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- Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kuukausilehti. Jo vuodesta 1988 -

Lomalle Vuokattiin

Modernit huoneistot Vuokatin sydämessä
Upea Hotelli Vuokatti Resort sijaitsee järven rannalla.
Yksityinen hotelli sekä laadukkaat Suites-huoneistot
muodostavat yhdessä rauhallisen Resort- kokonaisuuden.
Lähellä luontoa, mutta kuitenkin myös lähellä muita
Vuokatin alueen palveluita. Loma järven rannalla.
Tervetuloa viihtymään!

22.11.-6.12. arkiyöt 2 yötä 1 hinnalla.
Pe-Su viipymään 1 vrk kaupanpäälle.
Tarjous koskee uusia hotellihuonevarauksia.
Varaukset 0207229620
Huoneita rajattu määrä, ole nopea!

Majoitusvaraukset
Hotelli Vuokatti
puh. 0207 229 620
www.hotellivuokatti.fi

www.hotellivuokatti.ﬁ
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Kilpeläisen Juntta

Taistelu tuulimyllyjä vastaan
”Oikeat opettajat loistavat
niin kuin säteilevä taivaankansi,
ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet,
aina ja ikuisesti (Dan 12:3).”
Tuomiosunnuntain Raamatun teksti on puhutteleva. Samaan aikaan,
kun Suomessa vihervasemmiston ja muiden uskontokuntien harjoittajien voimalla maakuntamedioissa ja valtakunnan medioissa johdatetaan ihmisiä harhaan, on tärkeää, että tavallinen kansa pysyy uskossaan
vahvana. Vanhemmat: puhukaa lapsillenne ja lapsenlapsillenne uskon
tärkeydestä. Opetusta ei enää saa, se on teidän tehtävänne. Velvollisuutenne! Roomalaiskirjeen sanoin: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan!”
Danielin kirjan luku viittaa ilmeisimmin aikaan 160 eKr., jolloin juutalaisia pakotettiin uhraamaan joka päivä pyhässä temppelissä sikoja.
Vahvimmat eivät alistuneet sorron alle. Löytyykö enää tänä päivänä
Suomesta johtajia, joiden usko on riittävän vahva? Jos ei johtajia, niin
tavallisia ihmisiä, vanhempia.
Suomen kansa on elänyt monen sorron alla. Vuonna 1917, ilmeisimmin riemuvuosi sekin, Suomi sai itsenäisyyden. Suomen itsenäistyessä maassa oli yhtenäinen kansa, jolla oli oma kieli. Muistissa oli myös
Suomen kansan kohtalot Ruotsin vallan ja silloisen Venäjän vallan aikana. Ja olihan osaa maasta kohdellut kaltoin myös 1866-1868 ’suuret
nälkävuodet’. Kotipitäjästäni, vuodesta 1647 itsenäisestä Sotkamosta,
kuoli lähes viidennes väestä nälkävuosien aikana. Historia pitää tuntea
ja ymmärtää myös Luojan voima. Kaikki ei ole ihmisen käsissä.
Poliittisiksi päättäjiksi on pesiytynyt varsinkin etelän suurkaupungeissa ihmisiä, joilta puuttuu täysin historian ymmärrys. Vesi tulee hanasta
ja lämpö patterista. Metsät ovat olleet ja tulevat olemaan Suomen vihreä kulta. Nälkämaan laulun sanoin ’raukat vaan menköhöt merten taa’
voitaisiin tänä päivänä osoittaa näille isänmaattomille vihersosialisteille, jotka kaikin keinoin yrittävät tuhota lailliset elinkeinot Suomesta.
Metsien käytön kieltäminen suojelulla on tästä yksi esimerkki. Suomi
juhlii 6.12.2021 itsenäisyyspäivää 104. kerran. Danielin kirjan viesti on
selvä: älkää alistuko maallistumiselle. Pysykää uskossanne vahvoina ja
toimikaa Herran tahdon mukaan. Sen on oltava myös itsenäisen Suomen tie.

Kaavoitusjohtaja yritti ajaa Nurmon tuulivoimaloita ilman suojaetäisyyttä –
kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja veti asian pois listalta
Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta sai 17.11.2021 päätettäväkseen kaavoitusjohtaja Martti Norjan esityksen, että Seinäjoelle voisi
rakentaa vastoin muiden kuntien
käytäntöjä tuulivoimaloita ilman
suojaetäisyyksiä.
Seinäjokinen-lehden saamien
tietojen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan
puheenjohtaja
Heikki Keskinen (kok.) toimi viime hetkellä ja veti asian pois esityslistalta.
Lautakunnan
esityslistalla
esitettiin, että ”tuulivoimaloiden
melu- ja välkehaittojen ehkäisemiseksi annetut säännökset ja ohjeet määrittelevät suojaetäisyydet,
joita tuulivoimaloiden ja asutuksen
välillä on maankäytön suunnittelussa vähintään käytettävä.”
Teksti jatkui, että ”koska
kunnan eri alueille suunniteltavat tuulivoima-alueet voivat olla
olosuhteiltaan ja muun ohella
tuulivoimaloiden lukumäärän ja
mitoituksen osalta erilaisia, kunta
voi kuitenkin ottaa myös mainitut
aluekohtaiset erityispiirteet huomioon määrittäessään suojaetäisyyksiä, jotka kullakin alueella on
tuulivoimaloiden ja asutuksen välille tarpeen asettaa.”
Martti Norja ei kuitenkaan esityksessään nähnyt mitään tarvetta

suojaetäisyyksille:
”Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seinäjoella ei
aseteta kiinteää tuulivoiman vähimmäisetäisyyttä
asutuksesta.
Rakennetun tuulivoiman tulee
alittaa säännöksissä ja ohjeissa
annetut melu- ja välkearvojen ohjearvot.”
Heikki Keskisen toimesta esitys ei kuitenkaan tullut päätettäväksi kokoukseen, koska Keskinen
veti asian kokonaan listalta.

Miksi tuulivoimayritykset
päättävät eikä kunta?
Maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa kunnilla on niin sanottu
kaavoitusmonopoli eli laaja harkintavalta sen suhteen, miten ne
haluavat alueitaan kehittää ja mille
alueille kaavoitusta suunnataan.
Osa kunnista on harkintavaltansa puitteissa asettanut täsmällisen
vähimmäisetäisyyden,
jota lähemmäs asutusta tai muita
toimintoja tuulivoimaloita ei voi
sijoittaa. Kaavaa valmistellessaan
kunta noudattaa tätä asettamaansa rajaa ja laatii kaavan niin, että se
täyttää kyseisen vaatimuksen.
Seinäjoella on noussut valtava keskustelu tuulivoimaloiden
päätöksentekoketjuista. Kuntalain

mukaan kunnilla, tässä tapauksessa Seinäjoen kaupungilla, on
yksiselitteinen kaavoitusmonopoli.
Se tarkoittaa sitä, että kaupunginvaltuusto voi kaavoituksella estää
tuulivoimaloiden
sijoittumisen
alueelle tai liian lähelle asutusta.
Seinäjoella tuulivoimalat ovat
aiheuttaneet polemiikkia myös sen
takia, että viranomaiset ovat antaneet alueen asukkaille kommentteja, että ”ne tulevat siihen ja sillä
selvä” -asenteella.
Keskustelua ovat vauhdittaneet myös epäilyt siitä, että tuulivoimalat halutaan rakentaa juuri
tiettyyn paikkaan lähelle asutusta,
että ’tietyt henkilöt’ saavat myllyt
omille mailleen ja runsaat vuokratuotot. Myös ansiottoman arvonnousun maakauppojen osalta
epäillään tapahtuvan.
Lautakunnalle esitetyssä listassa todetaan, että ”kunnan
velvollisuudesta laatia ja pitää
yleiskaava ajan tasalla ei seuraa
yksittäiselle maanomistajalle tai
muulle yksityiselle oikeuden haltijalle oikeutta saada kunnan alueita
kaavoitetuksi haluamallaan tavalla, vaan kaavan laatiminen on kunnan harkittavissa.”
Edellä mainittu onkin herättänyt kysymyksiä, miksi Seinäjoen
kaupunki ei ole asettamassa mi-

Heikki Keskisen (kok.) johtama
kaupunkiympäristölautakunta sai
viime viikon keskiviikkona käsiteltäväkseen kaavoitusjohtaja Martti

Norjan esityksen, ettei Seinäjoella
asetettaisi minimietäisyyttä asutukseen nähden tuulimyllyille.
Puheenjohtajan vedettyä asian

esityslistalta, pääsee lautakunta
päättämään asiasta mahdollisesti
joulukuun kokouksessa.
Käytännössä suojaetäisyyden

Sami Kilpeläinen
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tään suojaetäisyyksiä tuulimyllyille vaan hyväksymässä arvonnousun osalle maanomistajista toisille
mahdollisesti aiheutuvalla merkittävällä haitalla.

