustaja ja ex-kunnanjohtaja Pekka
Nousiainen (kesk.), joka myös nettoaa saman 6000 euroa vuodessa
kuin Etelä-Pohjanmaan Hautala.
Kainuun Oikarinen on siis aivan omissa sfääreissään.

Kajaanissa palkkiot karanneet
Kajaani uudisti hallintosäännön
juuri ennen vaaleja. Vaalien jälkeen
36 500 asukkaan Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja

2500€/kk

30 000€/v

2000€/kk

Paavo Oikarinen
KESK. nuohooja

Teuvo Hatva, niin ikään keskustalainen, nettoaa joka kuukausi 2000
euroa eli vuodessa 24 000 euroa.
Kokouksista maksetaan palkkiota
puheenjohtajalle lisäksi 120 euroa.
Hatvalle on määritelty Oikarisen tapaan puolipäiväinen luottamustehtävä.
Seinäjoella
kansanedustaja Paula Risikko (kok.) saa 7000
euroa vuosipalkkiota johtaessaan
melkein tuplakokoista kaupunkia.
Seinäjoella naisen euro Kajaaniin
nähden on vain 29 senttiä.
Savonlinnan kaupunginhallitusta johtaa Anna-Kristiina Mikkonen (sdp.). Asukasluvultaan 33
000 kokoinen kaupunki on melkein
Kajaanin kokoinen, mutta hallituksen puheenjohtajan vuosiansio

on vain 3840 euroa vuodessa.
Mikkosen euro on vain 16 senttiä Kajaanin Hatvaan nähden.

Muutosjohtajat kovilla palkoilla
Kainuun
valmistelutoimielin
VATE:n valmistelujohtajaksi valitun Timo V. Korhosen valinnasta
tehtiin oikaisuvaatimus. VATE ei
oikaisua hyväksynyt vaan hylkäsi oikaisuvaateen ja vieläpä kaiken
kukkuraksi muutti aikaisempia
pöytäkirjojaan lisäten niihin hakijatietoja.
Korhosen valinta ei ole vieläkään lainvoimainen, vaan siitä voi
tehdä edelleen hallintovalituksen.
Ex-kansanedustaja Korhonen
(kesk.) on oikeutettu 3000 euron

24 000€/v

Teuvo Hatva
KESK. agrologi
kansanedustajan eläkkeeseen ja
päälle voi nostaa nyt 9000 euron
kuukausipalkan VATEn valmistelujohtajana.
Korhosella ei ole tehtävään
vaadittavaa koulutustasoa eikä
-kokemusta. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla on sekä koulutukseltaan
että työkokemukseltaan pätevä
valmistelujohtaja Tanja Penninkangas.
Penninkankaan palkka on 7700
euroa kuukaudessa. Penninkankaan euro on vain 85 senttiä Korhoseen ja runsaan 140 000 asukkaan Etelä-Savon muutosjohtaja
Sami Sipilään nähden.

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937
asennus - suunnittelu - tarvikkeet

6

MARRASKUU 2021

Miksi ruokaketju toimii Euroopassa Suomea paremmin?

Päätoimittaja

Maaseudun hätä käännettiin vitsiksi
Eteläpohjalainen
turvetuottaja Jukka Finni lähetti vihreiden
Maria Ohisalolle ja vasemmistoliiton Anna Kontulalle puolen miljoonan euron laskun
kummallekkin
”turvetuotannon turvekoneista ja tuotannon
alasajosta”. Laskun eräpäivä oli
21.10.2021.
Jukka Finni on julkaissut Facebookissa avoimen kirjeen, jossa
hän avaa laskujen lähettämisen
perusteita: ”Te Arvon Edustaja Kontula käänsitte maaseudun
hätätilan vitsiksi, olette tehneet
liian monelle yrittäjälle epätoivoisen tulevaisuudesta tällä höpönpöpö politiikalla “koulukiusaamisella” Se sattuu!”
Jukka Finnin mukaan äkkinäiset
ja kunnianhimoiset päätökset
turpeen alasajosta aiheuttavat
tappiota, masennusta, stressitiloja, unettomia öitä, epävarmuutta, energian hinnan nousua,
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huoltovarmuuden
menetystä,
työttömyyttä, monen nuoren
kesätyöpaikan katoamista, rahojen syytämistä ulkomaille sekä
syrjäytymistä. Monella yrittäjillä on satojen tuhansien eurojen
arvoiset investoinnit kiinni turvetuotantokoneissa ja turvetuotantoalueissa. Kuka korvaa investoinnit?

tion talous ja maaseudun työpaikat. Turpeen korvaava tuote ei voi
olla Jukka Finnin mukaan ulkomainen hake. Kuivike- ja kasvuturpeelle ei ole edes mitään korvaavaa luonnonmukaista tuotetta
tilalle ja maaseudulle on vaikea
luoda turvetuotannon tilalle korvaavaa työtä.
****

Suomessa turvetuotannon alasajolla ei pelasteta maailman ilmastoa, mutta turvetuotannon
jatkamisella pelastettaisiin val-