Maanomistajat
eriarvoisessa asemassa
Seinäjokinen-lehden
saamien
asiakirjojen mukaan maanomistajat ovat joutumassa eriarvoiseen
asemaan tuulimyllyjen esitetyissä
sijaintipaikoissa.
Tuulimyllyn mailleen saavalle
maksettaisiin vuosittain 7050 euron vuokrakorvaus. Lisäksi sopimuksen kirjoittamisesta saisi 3500
euron korvauksen.
Tuulimyllystä 500 metrin etäisyydellä eli noin 78 hehtaarin alueella maksetaan vuosittain korvausta 210 euroa hehtaarilta.
Sen sijaan tämän 500 metrin
alueen ulkopuolella ei maksettaisi
mitään korvauksia. Ne, jotka ovat
jo allekirjoittaneet vuokrasopimukset joutuvat antamaan maaalueensa mahdollisten sähkö- ja
voimalinjojen käyttöön sekä sallimaan kaikki huolto- ja muut rakennukset mailleen.
Yksityisteiden omistajat ovat
kaikkein hankalimmassa asemassa. Tuulivoimayhtiölle allekirjoite-

tussa sopimuksessa korvataan vain
kertakorvauksena tien käyttö koko
40 vuoden ajan vaivaisella 2000
euron hehtaarikorvauksella.
Jos esimerkiksi yksityistie olisi
1000 metriä pitkä ja 4 metriä leveä,
saisi tuulivoimayhtiö käyttää teitä

40 vuotta 800 euron kertakorvauksella. Siis laskennallisesti 20 euron
vuosikorvauksella 40 vuoden ajan.
Se tekisi tiemetrille 2 senttiä vuodessa. Lanauksesta ja sorastuksesta se on melko vähän.
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terveydenhoitopalvelu

– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut
– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Ajanvaraukset 050 325 8792

Kaukolanraitti 7, Ylistaro www.ylismedi.fi

Tilaa esittelyauto pihaan!
Laadukkaat työvaatteet ja varusteet

Suomenteollisuusvaate.ﬁ
Alue-edustaja Väinö Hautaluoma

Puh. 0400 278 957

asettaminen ohjaisi tuulivoimalat
aina muutaman kilometrin päähän
asutuksesta.
Seinäjokinen-lehti
tieduteli lautakunnan jäsenten kantoja
ja seitsemän lautakunnan jäsentä
kannattaa minimisuojaetäisyyden
asettamista esillä nyt olevaan Nurmon tuulivoimapuistoon.
Kokoomuksesta suojaetäisyyden asettamista kannattavat puheenjohtaja Heikki Keskisen ohella
Veikko Koivisto ja Kyllikki Anttila.

Puheenjohtajan palsta

Kolme pientä porsasta
ja Kiinan emakot
Eläinsadut kuuluvat edustamani sukupolven lapsuuteen. Oli iso paha
susi, kolme pientä porsasta, saapasjalkakissa, Bremenin soittoniekat ja kolme pukkia. Sadut luettiin satukirjoista. Pelkästään satujen
perusteella ei kuitenkaan luontosuhdetta eikä suhdetta eläimiin tarvinnut rakentaa, vaan säännölliset käynnit isovanhempien navetoissa ja laitumilla kasvattivat osaltaan maatilan arkeen.

2000m

Maatilalla eläimet ovat olennainen osa elämää. Niistä pidetään huolta ja ne tuovat leivän pöytään. Suomessa on täysin laillista harjoittaa
maataloutta elinkeinonaan. Tosin nyt kun on seurannut erään taiteeksi itseään kutsuvan propagandan ympärillä käytävää keskustelua, on syytä kysyä, onko Nurmossa asuva sikatilallinen yhtä lailla
laillinen elinkeinonharjoittaja kuin Helsingin Punavuoressa asuva
vegaani akryyliväritaitelija.
Tuntuu siltä, että nyt keskustelua dominoivat pelkästään Disneyelokuvista luonto- ja eläinsuhteensa ammentaneet yksilöt. Eläinten
inhimillistäminen on vaarallista. Koko iso kuva hämärtyy. Eläin ei
ole ihminen. Opetus lähtee Isosta kirjasta.

2000m
Neljän maanomistajan esimerkissä vain maanomistajat A ja tuulimyllyn
mailleen saava B saavat vuokratuottoa. Maanomistaja D ei saa mitään
tuottoa ja C saa pienen korvauksen yksityistien käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralaiselle. 400 ha:n alueella vain 78 ha saa korvauksen,
vaikka koko alue tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta saa päätettäväkseen tuulivoimaloiden suojaetäisyyden

Haluaisitko sinä takapihallesi 300 metriä korkean tuulimyllyn? Ja siivet
vielä sitäkin korkeammalle. Etsikää vihreiden edustajia ja kaavoittakaa
mylly heidän takapihalleen. Nauttikoot ’vihreästä sähköstä’. Kaupunkiympäristölautakunta ottaa merkittävän kannan, annetaanko tuulimyllyjen tulla pilaamaan maaseutumaisemaa. Kyllä niitä metsiä maan
hallituksen vihrervasemmisto haluaa 30 prosenttia suojella, mutta tavallisten ihmisten maisemista ei ole väliä. Valitettavan moni isonkin
puolueen edustaja näyttää olevan piilovihreä. Erään tutun poliitikon
sanoin: ”vihreät tuhoavat tämän maan!”

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

3

JOULUKUU 2021

Perussuomalaisten Jarkko AlaRiihimäki ja Johanna Latvala ovat
myös suojaetäisyyksien kannalla.
Keskustasta vain Anne Flinkkilä
kannattaa Nurmoon minimisuojaetäisyyttä ja sdp:n Sirja Syrjälä
haluaa tuulimyllyille myös minimietäisyyden asutuksesta.
Keskustalaisista Pilvi Mantere, Juha Konttas ja Olli Isopahkala antoivat kuin toistensa kopiona
vastauksen, että minimisuojaetäisyyttä Nurmon tuulivoimapuistoon

asutuksesta ei pidä asettaa vaan
aina pitää katsoa tapauskohtaisesti. Sdp:n Eetu Lehtola oli samoilla
linjoilla ja hän kaipasi myös maakuntakaavalinjauksia asiaan.
Liisa Lähdesmäki (kok.) kommentoi tässä vaiheessa lyhyesti
lehdelle, että ensin pitää katsoa
tarkasti myllyjen paikat, ja arvioida
onko syytä asettaa suoajetäisyyttä.
Varsinaisiin kiinteisiin minimietäisyyksiin Lähdesmäki ei halunnut ottaa kantaa.

Minä toivoisin, että nämä propagandaa harjoittavat agitaattorit olisivat enemmän huolissaan siitä, miten laillista elinkeinoa harjoittavat maatilojen miehet ja naiset, isät ja äidit, mummot ja paapat,
saavat tukea työssä jaksamiseen. Tämä yhteiskunnassa käytävä keskustelu on kerrassaan syrjivää ja epäoikeudenmukaista. Mitä paremmin he jaksavat pyörittää raskaan maatilan arjen ja tuottaa ruuan suomalaisten pöytään, sitä enemmän on myös mahdollisuuksia
miettiä tilan toiminnan kehittämistä. Maatiloilla tehdään joka päivä
tekoja eläinten hyvinvoinnin eteen.
Suomessa kun nyt pääsääntöisesti asiat ovat kunnossa. EU:n mallioppilas käyttää vähemmän tai ei ollenkaan antibiootteja, soijaa tai
hormoneja lihan- ja maidontuotannossa, toisin kuin muualla. Jos
Suomessa kielletään ruuantuotanto – mihin tällä propagandalla
mitä ilmeisimmin pyritään – tuotetaan ruoka sitten jossain muualla
vähemmän eettisesti, vähemmmän turvallisesti ja eläinten hyvinvointia laiminlyömällä.
Taiteen tehtävä on kuulemma herättää keskustelua. Kyllä maailmaan meteliä mahtuukin. Se tuleekin jatkossa harkita tarkkaan, että
mitä keskustelua tuetaan veronmaksajien rahoilla. Jokainen vapaa
taitelija voi perustaa omalla rahallaan oman ateljeen ja pitää siellä
näyttelyitä. Varmaan tunkua on katsomaan Kiinassa kuvattuja emakoita, kun julkinen raha loppuu.
Oma kasiluokkalainen olisi ennemmin jäänyt koulun liikuntatunnille pelaamaan sählyä kun mennyt ”taidetestaajaksi”. Ei kuulemma
ahdistanut, mutta aika erikoisena piti näyttelyä. Kierroksen jälkeen
piti vastailla kysymyksiin, kuten ”Mitä mieltä olette sian tai yleisesti eläinten käyttämisestä ihmisten ruuaksi?”. Miksi pitää kasvavilta
nuorilta kysyä ruokavalioon liittyviä kysymyksiä taidenäyttelyssä?
Haistan palaneen käryä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen
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Vuokatin laskettelurinteet ja kylpylä houkuttelevat
Vuokatti on noussut yhdeksi suosituimmista majoituskohteista Suomessa. Vuokatin ja Sotkamon alueella
on rekisteröityjä yöpymisiä vuodessa
lähes miljoona kappaletta ja päälle
tulevat myös ei-rekisteröidyt omissa
mökeissään lomailevat.
Hotelli Vuokatin omistaja ja
toimitusjohtaja Kalle Virtanen
kertoo, miksi Vuokatti on kasvanut
yhdeksi merkittävimmistä suomalaisista lomakeskuksista:
-Vuokatissa on perheystävälliset laskettelurinteet ja kaikki kohteet on lähellä. Hotelli Vuokatin etu
on että latu lähtee pihasta ja mm.
järven jäällä on upea hiihdellä, kertoo Virtanen.
-Osa tykkää käydä kylpylässä,
Suomen ehkä hienoin kylpylä sijaitsee naapurissa Katinkullassa,
mutta hotelli Vuokatissa on oma
paroraama-sauna sekä avanto majoittujille veloituksetta, sanoo Virtanen.
Hotelli Vuokatti sijaitsee aivan
Vuokatin ytimessä vain 500 metrin
päässä laskettelurinteistä järven
rannassa.

Virtanen uskoo myös uusien
harrastusten tuovan lisää väkeä
Vuokattiin:
-Uutena lajina on fatbike-pyö-

räily ja oma suosikkini on lumikenkäily Vuokatin vaaralla, aivan omilla reiteillä reppu selässä ja hyvät
eväät mukana, tunnelmoi Virtanen.

Hurja kasvu yöpymisissä
Vuonna 2020 Sotkamossa, jossa
Vuokatti sijaitsee, kirjattiin ennä-

Näkymä Vuokatinrinteiltä. Hotelli Vuokatti sijaitsee noin 500 metrin päässä.

tysmäärä eli noin 1,5 miljoonaa
yöpymistä, joista yli puolet maksullisissa lomakohteissa.
Merkittävää vuosien 2020 ja
2021 aikana on ollut, että matkojen kesto on pidentynyt. Tilastokeskuksen ennakkotieto vuodelta
2021 on, että matkojen kesto on
ollut 5,8 yötä ja vuonna kesto oli
keskimäärin 5,4 yötä. Vielä vuonna 2019 matkojen kesto oli keskimäärin 3,5 yötä.
Vuokatti sijaitsee reilun 10
000 asukkaan Sotkamossa ja keskimäärin lomailijat tuovat 4000
henkeä jokaiselle vuorokaudelle
lisää väkeä. Noin 2500 henkeä on
keskimäärin majoitusliikkeissä.
Vuokatti.fi -sivustolta löytyy
pelkästään talviajalle 71 erilaista
harrastusvaihtoehtoa matkailijoille.
Vuokatin alueelle on hyväksytty syyskuussa uusi kaava, joka
mahdollistaa mm. uusien laskettelurinteiden ja hiihtokeskuksen
syntymisen alueelle. Alueelle on
tulossa myös elokuvastudio.

Pirula muuttaa Ylistaron vanhalle koeasemalle
Seinäjoen Ylistarossa toimiva al-

- Tarkoitus on tehdä craft-tyy-

koholivalmistaja Pirula Oy muuttaa

linen kauppa, josta saisi useampia

uusiin tiloihin. Tähän saakka Ylista-

tuotteita

ron Pouttulan kylässä sijainnut toi-

Taustalla ajatuksena on, että ihmi-

mipaikka vaihtuu entisen Ylistaron

set pääsisivät sen kautta myös tu-

koeaseman tiloihin mahdollisim-

tustumaan uusiin pienpanimoihin

man pian. Uudet toimitilat tuovat

ja maistelemaan tuotteita. Mukaan

uusia mahdollisuuksia liiketoimin-

on määrä ottaa myös pientuottajien

taan ja sen kehittämiseen.

viljatuotteita ja esimerkiksi juustoja,

Pirula on etsinyt uusia tiloja

vaihtuvilla

valikoimilla.

Rintala sanoo.

tämän vuoden ajan, ja yhtenä vaih-

Uusi matkailukohde Ylistaroon

toehtona on pidetty vanhaa koeasemaa. Kaupat koeaseman alueesta
tehtiin Seinäjoen kaupungin kanssa,

Uusien toimitilojen myötä Pirula

joka on etsinyt tiloille uutta omista-

kehittää

jaa.

lähialueille. Koeasema sijaitsee Ky-

myös

matkailutoimintaa

- Teimme päätöksen nopeas-

rönjoen varrella hienoissa perin-

ti, oikeastaan siltä istumalta, kun

teisissä pohjalaismaisemissa. Vie-

kuulimme mahdollisuudesta. Meil-

railijat pääsevä tutustumaan myös

lä on ollut koko ajan suunnitelmat
valmiina sitä varten, että jos saam-

Veljekset Petri ja Tomi Rintala pääsevät toteuttamaan unelmaansa Ylistaron entisellä koeasemalla.
Ensimmäisenä

on

tarkoi-

jille, Rintala valottaa suunnitelmia.

käytännössä.

me tilaisuuden hankkia koeaseman,

merkiksi yrityksille sekä yhteisöille.

pystymme

päätöksen

Alueen alkuperäisessä punaisessa

tus valmistella tilat tuotantoon ja

Tulevassa myymälässä on saa-

listavat myös tuotantorepertuaarin

nopeasti, koska halusimme niihin

talossa on majoitushuoneita tällä

myymälää varten. Niiden jälkeen

tavilla Pirulan omia tuotteita, mutta

kasvattamisen. Luvat on tarkoitus

tiloihin. Olen tyytyväinen, että saim-

hetkellä kuusi kappaletta, mutta nii-

ryhdymme suunnittelemaan muita

myös pääasiassa lähialueen pienpa-

hankkia tisleiden valmistamiseen

me tilat käyttöömme, Pirulan toinen

den määrää on tarkoitus kasvattaa

askelia, kuten tilausravintolaa ja ti-

nimoiden ja pientuottajien tuotteita

ja tuotantotiloihin tulee aluksi yksi

perustaja Petri Rintala iloitsee.

15:ta kappaleeseen.

lavuokrausta tilaisuuksien järjestä-

vaihtuvalla valikoimalla.

tislauslinja. Pidemmällä tähtäimel-

tekemään

-

yrityksen tuotteiden valmistamiseen
Laajemmat toimitilat mahdol-

lä tuotantoon saatetaan ottaa myös

Toiminnan kehittäminen etenee

muita juomia.
Ulkomaanvientiä

on

määrä

Uusien tilojen hankinta on osa Piru-

käynnistää sitä mukaa, kun korona-

lan pitkän tähtäimenkehityssuunni-

rajoitukset hiljalleen helpottavat.

telmaa. Toiminta alkoi vuonna 2017
valko-

ja

- Uudet tuotteet, eli tislatut vii-

mustaherukkaviineillä,

nat, on tarkoitus saada tuotantoon

jotka ovat saaneet sittemmin rin-

uusissa tiloissa. Meillä on heruk-

nalleen muita juomia, muun muassa

ka- ja omenatisleitä, ja niitä tehdään

siidereitä ja spritzereitä.

myös lisää. Ensi kesänä ostamme

Yrityksen

kokonaisinvestointi

jälleen omenoita suoraan yksityisil-

kehityssuunnitelmaan on ollut mit-

tä. Kaikki tehdään jatkossakin ko-

tava, ja siihen on sisältynyt myös

timaisista raaka-aineista, Rintala

uusien

kertoo.

toimitilojen

hankkiminen.

Uusissa tiloissa toimintaa lähde-

Suomen halvin autopesu

perjantaina 26.11.

tään kehittämään askel askeleelta

Pirula Oy on Seinäjoen Ylistarossa toi-

eteenpäin. Tilan kokonaispinta-ala

miva alkoholituotteiden valmistaja,

on noin reilut kaksi hehtaaria, joka

jonka valikoimista löytyvät muun mu-

sisältää kaksi hallia ja vanhan koe-

assa viinejä, siidereitä ja muita tuot-

aseman päärakennuksen.

teita. Tuotteiden sydän ovat kotimaiset

Tuotantotiloiksi on varattu noin

marjat ja hedelmät. Yritys on perustet-

150 neliötä, ja muita tiloja valmistetaan myöhemmin majoitukseen
ja tapahtumatilavuokraukseen esi-

tu vuonna 2017.

Pirula saa kiinteistökaupan myötä haltuunsa merkittävän osan Ylistaron historiaa.