Kansalaisaloite turpeen luokittelemisesta uusituvaksi luonnonvaraksi on luovutettu eduskun-

nalle. Kansalaisaloitteen tekijät
haluavat, että turve on luokiteltava ja arvioitava uudelleen Suomessa eli uusiutumattomasta
uusiutuvaksi
luonnonvaraksi
vuotuisen kasvun osalta. Aloite
keräsi yli 51 000 allekirjoitusta ja
sen johdosta on käyty lähetekeskustelu eduskunnassa ja sieltä
asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Pitäähän asia käsitellä uudelleen
kansallisesti, koska nyt tilanne on
se, että turve luokiteltiin vuonna
2000 uusitumattomaksi SDP:n
Kimmo Kiljusen vastaehdotuksesta vihreiden Tuija Braxin kannattamana. Äänet menivät tasan
12-12 yhden suuren valiokunnan
jäsenistä äänestäessä tyhjää. Asia
ratkaistiin tasan menneen äänestyksen takia arpomalla ja eduskunnan päätökseksi tuli, että turve on uusiutumatonta energiaa.
Suomen tulisi lisäksi ajaa EU:ssa
kantaa, että turve on uusiutuvaa,
jonka jälkeen pystyisimme käyttämään tietyn määrän turvetta
sekä energiaturpeena että korke-

amman jalostusasteen tuotteina.
Aktiivihiilituotteista on saatu
hyviä kokemuksia. Turvetta voitaisiin käyttää myös maanparannusaineena, koska turpeessa
yhdistyvät monet hyvät ominaisuudet; turpeen sisältämillä biologisesti aktiivisilla aineilla on
myönteinen vaikutus kasvien
kasvuun. Savi- ja hiekkamailla se parantaa maan fysikaalisia
ominaisuuksia. Etenkin kuivina
kesinä turvepellot ovat oivallisia, koska turve pidättää ravinteet ja veden kasvin käyttöön.
Turpeesta jalostettavaa aktiivihiiltä sen sijaan voidaan käyttää
juoma- ja jätteiden puhdistuksessa sekä ilman, kaasujen ja
erilaisten elintarvikkeiden puhdistuksessa. Suomessa tulisikin
panostaa turpeen jatkojalostukseen ja tähdätä kansainväliseen
vientiin.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Suomessa ruokaketjun toiminnan
sopeutuminen avoimiin EU-markkinoihin on ollut epäsymmetristä. Kun Euroopassa kustannukset
nousevat ja tuottajahinnat reagoivat lyhyellä viipeellä muutoksiin, ei
Suomessa olla vielä edes lähtökuopissa. EU-hinnat ovat helposti jo
laskussa, kun Suomessa sopimukset ovat katkolla. Miksi?

rintaman Ranskaan, jossa viinit
olivat ylijäämätuotteita ja pilkkahintaan myytäviä tuotteita. Yhdessä päätettiin, että viineistä tehdään
brändituotteita ja viedään ne ulkomaille. Ja loppu onkin historiaa.
Alan edustajat tulivat tapaamaan
ministeriä enimmäkseen yhdellä
mielipiteellä. Muuten tapaamista ei
tainnut herua.

Lähestyn asiaa historian kautta.
Toimin EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestö
COPA-COGECAn
suurimman
toimialasektorin
maidon ja maitotuotteiden -ryhmän jäsenenä ja viimeiset vuodet
sen varapuheenjohtajana vuosina
2003-2013. Tällöin tutustuin EU:n
maatalouspolitiikan voimassa olevan tukiuudistuksen valmisteluun
ja Brysselin lisäksi neuvottelin
mm. Ranskassa, Saksassa ja silloin
vielä Isossa-Britanniassa, kuinka
maitoalaa tulisi kehittää maatalousuudistuksessa suurimpana tuotannonalana. Ja tehtiinpä savusaunadiplomatiaa myös Suomessa.

Suomessa on voimassa nyt sama
EU-lainsäädäntö kuin Ranskassa.
Ollut jo yli kymmenen vuotta. Toimialaorganisaatiot saavat keskustella kilpailulainkin puitteissa tulevista markkinoista ja markkinan
muista ominaisuuksista. Hinnoista
eikä määristä saa puhua saati sopia.

Vuoden 2008-2009 maitopaketissa
ranskalaiset ajoivat läpi merkittävän uudistuksen maitoalan toimialaorganisaatioista ja Keski-Euroopassa osuuskuntia korvaavista
tuottajaorganisaatioista.
Ranskassa jo Jacques Chiracin
maatalousministeriajoilta vuodelta
1973 on ollut käytössä toimialaorganisaatiot. Chirac oli sanonut, että
hän ei halua ottaa joka päivä kym-

Metsästäjäliiton 100-vuotisjuhlajahti pidettiin Peräseinäjoella
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100
vuotta Metsästäjäliiton perustamisesta. Metsästäjäliiton toimisto sijaitsee Riihimäellä. Äskettäin
järjestettiin
Etelä-Pohjanmaalla

Peräseinäjoella 100-vuotisjuhlavuoden juhlajahti. Merkkipaalua
halutaan juhlistaa vielä loppuvuoden aikana monin eri tavoin ja
mm.eri puolilla Suomea järjeste-

tään marraskuun alussa julkisia
peijaisia, joissa tarjotaan hirvenlihasoppaa ilmaiseksi ihmisille.
Juhlavuoden aikana metsästysyhteisö oppii ymmärtämään pa-

remmin historiaansa, jossa askelet
vievät yhteisellä eräpolulla myös
seuraavalle vuosikymmenelle.
Ohessa kuvia Peräseinäjoella
järjestetystä Metsästäjäliiton juh-

lajahdista. Kuvat on Metsästäjäliiton eri työntekijöiden ottamia
(Suvi Honkavaara, Eija Vallinheimo, Chris Karppinen)

menien eri alueiden ja kymmenien
eri sektoreiden edustajia vastaan.
Ensin tuottajat. Seuraavana päivä
teollisuus. Ja sitten kauppa ja kenties kuluttajat.
Chirac vaati, että tuottajien ja vähintään teollisuuden on löydettävä yhteinen näkemys, mitä markkinoilta ja politiikalta halutaan.
Organisaatioihin sai liittyä myös
kauppa. Tämä malli loi yhteisen