Pirulan tarjous voitti

kaikki
Superpesut
!
s
u
o
j
tar

/kpl
Maksuautomaatilla
maksettaessa

Ylistarossa sijaitsevan maatalouden tutkimusaseman omistajuus
vaihtuu. Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy ja juomavalmistaja Pirula
Oy ovat allekirjoittaneet aluekokonaisuutta rakennuksineen koskevan kiinteistökaupan 9.11.2021.
- Hienoa, että paikallinen yritys näki alueessa potentiaalia ja
haluaa panostaa tänne, yrityskiinteistöjen toimitusjohtaja Matti
Punkari iloitsee.
Tutkimusasema on ollut pääosin käyttämättömänä vuoden
2020 lopusta, jolloin Luonnonvarakeskus lopetti alueella. Yri-

tyskiinteistöjen omistama alue
on ollut reilun kahden hehtaarin
kokoinen. Rakennuksia kaupassa
siirtyi viisi. Neliöitä niissä on yhteensä noin 1300. Kiinteistöt ovat
olleet pääosin sadonkäsittely-,
tutkimus- ja laboratoriokäytössä.
Luken vetäytymisen jälkeen
yrityskiinteistöille alkoi Punkarin
mukaan tippua yhteydenottoja
ostajakandidaateilta.
- Rakennuksia ja aluetta esiteltiin yhteensä 13 taholle. Näistä
viisi jätti kirjallisen kehittämissuunnitelman ostotarjouksineen.
Kehittämissuunnitelmia tarkas-

teltiin mm. työllistävyyden, alihankinnan, toimijoiden yhteistyön, liikevaihdon/tuloksen sekä
tarjotun hinnan näkökulmista.
- Osa hankkeista vaati lisäselvityksiä mm. eri viranomaisten luvituksista. Nämä selvitykset
saatuamme päädyimme hyväksymään Pirulan tarjouksen, Punkari
selvittää.
Hallituksen puheenjohtaja Esa
Nuottivaara on tyytyväinen kaupan syntymiseen ja iloitsee siitä,
miten paljon prosessissa mukana
olleilla yrityksillä on liikeideoita,
joista toivottavasti monet jalostu-

Kyrönjokivarressa
on tehty töitä maatalouden eteen jo
sata vuotta.

vat myöhemmin liiketoiminnaksi
Ylistaron alueella.
Pirula ottaa haltuunsa alueen,
jolla on Ylistarossa pitkät perinteet. Kyrönjoki-varressa ehdittiin

tehdä maatalouden kehittämisen
eteen töitä liki sata vuotta.
Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy on
Into Seinäjoki Oy:n tytäryhtiö.
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Viljan hinnan nousu tuo haasteita muille kasveille

Päätoimittaja

Maaseudun saavutettavuus huomioitava myös Sote-uudistuksessa
Sote-uudistus tulee. Sitä perustellaan etenkin sillä, että nykyisellään kuntien asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei
toteudu. Lisäksi väestöryhmien
väliset ja alueelliset hyvinvointija terveyserot ovat edelleen suuret.
Tulevaisuuden uhkakuviin maalataan myös ikärakenteen heikentymistä. Siksi tarvitaan vahvemmat
järjestäjät sosiaali- ja terveystoimen palveluille ja pelastustoimelle.
Maaseudun, jota Suomessa kyllä
onneksi riittää, kohtalonkysymys
onkin, miten alueellinen tasaarvo palveluiden saannissa toteutuu hyvinvointialueiden kautta,
koska nyt jo useissa maakunnissa
on sote-palvelut keskitetty maakuntakeskukseen ja toimittu vastoin yhdenvertaisuutta. Tulevissa
aluevaaleissa tarvitaan vahvaa
maaseudun asukkaiden edunvalvontaa laajemmassa mittakaavassa.

sen kunnossapidosta huolehdita,
vaikka samaan aikaan autoilijoilta kerätään mittavat ajoneuvo- ja
polttoaineverot. Eikä näillä rahoilla
kuuluisi valtion pitää tiensä kunnossa? Sama pätee toki myös kunnan ylläpitämiin teihin.

taisuudelle ja saavutettavuudelle?

Mistä aluevaltuustoihin valittavat
päättäjät sitten päättävät? Ainakin
hyvinvointialueen toimintamallien suunnittelusta, lähipalvelupisteistä, sähköisistä palveluista
ja hyvinvointialueelle mahdollisesti keskitettävistä palveluista.
Kaikessa pitäisi huomioida alueen asukkaiden tarpeet siten, että
perustason palvelut olisivat esteettömästi saatavilla ja saavutettavissa. Kuulostaa hienolta
suunnitelmalta, mutta miten se
toteutetaan ja mitkä ovat ehdottomia perusedellytyksiä yhdenver-

*********
Maaseudun tieverkon kunto tulee
olla riittävä. Lähipalvelun voi hakea myös etäämpää, jos sen piiriin
pääsee edes kohtuullisen hyväkuntoista ja turvallista tietä pitkin.
Suomen maaseudulla on edelleen
teitä, joiden kunto on sama kuin
Ville Haapasalon Venäjältä kertovissa dokumenteissa. On kohtuutonta maaseudun asukkaita kohtaan, että tieverkko rapautuu eikä

Hyvä keino saada oman kunnan
soratie kuntoon on kutsua ministeri vierailulle. Muistan, kuinka
eräässä kunnassa oli pitkään valiteltu soratien heikkoa kuntoa,
jonka varrella kun oli merkittävää
yritystoimintaa ja raskasta ajoneuvoliikennettä. Ennen kuin ministeri Anne Bernerin musta auto
kurvasi paikalle, oli Elyn toimesta
tuotu soraa ja laitettu tie kuntoon.
Teiden lisäksi kaavoituksella on
suuri rooli. Kuntien tulee sallia
maaseudulle rakentaminen. Mediasta saa lukea, kuinka ainakin
ennen koronaa väki pakkaantui kaupunkeihin. Tokihan sinne
muutetaan, missä on työpaikkoja

ja uusia asuntoja. Helsinkiinkin
rakennetaan vuositasolla 7000
uutta asuntoa - sinne siis tyhjennetään maakuntia ja sijoitetaan väkeä maamme rajojen ulkopuolelta. Riittävä palvelutaso
ja palveluverkko edellyttää, että
palveluille on myös käyttäjiä. Joko
fyysisesti tai etänä.

Atrian joulukinkkumyynnissä näkyy perinteiden arvostaminen. Valokuva: Atria
kein kriteeri on kotimaisuus. 43 prosenttia tutkimukseen vastanneista
totesi, että viime jouluna haluttiin
erityisesti suosia entistä enemmän
kotimaisia raaka-aineita ja jouluruokia.

Tutkimuksen mukaan itsetekeminen on myös osoitus kotona vietetyn ajan kasvusta. Joulukinkku on
paljon muutakin kuin vain makua:
kinkun paistaminen, kuorruttaminen ja siivuttaminen on osa joulu-

tunnelmaa ja perheen yhdessäoloa.
Perinteiden arvostaminen näkyy myös Atrian kinkkumyynnissä.
Potkalliset joulukinkut ovat kysyttyjä juhlan tuojia vuodesta toiseen.
Atrian joulukinkun myyntivo-

Syksyn aikana kustannusten nousunopeus on ollut poikkeuksellista. Jo syksyllä puhuin ’inflaation
paluusta’. Inflaatio on tullut ovista
ja ikkunoista kahta kauheampana.
Taloustieteilijät pitivät 2000-luvun alussa laajasti vajaan kahden
prosentin inflaatiota tavoiteltavana tasona. Euroalueen inflaatio on
kautta aikain korkeimmalla tasolla
lokakuussa eli 4,1 prosentissa.

Kohtalonkysymyksen maaseudun
elinvoiman kannalta voi tiivistää saavutettavuuteen eli teihin,
tietoliikenneyhteyksiin ja kaavoitukseen. Kaavoituksen kohtalonkysymys on siinä, että onko
maaseutu saavutettavissa uusille
asukkaille ja rakentajille kaavoituksen kautta. Vaihtuuko väki,
saadaanko tupiin uutta verta. Kylille vinkiksi, että kannattaa myös
pitää omaa tonttipörssiä ja mark-

Euroopassa kustannukset nousevat energiavetoisina. Energian inflaatio oli jo 23,5 prosenttia viime
vuoteen euroalueella. Suomessa
inflaatio tulee euroaluetta perässä.
Lokakuussa Suomen inflaatioksi
mitattiin 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

kinoida maaseutua sitä kautta.

Rehuohran hinta on haastavan
kesän jäljiltä hurjissa hinnoissa.
Marraskuun puolivälissä hinta oli
jopa 250 euroa tonnilta. Se on lähes
tuplahinta viime vuoteen nähden.
Erikoiseksi tilanteen tekee se, että
esimerkiksi leipäviljoista rukiin
hinta on alle 190 euroa tonnilta.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kinkku on säilyttänyt suosikkiasemansa
jouluruokana vuodesta vuoteen

Kinkku on säilyttänyt suosikkiasemansa jouluruokana vuodesta vuoteen. Foodwestin Jouluruokatutkimukseen 2020 vastanneista lähes 90
prosentilla kinkku kuuluu vahvasti
jouluun. Kinkun hankinnassa tär-
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lyymit ovat pysyneet hyvin samalla
tasolla vuodesta toiseen. Tänäkin
jouluna Atria toimittaa myyntiin
noin 2,5 miljoonaa kiloa kinkkua
raakapakasteena,
tuoresuolattuna tai kypsänä. Atria Food Servicen
ammattilaiskeittiöille toimittamien
joulukinkkujen määrä on saavuttamassa ja osittain jopa ylittämässä
vuoden 2019 tason.
– Raakapakastettu Atria Viljaporsaan Juhlakinkku 7 kg on Atrian
suosituin joulukinkku vuodesta toiseen. Kuluttajien kotitalouksiin ostamista kinkuista noin 40 prosenttia
on perinteisiä luullisia kinkkuja ja
loput erilaisia luuttomaksi leikattuja pienempiä joulukinkkuja. Vaikka
perinteiset potkalliset joulukinkut
ovat edelleen kysyttyjä, suosiotaan
kasvattavat myös pienemmät alle 5
kilon kinkut, kertoo Atrian tuoteryhmäpäällikkö Eeva Juva.
– Noin 75 prosenttia Atrian kinkuista myydään pakastettuna ja neljännes tuoreena. Kypsien kinkkujen
suosio ei ole kasvanut ja niitä hankitaan edelleen verrattain harvoin.
Tämä selittynee sillä, että joulukinkun valmistaminen kuuluu kiinteänä osana joulun viettoon, eikä silloin
haluta välttämättä valita kaikkein
helpointa vaihtoehtoa, Eeva Juva
jatkaa.
Kotimainen joulukinkku on säilyttänyt arvostuksensa ja kuuluu
ehdottomasti juhlapöydän antimiin.
Sen valmistus itse kotona omassa
uunissa on yksi tärkeimmistä suomalaisista joulutraditioista.