Osalla toimialoista markkina toimii
paremmin, osalla on vielä enemmän matkaa. Ympäristö- ja lainsäädäntöpaineet ylikuumentuneen
ilmastokeskustelun takia edellyttäisivät lisääntyvää keskustelua.
Onko siihen tahtoa?
Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM

Pro Luomu on Suomessa eräänlainen toimialaorganisaatio. Siellä
tehdään koko ketjun osalta yhteistä
markkinatutkimusta tulevista tarpeista.

EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön
maitoryhmän jäsen sekä varapuheenjohtaja 2003-2013

Olisiko muilla toimialoilla edellytyksiä vastaavaan? Ongelmana on,
että usein pöytiin on kutsuttu myös

Naudanlihan ja maidon kulutus viime vuoden tasolla
Suomalaiset ovat kuluttaneet viimeisen tilastoidun kolmen kuukauden jokseenkin saman verran
maitotuotteita ja naudanlihaa kuin
vuotta aiemmin.
Muutos on merkittävä, sillä vielä ennen koronapandemian
puhkeamista molempien tuotteiden kulutus laski vuosittain useilla
prosenttiyksiköillä.
Broilerinlihan suosio pysyy
edelleen ja touko-heinäkuussa
broilerin kulutus kasvoi +5,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi kotieläinbarometristä.

Nauta ennallaan

Kuva: Suomen metsästäjäliitto

niitä tahoja, jotka eivät markkinasta oikein tunnu olevan riittävästi
sisällä. Suomesta puuttuu reaaliaikainen tilojen kustannuksia raportoiva puolueeton toimielin. Alalla ei
ole ollut ehkä valmiutta riittävästi
miettiä yhteisiä sääntöjä sopimuskauden sisällä tapahtuviin merkittäviin markkinauudistuksiin.

Naudanlihan kulutus oli toukoheinäkuussa täsmälleen saman
verran kuin vuotta aiemmin. Suomalaiset söivät tuona aikana nau-

danlihaa 24 miljoonaa kiloa.
Eniten kului sianlihaa, jota
suomalaiset söivät samana aikana
40 miljoonaa kiloa. Broileria kului
jo 37 miljoonaa kiloa.

Maitotuotteissa
vuosittaista vaihtelua
Maitotuotteiden kysyntä vaihtelee
merkittävästi tuoteryhmän sisällä. Alku vuonna juotavien maitojen
kulutus oli lähes viime vuoden tasolla, mutta lämmin alku kesä tiputti maidot tänä vuonna -1,5 prosentin laskuun.
Vuositasolla suomalaiset joivat
viime vuonna noin 101 litraa maitoa henkeä kohden. Tänä vuonna ollaan kiikun kaakun ylittyykö
100 litran raja, koska ensimmäiset
seitsemän kuukautta kulutus on

-0,6 prosenttia viime vuoteen.
Kerman kulutus on jälleen
nousussa. Ruoanvalmistustuotteet
ja jäätelön kulutus kiihdyttävät
kerman kulutusta. Myös muihin
tuoretuotteisiin lukeutuvat maistetut rahkat ovat tänä vuonna olleet hivenen kasvussa.

Munien kulutus laskenut
Kananmunien kulutus on ollut tänä
vuonna -4,4 prosenttia laskussa.
Touko-heinäkuussa lasku pieneni -3,1 prosenttiin. Myös jäätelön
valmistus lisää kananmunan menekkiä.
Vuositasolla kananmunia kulutetaan Suomessa noin 65 miljoonaa kiloa. Se tarkoittaa, että jokainen suomalainen syö vuodessa
noin 12 kiloa kananmunia.

Kotieläinbarometri TOUKO-HEINÄKUU 2021
KULUTUS

Kansainvälisyys näkyi juhlajahdissa. Suomalaisten vieraiden joukossa oli edustajia
Norjasta, Latviasta ja Skotlannista. Kuva: Eija Vallinheimo / Suomen metsästäjäliitto

Suomen metsästäjäliiton juhlajahdissa Peräseinäjoella saatiin saaliiksi 3 sarvipäätä, 3 nuppaa ja yksi
vasa. Kuva: Eija Vallinheimo / Suomen metsästäjäliitto

MEIJERITUOTTEET, milj. l.
LIHA, milj. kg*

557
105

-0,9
-0,1

Maito

125

-1,5

Broilerinliha

37

Sianliha

41

-4,0

Naudanliha

24

0,0

Kananmunat

16

-3,1

5,5

-15

Kuva: Suomen metsästäjäliitto

* Luullisena lihana
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Lähde: MTK / TNS Kantar
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Eteläpohjalaisille jättihauki

Tehtävälista tekstiilien huoltoon
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TV7:n Ojares: herätys lähtee Suomesta

Muista muutama tärkeä seikka talven lähestyessä tekstiilien

Kitinojan kyläkirkko
on ainutlaatuinen

huoltoa ajatellen. SOL pesula tekee työtä avainlipun alla Seinäjo-

Kitinojan kyläkirkon omistaa Ki-

omin voimin talkootyön ja lahjoi-

en Megakeskuksessa.

tinojan kyläkirkkoyhdistys.

tusten turvin.