Rehuohran ehkä kuitenkin hetkel-

käyttämään monikasvisia kukkivia
nurmikasviseoksia, olisi kuluttajalle selvä viesti: ympäristökorvaus
lisää luonnon monimuotoisuutta
eli biodiversiteettiä.

Kaupalla on pääasiassa kolme neuvottelujaksoa. Helmikuu, toukokuu
ja syyskuu ovat pääasialliset ajankohdat, jolloin kaupoilla on neuvottelukierrokset auki.

Samaan hengenvetoon voitaisiin
myös lisätä hiilensidontaan liittyvien kasvien tukien määrää ympäristökorvauksessa.

Neuvottelukierroksen
haasteena
on, että helmikuun hinnat annettaan jo alku syksystä syyskuulla
tai lokakuulla. Kun hinnat annetaan syyskuussa ja ne ovat voimassa seuraavaan huhtikuuhun,
niin aikaväli on kovin pitkä. Mikä
siis neuvoksi? Euroopassa on luotu
alalla myös hyviä käytänteitä sopimuskulttuuriin. Etujärjestössä toimiessani tutustuin mm. Ranskan,
Ison-Britannian ja Saksan malleihin. Olisiko Suomessa syytä pohtia
mallia, jossa sopimushetken hinta
määräajoin tarkistettaisiin esim.
indeksimuutosten kautta? Jos tuotantopanosten tai energian hintaindekseissä tapahtuu muutoksia,
niin se huomioitaisiin sopimuskauden aikana.

Ja eläinten hyvinvointikorvaus. Jos
tuki ohjattaisiin lisäämällä laidunnusta ja talviulkoilua olisi kuluttajalle selvä viesti hyvinvointikorvaukseen: laidunnus lisää eläinten
hyvinvointia.
linen hintapiikki sekoittaa helposti
kasvinviljelymarkkinoita. Vakaasti
vahvan hintatason kuminasta tai
rypsistä tuli hetkessä matalamman
hintatason kasveja. Niillä kuitenkin
on ollut pitkässä juoksussa vakaa ja
kannattavampi hintataso kuin rehuviljoilla.
Mielenkiintoa lisää, että kuinka
Suomen valtio valmistelee joulukuussa komissiolle lähetettävän
maaseudun
kehittämisohjelman
ja EU:n suorien tukien tukiehdotukset. Erikoiselta vaikuttaa, että
melkein koko painoarvo on ladattu

ympäristökorvauksessa täsmäviljelyyn. Samoin eläinten hyvinvointikorvauksessa pääpaino on eläinten hyvinvointisuunnitelmassa.
Täsmäviljely tai hyvinvointisuunnitelma. Missä on tukivalmistelijoiden pelisilmä? Kertokaa mitä
kuluttajalle jää kaupan hyllyllä
käteen näistä toimenpiteistä. Minä
vastaan: käytännössä ei mitään.
Jos tukitoimilla kannustettaisiin
luonnon monimuotoisuuteen, siis
lisäämään kukkivia kasveja kuten rypsiä, rapsia tai kuminaa ja

Polttoaineiden
markkinahinnan
nousun lisäksi tiloille kurimusta
aiheuttaa verotus. Kotimaiset veronkorotukset ja EU:n taksonomia
eivät tuo helpotusta sähkönkään
hintaan. Ja energian hinnan nousulla on vaikutusta lannoitteiden
hintaan. Onhan lannoitteet hyvin
energiariippuvaisia valmistusprosessissa.
Elintarviketeollisuudelle tuo haasteita hintaneuvottelujen viipeet.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön
maitoryhmän jäsen sekä varapuheenjohtaja 2003-2013

Vieraskolumni

Kotimaisen energian kunnianpalautus
okakuussa Venäjä ilmoitti raL
joittavansa Suomeen tulevia raakapuun kuljetuksia Saimaan kanavassa, kun kanavan tullipiste
suljetaan jo marraskuun alusta
lukien. Muutoksia puukuljetuksiin tulee myös maaliikenteessä,
kun 4 maantien ylityspaikan ja 1
rautatien ylityspaikan puukuljetukset loppuvat. Isompi ongelma on ensi vuoden alussa, kun
koko Venäjän puuntuonnin uudet
säännöt tulevat voimaan.
Olkoon Venäjältä tulevan puutavaran tilanne mikä tahansa,
on Suomessa otettava vihdoin ja

viimein vakavasti huomioon kotimaisen metsäteollisuuden vaikea tilanne. Samoin kotimainen
energiantuotanto on tietoisilla
päätöksillä ajettu kriisin partaalle. Molemmat kaipaavat nopeaa
suunnan muutosta, jos meinataan hyvinvointivaltiota ylläpitää.
Suomen metsissä riittää hakattavaa metsäteollisuudelle, jos
vaan sitä itse haluamme. Samalla hoidetaan myös kotimaisen
energian tuotantoa. Oikea ilmastopolitiikka tarvitsee toimiakseen terveet, kasvavat metsät,

jotta hiilinielu kasvaa. Metsät
ovat meidän todellinen hiilinielu.
Jotta metsäteollisuus saisi puuhuollon toimimaan jatkossakin,
on kotimaisen ainespuun polttaminen energiaksi lopetettava
heti. Näinhän lukee myös hallitusohjelmassa, vaikka se on tässä ilmastohumpassa ajat sitten
unohdettu.
Kotimaisen energiaturpeen käytön loppuminen on johtanut pelättyyn tulokseen; arvopuuta poltetaan surutta kasvavia määriä. Ja
kukaan ei tunnu huolestuvan tilanteesta paitsi Björn Wahlroos,

joka on varoitellut metsäteollisuuden vaarallisesta kehityksestä
Suomessa. Tällä menolla tehtaita
suljetaan ja niistä päätöksistä ei
meillä ole valitusoikeutta.

den turvaaminen pitää hoitaa.
Turvekalustoa ei saa tuhota tässä
ilmastohuumassa. Venäjän puun
tuontirajoitukset ovat meille
hyvä muistutus vaarallisesta tilanteesta, jonka olemme itse aiheuttaneet. Leikkimisen aika on
nyt ohi.

Jotta arvopuun polttaminen loppuisi, on kotimaisen energian
tilanne pelastettava heti. Turpeen ja energiapuun yhteiskäyttö
pitää palauttaa kunniaan, vaikka
EU-neuvottelujen kautta. Sitä
vaatii jo ilmastopolitiikkakin,
kun energian rahtaaminen pitkistä matkoista pilaa sekä ilmastoa että meidän tieverkkoamme.
Myös kotimaisen huoltovarmuu-

Hannu Hoskonen,
kansanedustaja, Ilomantsi

Kuminan ja öljyhampun sopimuksia tarjolla
”Viljelyn monipuolistaminen sopimuspohjaisesti
erikoiskasvien
avulla on monin tavoin järkevää,”
todetaan Trans Farmin tiedotteessa.
Uusien kasvilajien ottaminen
viljelykiertoon ottamisella lisätään satovarmuutta ja se on yksipuolista viljelyä kannattavampaa.
Uudet kasvit tasaavat työhuippuja,
parantavat maan rakennetta ja toimivat erityisen hyvin esikasveina.

-Viljelyssopimus
helpottaa
sekä viljelijän että viljelyttäjän
erilaisten riskien hallintaa. Sopimuskumppanuus luo varmuutta
kummallekin osapuolelle. Kun sopimus solmitaan ennen seuraavaa
kasvukautta, tiedetään jo, että sadolle on markkinat olemassa. Sopimusviljelyttäjä osaa kokemuksensa
ja hyväksyttyjen sopimusten perusteella arvioida kysynnän ja tarjonnan muutoksia niin kotimaassa

kuin maailmallakin, Hausjärvellä ja
Riihimäellä toimintaa pyörittävältä
Transfarmilta kerrotaan.
Sekä kuminalla että öljyhampulla on kysyntää ja ne sopivat
viljavaltaisen viljelyn monipuolistajiksi. Viisailla esikasvivalinnoilla
voidaan parantaa viljojen satoja
useilla sadoilla kiloilla hehtaarilta.
Esikasvivaikutus voi näkyä useampana peräkkäisenä vuotena.
-Monivuotisen kuminan ja yk-

sivuotisen öljyhampun poiketessa
toisistaan monin tavoin, on niillä viljelykierron kannalta monta
yhteistä etua. Rotevajuurisina ne
ovat tehokkaita maan rakenteen
parantajia ja sadonkorjuun jälkeen
ne jättävät jälkeensä runsaasti eloperäistä ainesta. Hiilensidonnan
kannalta kumpikin kasvi on hyvä
valinta viljelykiertoon. Molemmat
ovat gluteenittomia, Trans Farm
muistuttaa.