-Tämä on Suomen ainoa ky-

Rami Renko sai jättihauen.
Rami Renko Seinäjoelta sekä Jari
Hernesniemi ja Teemu Ylihärsilä
Lappajärveltä onnistuivat 9.10.2021
pidetyssä uistelukilpailussa taltuttamaan 14,430 kilon ja 129 cm:n
mittaisen hauen Pohjoisen KeskiSuomen vetouistelu-cupin viimeisessä osakilpailussa Saarijärven
Pyhäjärvellä.
Hauki oli Suomessa vetouistelemalla pyydetyistä haukikaloista
suurkalarekisterin mukaan suurin
ja kokonaisuudessaan ko. rekisteriin ilmoitetuista vuoden 2021 saaduista haukikaloista kolmanneksi
suurin.
-Toimin veneessä kipparina.
Jättihauella varmistin paikan vetouistelun SM-finaalikilpailuun vuodelle 2022. Paltamon järvelle. Muut
tiimissä toimineet Jari Hernesniemi
ja Teemu Ylihärsilä olivat varmis-

taneet paikan SM-kilpailuihin jo
aikaisemmin syksyllä vetouistelun
Etelä-Pohjanmaan Cupin kautta,
kertoo Rami Renko Seinäjokinenlehdelle.
Laivan kipparina toiminut
Rami Renko kelasi painavan kalan
veneen lähelle kiitellen sitä, että
välineet kestivät.
-Lähellä venettä ilmeni, että
perävaappuun purreen vaapun
edessä oli etuvaappu, johon oli
muodostunut siimatakku, muistelee Renko kriittisiä hetkiä veneessä.
Jari Hernesniemi veti kalaa viimeiset metrit veneen taakse siimaa
käsin kiskomalla ja Teemu Ylihärsilä haavitsi hauen. Kalan vedestä
veneeseen nostamiseen vaadittiin
kahden miehen ponnistelut.

on

omistama

vanhempi ja se on perustettu jo

sua keväällä, huolla se ammatti-

kirkko, kertoo kappalainen Jarmo

vuonna 1946 ja sen vihki käyttöön

laisen käsissä ennen kauden aloi-

Happonen Seinäjoen seurakun-

rovasti Arvi Malmivaara.

tusta. Lika ja tahrat syövät kuitua

nasta.

Kirkon alakerrassa on seura-

ja lisäksi puhdas, kuohkea ja il-

Kitinojan kirkossa on sana-

kuntasali ja keittiö. Salissa pide-

mava talvitakki lämmittää tehok-

jumalanpalvelus tai messu noin

tään pyhäkoulua, perhejuhlia ja

kaasti. Huolla kesä-syysvaatteesi

kerran kuussa. Jumalanpalvelus

monia muita tilaisuuksia.

ennen talvivarastointia valmiiksi

on yleensä klo 12 tai kesäisin kello

tulevaa kautta silmällä pitäen.
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Kirkkosalissa on 250 istumapaikkaa. Kirkon varauksista vas-

2. Mökki ja ulko-/terassitekstiilit

Kirkon ohella myös hautaus-

kuntoon ennen talvikautta. Muis-

maan omistaa Kitinojan kyläkirk-

taa Kitinojan kyläkirkkoyhdistys.

Kuorotoimintaa

ta, että pesulaan voit tuoda myös

niikki ei pilaa pikkujoulutunnel-

joulun pyhiksi on monille tärkeää

koyhdistys ja se vastaa myös ylläpi-

vene-/asuntovaunujen tekstiilejä,

maa. Muista juhlavaatteiden pesu

ja joulusesonki mattopesulassa on

dosta.

katoksia/sadesuojia, riippumatto-

heti juhlien jälkeen. Juhlahumussa

vilkas. Matot on hyvä tuoda huol-

-Kirkkoa hoidetaan pääasi-

Martti ja Mirja Ojareksen vierai-

ja ym kesäharrastuksiin ja kesäpi-

ja mukavan illan aikana monesti

toon heti joulukuun alussa, jotta

assa vapaaehtoisin voimin. Seinä-

lin yhteydessä kappalainen Jarmo

haan liittyviä tuotteita.

vaatteet saavat myös osansa juh-

ne ehtivät käydä mattopesulassa

joen seurakunta vuokraa kirkkoa,

Happonen luki rukoukset ja kant-

3. Pikkujouluaika on kohta käsil-

latunnelmasta.

täysihuollossa ja toimittaa takai-

avaa Happonen.

tori Hanna Petäjä.

lä. Mikäli juhlavaatteesi kaipaavat

4. Joulu lähestyy yllättävän nope-

sin ennen pyhiä. Pöytäliinat, jou-

pikaistakin ryhdistystä, juhlavaat-

asti. ”Koti joulukuntoon” teema

luverhot ym. on hyvä tarkastaa

Vuodesta 1952

myös 7-henkinen kyläkuoro Oja-

teesi saat jopa 3h:ssa puhtaana

kannattaa startata jo heti mar-

ajoissa, kaipaavatko ne käsittelyä

takaisin. Hyvä on kuitenkin varata

ras-/joulukuun vaihteessa. Puh-

ennen aattoa.