Syksyn taittuessa talveksi,
on hyvä aika pohtia ensi vuoden
viljelysuunnitelmia. Trans Farm
edellyttää sopimustuottajilta, että
heillä on kuminan ja öljyhampun
viljelysopimuksille 5 hehtaarin
minimipinta-ala sekä sadon kuivaus- ja varastointimahdollisuus.
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Orisberg nousi arvokkaiden maisema-alueiden listalle
Valtioneuvosto
on
päivittänyt
valtakunnallisesti
arvokkaiden
maisema-alueiden listan. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet ovat edustavia esimerkkejä
suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä.
Etelä-Pohjanmaalta listalle nousi Orisbergin
kulttuurimaisema.
Orisbergin
kulttuurimaisema sijaitsee Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
maakuntarajan
tuntumassa Orismalanjoen länsipuolella. Pohjanmaan teollisuusja maataloushistoriasta kertova
Orisbergin kulttuurimaisema on
maisemallisesti erittäin edustava kokonaisuus, jonka kohokohtia
ovat yhtenäisten peltoalojen ohella
ruukkiyhdyskunnan rakennukset,
suojeltu harjualue ja padottu Kotilammi.
Orisbergin ruukkiyhdyskunta 1800-luvulta periytyvine ruukinkartanoineen, kirkkoineen ja
muine rakennuksineen on säilynyt
poikkeuksellisen hyvin.
Maisema-alueen
merkittävimmät vesistöt ovat Kyrönjokeen
laskeva, viljelyalueen itäreunaa
mutkitellen halkova Orismalanjoki
sekä sen uomaan rautaruukin tarpeiksi 1700-luvulla perustettu tekojärvi, Kotilammi.
Orisbergin kulttuurimaiseman

Teollisen historian ohella Orisbergin ruukilla on ollut merkittävä rooli alueen maatalouden kehittäjänä.
alueelta ei tunneta esihistoriallisia muinaisjäännöksiä, mutta mm.
Seljänkankaan pronssikautinen kivirakenne kertovat seudun pitkäaikaisesta käytöstä. Maisema-alueen
historiallinen kiintopiste on Kotilammin luoteisrannalla sijaitseva,
valtakunnallisesti
merkittäväksi
rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi osoitettu Orisbergin ruukki,
joka on Pohjanmaan ensimmäinen
rautaruukki.
1670-luvulla
perustettuun

ruukkiin rakennettiin aluksi masuuni ja kankivasarapaja, joiden
toimintaedellytykset osoittautuivat kuitenkin heikoiksi, sillä lähiseudulta ei löytynyt riittävästi
rautamalmia. Masuuni siirrettiin
1700-luvun alussa sujuvampien
kuljetusyhteyksien päähän Oravaisten Kimoon, mutta Orisbergiin
jäi pajatoimintaa.
1790-luvulla ruukkiin perustettiin kankirauta- ja nippupajat.
Ruukin vasarapajan toiminta lop-

pui vuonna 1900, mutta alueella
toimi pieni konepaja 1940-luvulle
saakka. Kotilammin ja Orismalanjoen rannoilla on säilynyt runsaasti raudanjalostustoimintaan
liittyneitä rakennuksia, rakenteita
ja raunioita.
Alueen arvokkaimpia rakennuksia ovat ruukinkartano talousrakennuksineen,
ruukinkadun varrella sijaitsevat seppien
asuinrakennukset sekä vuosina
1828–1869 toiminnassa olleen

seurakunnan kirkko ja kellotapuli. Ruukinkartanon kustavilaista
perinnettä edustava päärakennus
rakennettiin 1800-luvun alkuvuosina.
Ruukinkartanon eteläpuolella sijaitseva Carl Ludvig Engelin
suunnittelema Orisbergin kahdeksankulmainen kirkko valmistui vuonna 1830. Sen yhteyteen,
Kotilammin niemekkeeseen, on
rakennettu
temppelipäätyinen
kellotapuli. Pienen hautausmaan
reunustama kirkko on ollut vuokrattuna Kansan Raamattuseuralle
vuodesta 1976 alkaen. Teollisen
historiansa ohella Orisbergin ruukilla on ollut merkittävä rooli alueen maatalouden kehittäjänä.
Maanviljelysneuvos
Edvard
Björkenheimin johtaessa ruukkia kartanosta muodostui Pohjanmaan tärkein ja edistyksellisin
maatila, jonka yhteyteen perustettiin vuonna 1882 karjakko- ja
meijerikoulu ja vuonna 1896 maamieskoulu.
Maamieskoulun
toiminta
loppui vuonna 1969, mutta karja laidunsi ruukin mailla vuoteen
2014 saakka. Nykyisin alueen tärkeimpiä elinkeinoja ovat metsä- ja
maatalous.

Turvetuotantokoneiden romutustuki ja yrittäjien luopumistuki etenevät
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan turpeen
energiakäyttö tulee vähintään
puolittaa vuoteen 2030 mennessä
ja muutoksen tulee tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta
vaarantamatta.
Turpeen energiakäyttö on
vähentynyt ennakoitua
nopeammin. Energiaturpeen käytön
nopea vähentyminen on vaikuttanut turveyritysten liiketoimintaedellytyksiin ja vähentänyt myös
turvetuotannossa käytettyjen koneiden ja laitteiden käyttöä ja arvoa.
Tukiohjelman tavoitteena on
tukea vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista.
”Turvealan murros on ollut
nopea ja tarve hallituksen linjaamien tukitoimien toimeenpanol-

le kova. Nyt lausunnoille lähtevän kaluston romutustuen tavoite
on tukea yrittäjien sopeutumista
markkinoiden muutokseen ja uuden liiketoiminnan hakemiseen.
Tuki on osa laajapohjaisen turvetyöryhmän esityksiä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.
Tukea myönnettäisiin romutetuille keruu- ja imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille ja
tasausruuveille. Tukea ei myönnettäisi romutetuille palaturvekoneille. Tukitaso perustuisi romutetun
koneen hankintahintaan ja asetuksessa määriteltyyn tukiprosenttiin,
joka laskee koneen hankintaiän
perusteella. Tukea myönnettäisiin
Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen
mukaisena. Tuki haettaisiin koneiden romuttamisen jälkeen.
Tuen myöntämisistä päättäisi
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

liikenne ja ympäristökeskus asetuksessa asetettujen ehtojen perusteella.

Luopumistuki
yrittäjille valmisteilla
Osa hallituksen puoliväliriihessä
linjaamaa tukipakettia on luopumistuki turvetuotannosta luopuville yrittäjille. Tuen valmistelu on
käynnissä. Tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen malli,
jota voitaisiin myöntää yrittäjälle automaattisesti tuen saamisen
edellytysten täyttyessä.
Luopumistuki on koneiden
romutustuen tavoin tarkoitus toteuttaa vähämerkityksistä tukea
koskevan asetuksen mukaisena,
jolloin tukia ei tarvitse notifioida
EU:n komissioille. Tukien yhteen-

laskettu kokonaismäärä voi olla
tällöin enintään 200 000 euroa
yrittäjää kohti kolmen vuoden aikana.
Kaluston romutustuki ja luopumistuki ovat osa hallituksen
puoliväliriihessä linjaamaa toimenpidekokonaisuutta turvealan
murrokseen vastaamiseksi.
Liiketoimintaa jatkavat yrittäjät voivat hakea tukea yritystoimintansa kehittämiseen ja monipuolistamiseen ELY-keskusten
kehittämispalveluista ja -avustuksista. Näihin palveluihin ja
avustuksiin on osoitettu lisämäärärahaa kaksi miljoonaa euroa
ELY-keskuksille. Lisäksi turvealan
yrittäjien ja työntekijöiden uudelleentyöllistymiseen ja koulutukseen TE-toimistojen toimesta on
osoitettu 2,5 miljoonaa euroa.

Ajatuksia viimeaikaisista maatalousyrittäjien
ja - elinkeinon aliarvostamisesta!
Itselläni on tosi huoli ja ihmettelyä herättävä alkutuotantoa parjaava asennemuutos ja -muokkaus yllättänyt. Sitä on jatkunut
jo pitkään sanoisinko ilmastonmuutoksen perusteilla jopa maan
hallituksesta lähtevällä ”moukaroinnilla” yrittäviä alkutuotannosta elantonsa saavia kohtaan.
On tai ollaan järjestämässä

jos jonkinlaisilla syillä ja perusteilla negatiivista imagoa, että
pellolta pöytään ketju vaarantuisi. Varsinkaan eteläpohjalaisena
ihmisenä ja Atrian joulukinkkua
ja muita tuotteita ostavana toivoisin erityisesti puhtaan kotimaisen ruuan ja maitotuotteiden
puolesta puhujiksi eteläpohjalaisia päättäjiä.