aikaa hieman enemmän, niin pa-

taiden mattojen saaminen lattialle

Aikoihin on eletty, kun kirkon miehet alkaa laittomuutta puolustaa.
”Elokapinaa.” Suomessa etsitään
koko ajan ilmastoystävällisiä tekoja
ja toimenpiteitä, kaikki ajallaan. Vai
olisiko tarkoitus ajaa maamme katastrofin partaalle? Niin että ruuan

tuotanto horjuisi. Liikenne menisi
jumiin, taloja ei pystyisi lämmittämään ja ihmiset ei pystyisi käymään työssä. Toinen ihmetyksen
kohde ”sateenkaari vouhotus”.
Lapsetkaan ei ole turvassa siltä,
sitten ihmetellään kun lapset ma-

Martti ja Mirja Ojares, Jarmo Happonen puhuivat ja Hanna Petäjä musisoi Kitinojan kyläkirkossa.
Sanoma-konsernista eläkkeelle 18
vuotta sitten jäänyt varatoimitusjohtaja Martti Ojares puhui syntymäpitäjässään Ylistarossa Kitinojan kyläkirkossa 10. lokakuuta.
Ojares ja hänen vaimonsa Mirja Ojares ovat laajentaneet

elissa luku oli nolla.
Ojares kuitenkin kertoi käänteen tapahtuneen ja esimerkiksi
hengellisten kanavien osalta lähetysten aikana ja niiden jälkeen yhteydenottoja tulee valtavasti.

MIELIPIDE
sentuu ja oireilee. Olisinko sama
samontein ottaa liikennemerkitkin
pois, nehän rajoittaa ihmisten vapautta.

Euroopan maissa.
-Herätyksen pitää kulkea Suomen kautta yli Euroopan aina Israeliin saakka, hän viestittää.
Ojares myös kertoi TV7:n toiminnassa keskeistä olevan yhden
asian: Kristukseen uskomisen.
-Emme siksi halua erotella eri
liikkeiden eroja. Pääasia on usko
Jeesukseen Vapahtajana, kiteyttää
Ojares.

Israelin ja Suomen yhteys
Martti Ojares nostaa esille mielenkiintoisen symbolisenkin yhteyden
Suomen ja Israelin välille.
-Kun Suomen lipun ja Israelin
lipun laittaa pystysuunnassa päällekkäin, syntyy kuva, jossa on kolme ristiä ja Daavidin tähti keskimmäisen ristin ”sydämen” päällä,
Ojares näyttää kuvaa.
Ojares pitää Suomen kristillistä tilaa parempana kuin monissa

Lähes satapäiselle yleisölle puhunut Mirja Ojares oli onnellinen tilauksesta, joka heidän TV7-kanavaprojektilleen on ollut.
-Olen myös onnellinen, että
perheemme lapset ovat halunneet
tulla töihin yhtiöön, vaikka heillä koulutuksen puolesta olisi ollut
mahdollisuutta työllistyä muuallekin, sanoi Mirja Ojares Kitinojalla.
Mirja Ojares on itsekin mukana yhtiön toiminnassa. Hän esitteli
myös muita mediatuotteita, joita
TV7 tarjoaa.
-Julkaisemme myös naisten
lehti Christinaa ja TV7-lehteä,
esitteli Mirja Ojares.
Ojareksen kotitila on nykyisin
hänen Ylöjärvellä asuvan yrittäjäveljensä omistuksessa.

Kitinojan kirkko on tullut

ti Kauno S. Kallio ja se otettiin

tunnetuksi myös suosittuna kuo-

käyttöön vuonna 1952. Kirkko ra-

rojen ja orkesterien äänityspaik-

kennettiin pääasiassa kyläläisten

kana hyvän akustiikkansa vuoksi.

Kitinojan kyläkirkko.

Kitinojan kyläläiset lauloivat kuorossa kyläkirkossa.

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI, POLIISI, EPOPin EDUSTAJISTON JÄSEN

outi.salo@kytoharju.fi

Etelä-Pohjanmaan puolesta!
Äänestä 4.-17.11.

Osuuspankin
edustajiston vaalit
2021

esiintyi

resten vierailulla lokakuussa.

Seuraavat Lomallo-tapahtumat:

Turvemaiden
tuhkalannoitukset

kirkossa

Kyläkirkon suunnitteli arkkiteh-

Meillä tapahtuu jatkossa entistäkin enemmän, sillä
saimme joukkoomme tapahtumajohtaja Taru Suksian.
Tervetuloa!
• Tallukan tanssit 15.-17.10.
• Vuokatin talviviikonloppu 26.-28.11.
• Kaikki muut tapahtumat, lomallo.fi/tapahtumat

Kitinojan

Perhe mukana yhtiössä

tv-kanavatoimintaa ja heillä on
suomalaisen TV7:n lisäksi myös
vironkielinen kanava, Uppsalassa
toimiva ruotsinkielinen kanava ja
venäjän kielinen kanava.
-Herätys lähtee Suomesta, sanoo Martti Ojares.
Ojares on huolissaan maallistumisesta. Muutama vuosi sitten
tehdyn tutkimuksen mukaan alle
30-vuotiaista Raamatun mukaiseen Jumalaan uskoi Suomessa
enää kymmenen prosenttia. Isra-

Lomallolla
riittää
tapahtumia

Lomallon asiakkaana saatavillasi on yli 400 000 kohdetta
Suomessa ja maailmalla. Kun lomailet, lomaile paremmin.

hautausmaa

läkirkkoyhdistyksen

www.seinajokinen.fi

Ilmoittaudu mukaan lomallo.fi
Jos sinulla on kysyttävää tapahtumistamme,
ota yhteyttä:
Taru Suksia, tapahtumajohtaja
040 558 6111 | taru.suksia@lomallo.fi

Kitinojan

1. Mikäli talvitakkisi jäi ilman pe-
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Korjaus: Ilkka-Pohjalainen menettänyt tilaustuloja 21 miljoonaa euroa vuodessa
Seinäjokinen-lehdessä 29.9. kerrottiin, että Ilkka-Pohjalaisen kestotilaus maksaisi 240 euroa. Oikea

tilaushinta on 420 euroa.
Tämä tarkoittaa, että lehden
vuodessa menettämät tilaustuotot

eivät ole 12 miljoonaa euroa vuodessa vaan 21 miljoonaa euroa vuodessa.

Nurmon tuulivoimahankkeen salamyhkäisyys ärsyttää
- virkamiehiltä tökeröitä lausuntoja suojaetäisyyksistä
toaloitteen jälkeen valtuuston käsittelyyn. Valtuusto päätti, että Ilmajoella on 3 kilometrin suojaetäisyys
asutukseen tuulivoimaloilla.
Seinäjoella virkamies oli tokaissut alueella maata omistavalle
nurmolaiselle, että ’näin on päätetty, että tuulimyllyt tulee siihen
eikä se muutu’.
Tökerö lausahdus on herättänyt epäilyn, että onko kunnalliseen
kaavoitussäädöksiin ja menettelyihin isommilla maanomistajilla tai
yrityksillä joku erikoisoikeus?

Tilaa olisi
Nyt esillä olevat suunnitelmat toisivat tuulimyllyt todella lähelle
asutusta. Esimerkiksi Tepon asuntoalueelle ja Isokoskentielle KeskiNurmoon myllyt sijaitsisivat 1-2
kilometrin etäisyydellä.
Tuulimyllyistä koetaan olevan
haittaa eläimille, mutta osa ihmisistä kokee saavansa vakaviakin
oireita ja myllyjä on monin paikoin
haluttu sijoittaa siksi kauemmas
asutuksesta.

Kiitämme kymmeniä lukijoitamme, jotka lähetitte tai soititte
meille palautteen.

Seinäjokisen toimitus korjaa
virheen oma-aloitteisesti ja heti,
kun niistä on saatu tieto.

Ilmajoella valtuusto päätti äänin 30-5
kolmen kilometrin suojaetäisyydestä
Helena Rahkola ja Jaana Koivuluoma sekä 1627 muuta allekirjoittajaa olivat jo vuonna 2016
jättäneet
kuntalaisaloitteen,
jossa vaadittiin Ilmajoen kuntaa
muuttamaan omia tuulivoimarakentamista koskevia ja siihen
vaikuttavia kaavoitus- ja rakennusmääräyksiä seuraavasti:
”Tuulivoimaloiden
rakentamisen suojaetäisyydeksi vaaditaan määriteltävän vähintään

kolme kilometriä lähimpään vakituiseen asutukseen nähden.
Etäisyys olisi huomioitava myös
vapaa-ajan asuntoihin.”
Maanantaina 7.12.2020 pidetyssä ylimääräisessä valtuuston
kokouksssa Ilmajoen tuulivoiman vaiheyleiskaava kaatui selvin numeroin 32-2 ja kuntalaisaloite 3 km:n suojaetäisyydestä
meni läpi äänin 30-5.

Korvola Racing,
melkein mestarit

Nurmoon ja eri puolelle Seinäjokea ollaan valmistelemassa tuulivoimaloita ja -kaavoitusta hurjalla
kiireellä.
Kuntalaisia on alkanut epäilyttää jättikokoisten, jopa mahdollisesti 200-300 metriä korkeiden
tuulivoimaloiden
rakentaminen
liian lähelle asutusta.
Useat kuntalaiset ovat ihmetelleetkin suojaetäisyyksien puuttumista Nurmoon suunnitteluissa
tuulivoimala-hankkeissa.

Lähimmillään
tuulivoimalat
olisivat tulossa jopa kilometrin
päähän asutuksesta.

Virkamiehiltä
tökeröitä lausuntoja
Ihmetystä on herättänyt, että Seinäjoella ei ole käyty avointa keskustelua vaadittavista suojaetäisyyksistä.
Ilmajoella asia tuotiin 1600
asukkaan allekirjoittaman valtuus-

Miika Saari, Mika Korvola ja pokaalit.
Isossakyrössä juhlittiin Rallin
SM-hopeaa lokakuussa. Mika
Korvola ja Miika Saari varmistivat viimeisessä osakilpailussa
Kokkolassa SM-mitalin rallin
Suomen junioreiden mestaruusluokassa. Korvola Racing ajoi
vakioluokan autolla. Korvola Ra-

cingin kahvitustilaisuus pidettiin
Tolkin kauppahallilla.
-Ensi vuoden osalta tarkemmat suunnitelmat kerrotaan
vasta myöhemmin, totesi kartanlukija Miika Saari Seinäjokinen-lehdelle.