Yksi osa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
turvealan
yrittäjille on tuotantoalueiden
ennallistaminen ja jatkokäyttö. Tämän tueksi on käynnistetty
hankkeita, joissa selvitetään eri
mahdollisuuksia
ennallistamiseen ja jatkokäyttöön esimerkiksi
rahkasammalen korjuussa tai lyhytkiertopuulajien kasvatuksessa.
Turvetuotantoalueiden metsittämiseen on myös myönnetty lisämäärärahaa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden
romutustuesta vuosina 2022-2023
on valmistunut. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää luonnoksesta
lausuntoja 8.12.2021 saakka Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.
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Keloyrittäjän 35-vuotinen oikeustaistelu Suomen
valtiota vastaan päättyi valtion murskavoittoon

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistykseen,

Seinäjokelaissyntyisen keloyrittäjä Markku Heikkilän traagisesta taistelusta Suomen valtiota vastaan on ilmestynyt kirja SUURI KELOKAAPPAUS.
Seinäjokelaissyntyinen
keloyrittäjä Markku Heikkilä astui
1980-luvun lopulla aivan liian
suurille varpaille. Nyt tämä Heikkilän lähes painajaismainen elämäntarina on ikuistettu kansien
väliin. Erkki Valtamäen kirjoittama kirja SUURI KELOKAAPAUS
kertoo rautatieläisen pojan elämänvaiheet veturimiehestä keloyrittäjäksi.
Yritystoiminta lähti mukavasti käyntiin. Ähtärin Finkelo
Oy laajensi toimintaansa Lappiin
ja sitten muihin Pohjoismaihin.
Kelorakentaminen oli suuressa
suosiossa ja töitä oli runsaasti,
sitten maasta loppui kelo. Markku
Heikkilä tiesi, että rajan takaa sitä
löytyy, kunhan naapurin kanssa päästään sopimukseen kelon
tuonnista. Heikkilä yritti kaikkia
mahdollisia reittejä arvokkaan
rakennusmateriaalin saamiseksi.
Lopulta yrittäjää onnisti ja

kelo saatiin ujutetuksi Suomen ja
Neuvostoliiton valtioiden väliseen
kauppasopimukseen.
Heikkilä
teki kauppa- ja teollisuusministeriön kautta ostositoumuksen
neuvostoliittolaiselle osapuolelle.
Ongelma oli näin ratkaistu ja yrittäjä jäi odottamaan raaka-ainetta
rajan takaa, teki mittavat investoinnit, otti velkaa ja uskoi lupauksiin. Sitten kaikki romahti.
Heikkilän keloyritys sai oudon tarjouksen venäläisestä kelosta Finnkelo Oy -nimiseltä yritykseltä. Yrityksen nimessä on
yhden n-kirjaimen (Finnkelo) ero
Heikkilän yritykseen (Finkelo).
Erikoisien vaiheiden jälkeen
varmistui, että Heikkilälle tarkoitetut kelot olivat päätyneet
valeyritykselle. Väärän Finkelon
taustalta löytyi mm. KERA:n puoliksi omistaman Norinterin toimitusjohtaja. Kera puolestaan on
100%:sti valtion omistuksessa.

Neuvostoliittolaista osapuolta oli
petkutettu toimittamaan Heikkilälle kuuluneet kelot väärälle yritykselle.
Alkoi pitkällinen oikeusprosessi Suomen valtion ja Markku
Heikkilän välillä. Heikkilä hävisi
oikeustaistelut, ja joutui maksamaan valtion lähes miljoonan
euron oikeudenkulut. Traagisinta kaikessa oli se, että tapauksen
seurauksena Heikkilän Railivaimo sai surmansa Hietajärven
koululla Sallassa talvella 1993.
Kaappauksen
seuraukset olivat Heikkilälle ja hänen
omistamalleen Finkelo Oy:lle
katastrofaaliset. Yrityksen toiminta loppui, Heikkilä menetti
toimeentulonsa, kansalaisoikeutensa sekä uskonsa yhteiskunnan
ja oikeuslaitoksen rehellisyyteen
ja oikeudenmukaisuuteen.
Erkki Valtamäki

Seinäjokelaissyntyisen keloyrittäjän Markku Heikkilän oikeustaistelusta Suomen valtiota vastaan
on ilmestynyt Erkki Valtamäen kirjoittama kirja

MIELIPIDE

”SUURI KELOKAAPPAUS”
Kirja kertoo Heikkilän 35 vuotta jatkuneesta taistelusta oikeuksiensa puolesta.

Puolustus on parasta elinkeinon puolustamista.
Vaalipiirin kansanedustajat
ryhdistäytymään puolustumaan
suomalaista hyvää ruokaa ja lihatuotteita.
Raimo Ristilä Seinäjoelta

Tule ihmisen asialle,
liity jäseneksi

Heikkilä menetti kaappauksen seurauksena kaiken, mitä ihminen voi inhimillisesti katsoen menettää. Hänen
yrityksensä Ähtärin Finkelo Oy:n toiminta loppui, hän menetti näin elämäntyönsä, toimeentulonsa, uskonsa
yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja kaiken huipuksi vaimonsa verityön uhrina Hietajärven koululla Sallassa.
Heikkilä jäi silloin 5 vuotiaan tyttärensä yksinhuoltajaksi taistelemaan mahdotonta, Suomen valtiota vastaan.
Kirjaa on saatavana suoraan tekijöiltä:
Markku Heikkilä (+358 40415 800) tai Erkki Valtamäki (+358 400664715)
Kirja on myynnissä myös Järviradion kautta os. www.finkelo.fi sekä
Seinäjoen Info kirjakaupassa ja Suomalaisessa kirjakaupassa.

joka tarjoaa edunvalvontaa,
vertaistukea, kaverikahviloita,
kerhoja ja tapahtumia koko
maakunnassa.
Voit liittyä sähköpostitse
etelapohjanmaa@epilepsia.fi,
verkossa www.epilepsia.fi tai
soittamalla 050 357 9371.
Jäsenmaksu on 27 euroa vuodessa.
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Etelä-Pohjanmaan VATE:n valmiusaste maan 6. korkein,
kärjessä Keski-Uusimaa, Etelä-Karjala ja Keski-Pohjanmaa
Sosiaali- ja terveysuudistuksen
valmistelu takkuaa alueilla. KeskiUusimaa, Etelä-Karjala ja KeskiPohjanmaa ovat pisimmillä, EteläPohjanmaa on tilastojen mukaan
6. pisimmällä. Kainuu ei ole saanut
toimitettua ainoana edes tietoja
valmistelun etenemisestä.

Seinäjokinen-lehti on saanut
Sosiaali- ja terveysministeriön keräämät tiedot Sosiaali-, terveys- ja
pelastuslaitoksia koskevaa uudistusta tekevien Valmistelutoimielimien eli VATEjen valmiusasteesta
ottaa uudistus käyttöön.
Uudistusta on valmisteltu lo-

kakuun lopussa pisimmälle Keski-Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja
Keski-Pohjanmaan alueilla.
Etelä-Pohjanmaan valmiusaste suureen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen on maan
kuudenneksi korkein tällä hetkellä.
Yhteensä 21 hyvinvointialueen

ja Helsingin lisäksi tilastoissa on
myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilastot. Tietojen
mukaan Varsinais-Suomi, KantaHäme ja Satakunta ovat alku vaiheessa valmistelussa.
Kainuu ei ole kyennyt toimittamaan tietoja lainkaan tilastoa

varten. Kainuussa valmistelujohtajan pätevyydestä on tehty hallintovalitus.
Ex-kansanedustaja
Timo V. Korhonen (kesk.) nimitettiin tehtävään vailla vastaavaa
johtamiskokemusta saati koulutusta.
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Sedun johtotehtäviin
viisi Seinäjoelta
Koulutuskuntayhtymä
Sedun
hallituksen puheenjohtajistoon
valittiin vain seinäjokisia, kun
nurmolainen Jouko Peltonen
valittiin puheenjohtajaksi, hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ylistarolainen Piia Kattelus-Kilpeläinen
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
Eetu Lehtola.
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntalain mukaisesti asetettu yhtymävaltuusto, jonka puheenjohtaja toimii
ylistarolainen Mikko Aila.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja 2021-2025; Mikko Aila, Seinäjoki, I varapuheenjohtaja Juhani
Mäki, Kurikka, II varapuheenjohtaja Jesse Luhtala, Seinäjoki.
Yhtymähallitus 2021-2025; puheenjohtaja Jouko Peltonen, Seinäjoki, I varapuheenjohtaja Piia
Kattelus-Kilpeläinen, Seinäjoki,
II varapuheenjohtaja Eetu Lehtola, Seinäjoki. Jäsenet: Hannu
Akkanen, Antti Ala-Kokko, Annukka Annala, Kauko Kantola,
Riitta Maunula-Craycroft, Mervi
Mäenpää, Lasse Rajala ja Annu
Ridanpää-Taittonen.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piiri hyväksyi aluevaaliehdokkaita
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallitus hyväksyi 13.
marraskuuta aluevaaliehdokkaita.
Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen osalta ehdokkaita on tässä
vaiheessa 49. Listaa täydennetään
tulevissa piirihallituksen kokouksissa.
Etelä-pohjanmaan hyvinvointialue: Alajärvi: Kari-Matti Korhonen. Alavus: Pentti Hautala, Petri
Juurakko, Marko Vainionpää. Il-

majoki: Berki Balint, Harri Koskela. Isokyrö: Raili Varo. Kauhajoki:
Olli Kiukkonen, Jaana Kuusisto,
Janne Leppänen, Mika Muurimäki, Heikki Santala. Kauhava: Vuokko Aula, Heiti Kesa, Risto Mattila,
Esa Puronvarsi. Kuortane: Seppo
Palomäki. Kurikka: Pauli Antila,
Jari Haapamäki, Sami Niemistö,
Johanna Nissinen, Heidi Pihlaja,
Jenni Sippola, Marko Yli-Nikkola,
Jouni Vallin. Lappajärvi:
AkuMatti Juttuniemi, Sari Karlström.