Pyydä tarjous!
Yhteystiedot:
Osoite: Tervatie 3, 88600 Sotkamo, Finland
Puhelin: 08-666 0611
Sähköposti: myynti@tulikettu.fi
WWW.TULIKETTU.FI

Vellihousu on halventava nimitys pelkurista ja saamattomasta ihmisestä. Sivistyssanakirjan
mukaan vellihousu on lisäksi
lapsenomaisen pelokas. Mielestäni vellihousua kuvaa osuvasti
myös nöyristelevä asenne, joka
tarkoittaa orjallista ja nöyrästi
alistuvaa.
Suoraselkäinen sitä vastoin pysyy pelottomasti, rehellisesti ja
järkkymättä ihanteissaan ja mielipiteissään. Suoraselkäinen arvostaa juuriaan ja perinteitä eikä
ole sosiaalisen median tuulten
vietävissä.
Herkkähipiäinen mielistely johtaa sellaiseen itsesensuuriin, jossa mörköjä nähdään siellä, missä
niitä ei ole. Suomessa ei ole ollut
esimerkiksi tuotepakkauksissa
rasismiin viittaavia merkityksiä,

mutta niin vain perinteinen lakritsipatukan kääre muutettiin
”neutraaliksi”, neekerinpusuista
häivytettiin sekä nimi että suukotteleva tummaihoinen pariskunta, eskimojäätelö vaihdettiin
pingviiniksi, Mustan Pekan kortit
poistettiin markkinoilta ja nyt
kyseenalaistetaan lautapeli Afrikan tähti. Sitä pelanneille tarjotaan jopa kriisiapua!
Peppi Pitkätossun isä ei enää
ole alkuperäisen tekstin mukainen neekerikuningas, vaan uusissa käännöksissä Etelämeren
tai hottentottien kuningas. Pari
viikkoa sitten oululainen Tiernasäätiö kielsi rasismin pelossa
murjaanien kuninkaan kasvojen
mustaksi maalaamisen. Säätiö
vieroksuu myös sanaa murjaani,
joka perinteisesti on ollut tiernapoikien kieltä. Säätiö suosit-

telee ”sivistyneempää” ilmaisua:
maurien kuningas. Maurilaisilla
viitataan Marokon, Algerian ja
Tunisian mustaihoisiin asukkaisiin.

Jeesuksen. Tietäjät edustavat eri
maanosia ja ihmiskunnan kolmea päähaaraa eli Nooan poikien
Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisiä.

Kasvojen mustaaminen ei tiernapoikakuvaelmassa ole koskaan
merkinnyt halventamista. Epäolennaisiin yksityiskohtiin puuttuminen vie ajatukset pois pääasiasta. Tiernapoikien esitys on
historiallisia kerrostumia sisältävä kristillinen kuvaelma joulun
sanomasta.

Murjaanien kuninkaan puolestaan arvellaan edustavan yhtä
Jeesuksen seimen luo saapuneista tietäjistä, joita perimätiedossa
nimitetään usein kuninkaiksi.
Kuvaelmassa Herodes osoittaa
mahtiansa nöyryyttämällä murjaanien kuningasta ja lähettää
sitten palvelijansa Knihdin Betlehemiin tappamaan kaikki alle
kaksivuotiaat poikalapset, koska
Herodes pelkää uuden kuninkaan
eli messiaan uhkaavan valtaasemaansa.

Tähdenkantaja Mänkki kertoo
ilosanoman Jeesuksen eli odotetun messiaan syntymästä. Hän
edustaa kuvaelmassa enkeliä,
joka ilmestyi paimenille jouluyönä. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan myös tietäjistä,
jotka tähteä seuraten löysivät

PK-yritysten kirjanpito,
tilinpäätökset ja
veroilmoitukset

Tiernapoikien sanoman voi kiteyttää heidän lauluunsa: ”On
lapsi syntynyt meille ja Poika an-

Turve, kielletty ja kiistelty rikkautemme

Vuosituhannen vaihteessa EU oli
valmis hyväksymään turpeen uusiutuvaksi energialähteeksi sen
vuotuisen kasvun osalta. Asialle
tarvittiin Suomen eduskunnan
päätös ja sitä käsiteltiin Suuressa
Valiokunnassa 5.12.2000. Asiasta
vallitsi kuitenkin erimielisyyttä ja
Kimmo Kiljunen (sdp) teki vastaehdotuksen, että turve on uusiutumaton energianlähde. Tätä ehdotusta kannatti Tuija Brax (vihr)
ja asiasta päädyttiin äänestämään. Äänet menivät tasan 1212 yhden valiokunnan jäsenistä
äänestäessä tyhjää. Asia ratkaistiin tasan menneen äänestyksen
takia arpomalla. Kolikko kellahti
niin päin, että eduskunnan pää-

maista turvetta, vaan alkoivat
hankkia poltettavaa muualta.
Näin alkoi tuhansien puu- ja turverekkojen ralli rajan takaa Venäjältä. On surkuhupaisaa kuunnella ministereiden vakuuttelua,
että turpeen käyttöä ei ole kielletty. Ei olekaan, mutta sen käyttö on tehty omien poliitikkojemme päätöksillä mahdottomaksi.

Kansalaisaloitteen luovutti Tapio Salminen ja aloitteen vastaanotti eduskunnan puolesta istuntoyksikön päällikkö Antti Linna. Kuva: Eduskunta
tökseksi tuli että turve on uusiutumatonta energiaa.

uusiutumattomien kivihiilen, öljyn ja maakaasun kanssa.

Sillä on suuri merkitys, onko jokin energialähde määritelty uusiutvaksi vai uusiutumattomaksi.
Jos kolikko arpajaisissa olisi kellahtanut toisin päin, kohdeltaisi
turvetta puun tavoin energiaverosta ja todennäköisesti päästökaupankin kuluista vapaana uusiutuvana energialähteenä. Nyt
turve on samassa kategoriassa

Turve sinnitteli kuitenkin edelleen varteenotettavana voimalaitosten energialähteenä, kunnes
hallitus vuosi sitten lopetti sen
rimpuilun kaksinkertaistamalla
päätöksellään turpeen energiaveron. Se oli kuolinisku turpeen
energiakäytölle. Voimalaitokset
eivät voineet korkeiden kustannusten takia käyttää enää koti-

Suomen käyttämästä energiasta
vain 30 prosenttia on kotimaista ja loput tuodaan muualta. Jos
turpeen käyttö energiana loppuu, putoaa kotimaisuusaste
25:een prosenttiin. Mikä voisi
olla Suomelle tärkeämpää kuin
oma energian ja ruuan tuotanto?
Jos energiaturpeen käyttö loppuu, loppuu taloudellisesti lähes
mahdottomana tuottaa turvetta
muuhunkaan käyttöön, kuten
kotieläinten kuivikkeeksi tai vihannesten ja kasvisten kasvualustaksi.
Suomella on turpeessa lähes yhtä
paljon varallisuutta kuin Norjalla
öljyssä. Turve lisääntyy vuosittain noin neljä kertaa enemmän
kuin sitä käytetään, eli vuotuisen
kasvun hyödyntämisellä voisi
Suomi vaurastua turvepääomaan
kajoamatta.

Nortulan
Palvi & Paisti

Perinteinen ja edullinen
Sotkamon keskustassa
- 82 huonetta - saunat, kuntosali ja allas - kokoustilat ja buffet - 400 ravintolapaikkaa -

Murjaanien kuningas ja vellihousut

Suomen pinta-alasta on 30 prosenttia suota. Voidaan sanoa, että
Suomen suot ovat entisiä järviä ja
järvet tulevia soita. Lähes kaikki
järvemme ovat nimittäin edellisen jääkauden soihin painamia
matalia ”lätäköitä”. Kun jääkausi
väistyy, alkavat virtavedet viedä
ravinteita näin muodostuneille
järville ja soistaa niitä uudelleen,
kunnes seuraava jääkausi tekee
niistä jälleen järviä jne. Tämä on
tapahtunut jo tuhansia kertoja maapallon historiassa. Suo eli
turve on siis kiistatta uusiutuvaa.

Maanomistajia harhautetaan
Maanomistajia on alueella myös
harhautettu
vuokrasopimuksiin,
joiden sisältöä moni ei Seinäjokisen saamien tietojen mukaan ole
edes ymmärtänyt.
Maanomistajat
kuvittelevat
vuokratessaan saavansa myllyn
sijoituspaikkaa vastaavan vuokratuoton, mutta erehtyvät, ja vuokraavat maa-alueen ilman myllystä
saatavaa tuottoa pienellä vuokratuotolla ja samalla antaen arvonnousun muille maanomistajille.
Erityisen kiusallinen tilanne
on paikallisen lihanjalostusyksikön kannalta, koska lehden saamien tietojen mukaan myllyjä ollaan
sijoittamassa yhtiössä johtavissa
työtehtävissä olevien perheenjäsenten maille.
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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

Tilamyymälä ja -teurastamo sekä
rahtipalvaamo & purkittamo
040 4878699
palvijapaisti@gmail.com
Poutunrannantie 409, 61440 Untamala
avoinna: ma-pe 9-15.30

Vieraskolumni
nettu on. Hänessä elämän löysin,
Jumalan suosion”. Tätä ei tarvitse pelätä eikä muuttaa.

Timo-Esa Tuuri
Linja-autonkuljettaja,
uutistoimittaja
Luumäen kirkkovaltuutettu,
lähtöisin Ylistarosta

Vieraskolumni
Kansalaisaloite ”Turve on määriteltävä uusiutuvaksi luonnonvaraksi” on tehty siksi, että saataisi
muutettua yli kahdenkymmenen vuoden takainen arpajaispäätös, jolla turve luokiteltiin
uusiutumattomaksi. Kansalaisaloite keräsi vaadittavat yli 50
000 kannattajaa ja on edennyt
14.10 pidetyn eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen talousvaliokuntaan, joka nyt on saanut
tehtäväkseen pohtia onko turve
uusiutuvaa vai ei. Valiokunnassa
on seitsemäntoista jäsentä. Neljä
sdp:stä, kolme kokoomuksesta,
perussuomalaisista ja keskustasta, kaksi vihreistä, yksi rkp:stä ja
yksi vasemmistoliitosta.
Poliittisilla ideologioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä tämän
asian kanssa, mutta tälläkään
kerralla ei voi luottaa siihen että
järki voittaisi. Sekin tuntuisi jo
joltain, että aloite pääsisi edes
uudestaan arpajaisiin. Jospa se
kolikko tällä kertaa tietäisi asian paremmin kuin asioistamme
päättävät poliitikot.
Tapio Salminen
yksi kansalaisaloitteen
vastuuhenkilöistä

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet puh. 040 741 4363

www.seria.fi

PIENKONEHUOLTO
ALANEN
- Painepesurihuolto
- Pienkonehuolto
Teollisuustie 14, Seinäjoki
(06) 414 0190, 0400 269 334
pkalanen@nic.fi