Lapua: Riitta Kangasluoma, Antti-Jussi Kivistö, Mikko Martikkala, Marcus Toppari. Seinäjoki:
Markku Auramo, Asko Franttila,
Hannu Haapasalmi, Ilkka Hyvönen, Piia Kattelus-Kilpeläinen,
Riina Knuts, Leena Kurikka, Marko Kähönen, Petri Lepistö, Tommi
Merivirta, Tomi Mäenpää, Anssi
Pihlajamaa. Teuva: Anneli Hangasluoma, Mika Lukkarinen, Jorma Nikitin, Eliisa Panttila. Ähtäri:
Erja Gadd, Juha Nortunen.

KD asetti 7 ehdokasta Seinäjoelta aluevaaleihin
Kristillisdemokraattien
Pohjanmaan piiri asetti syyskokouksessaan Vaasassa lauantaina 13.11.
ensimmäiset aluevaaliehdokkaat
ja valtuutti piirihallituksen asettamaan loput ehdokkaat.
Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueelta ehdokkaiksi ase-

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO

tettiin: Alajärvi; Joensuu Sanna,
Kanervikkoaho Maria, Kanervikkoaho-Kataja Aino, Latvala Merja, Latvala Sampo, Nätynki Anne.
Alavus; Ahopelto Pentti. Ilmajoki; Aspila-Renkola Kaija, Garbali
Vera, Lähdesmäki Juhana, Syväjärvi Jaana. Isokyrö; Hölsö Mauno.
Kauhajoki; Palomaa Miia. Kauhava; Hauta Tiina, Lammi Minna, Malmi Hanna-Liisa, Puroaho
Annika. Kuortane; Mäki-Kahra
Marita. Kurikka; Blommendahl
Markus. Lapua; Kuusisaari Matti,
Laine Kari,Luomala Pauliina, Yli-

mäki Teija. Seinäjoki; Eilola Matti,
Latvala Annukka, Leskinen Markus, Nummensalo Kati, Nygård
Ruut, Rantanen Kimmo, Tulisalo
Ulla. Soini; Rinne Johanna. Teuva; Heikkilä Ville. Vimpeli; Anttila
Atro, Vasalampi Lea. Ähtäri; Ollikainen Arja.
Kristillisdemokraatit
korostaa
aluevaaleissa ongelmien ennaltaehkäisyä, yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa ja työntekijöiden
hyvinvointia.

VARAOSAT - HUOLTO - RENKAAT

040 739 9331 - mo-service.fi
”Etelä-Pohjanmaa tarvitsee maakunnallisen vammais- ja vanhusneuvoston”
Etelä-Pohjanmaan
Epilepsiayhdistyksen puheenjohtaja ja valtakunnallisen Epilepsialiiton hallituksen jäsen Tuomas Koivuniemi
on seurannut vammaisjärjestön
puolelta vuosia sosiaali- ja terveysuudistusten valmistelua.
Millä mielin olet seurannut hyvinvointialueiden perustamista?
-Ajatus sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisesta yhden organisaation kautta on hyvä asia sekä
ihmisten että perheiden kannalta,
hän arvioi.
Koivuniemen mukaan eri puolella maakuntaa asuvat ihmiset
ovat tällä hetkellä epätasa-arvoisessa asemassa palvelujen saannin
suhteen.
-Voi sanoa, että alueelliset erot
tasoittuvat uudistuksen myötä.
Pitkän linjan järjestöaktiivi

Tuomas Koivuniemen mukaan on tärkeää että ikäihmiset ja vammaiset
tulevat kuulluiksi
toteaa, että pian lähes 20 vuotta
on tehty sote-uudistusta. Koivuniemen mukaan on jo aikakin, että
asia liikahtaa johonkin suuntaan.
-Haaste tulevaisuudessa on,

mihin suuntaan Etelä-Pohjanmaalla oleva 1+7 -malli kehittyy
heti ensi alkuun? Miten Seinäjoen
lisäksi varmistetaan, ettei Alajärven, Alavuden, Ilmajoen, Kauha-

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937
asennus - suunnittelu - tarvikkeet

van, Kauhajoen, Kurikan ja Lapuan
palvelut heikkene ja etteivät säästöt palveluissa tapahdu maakunnan reunoilla.
Koivuniemi korostaa, että epilepsian hoidon osalta Seinäjoki on
ollut toimiva palvelupaikka, jonne
on saatu tarvittaessa neurologista konsultointiapua Helsingistä ja
Tampereelta.
-Epileptikkojen hoitoon on
saatu Tampereelta ja Helsingistä konsultointiapua ja tarvittaessa alan huippulääkärit ovat myös
käyneet paikan päällä Seinäjoella,
kiittelee Koivuniemi.
-Se on sujuvoittanut ihmisten
palveluja.
Onko uudistuksessa pelkoja?
-Kun aina pitää säästää, niin
millaisia paineita tulee tulevina
vuosina, Koivuniemi pohtii.
Tällä hän viittaa valtion rahan
tulevaisuuteen ja leikkaantuuko se.
-Suomea keskitetään ja nuori väki muuttaa kasvukeskuksiin.
Siellä palvelujen tarve kasvaa, mutta miten käy maakunnissa? Palvelujen tarve kasvaa täälläkin ihmisten ikääntymisen vuoksi, mutta
rahoitus ei, pelkää Koivuniemi.
-Tarkoittaako se säästämistä
palveluista ja palvelupisteistä?

Uusien
hyvinvointialueiden
valmisteluun ja siihen, onko potilas- ja vammaisjärjestöjä kuultu
tarpeeksi Koivuniemi vastaa hetken pohdinnan jälkeen:
-Etelä-Pohjanmaan
järjestöneuvostossa on mukana mm.
potilas-, vammais-, vanhus-,
eläkeläis-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöjä. Sitä kautta toki myös
meitä kuullaan.
-Kun hyvinvointialue käynnistyy vuonna 2023, pitäisi aluevaltuustoilla olla maakunnallinen
vammaisneuvosto,
vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto, hän linjaa.
Koivuniemi muistuttaa, että
niiden toiminta käynnistettiin jo
keväällä 2018, mutta toiminta keskeytettiin, kun uudistus pysähtyi
keväällä 2019.
-Neuvostot olivat silloin maakuntaliiton alaisuudessa. Nyt kun
tulee aluevaltuusto, niin on tärkeää
palvelujen toteuttamisen kannalta,
että ikäihmiset ja vammaiset tulevat maakunnallisten neuvostojen
kautta kuulluiksi. He ovat keskeisiä palvelujen käyttäjiä, muistuttaa
Koivuniemi.

Ylistaro, Kaskiontie 2 (ent. kyrönvirran autoliike)

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat
koneet

Mika Mäntylä

nkki:
Joululahjavi ortti
k
ja
h
osta la
hierontaan.

Osteopatiaan erikoistuva
urheiluhieroja

- nettisivut - logot - mainokset - käyntikortit - esitteet -

0400 86 00 87
www.mikamantyla.fi

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

www.pohjanrakennuskone.com

Lähde Perussuomalaisten aluevaaliehdokkaaksi Seinäjoelta!
Ilmoittaudu netissä:

www.perussuomalaiset.fi/aluevaalit-2022/mitapa-jos-lahtisit-ehdolle-aluevaaleihin/

Lisätiedot ja yhteydenotot:
0442714255/Matti-Pekka Luukko
Seinäjoen Perussuomalaiset ry

10 kpl varastosta

Uusia 1-ja 2-akselisia
Chieftain koneenkuljetuslavetteja,
Heti varastosta!

Volvo BM 650 metsäkuormaimella, ÖSA-kuormaaja,
pohjapanssari, keulapumppu, ajovoimanotto,
kääntyvä penkki, takakaasu,
Trac-Trol oikavaihde.

Hevoskoppikärry

- kesä- ja talvirenkailla
- katsastus voimassa 2.1.2024

Hp. 850 €

Moto Nokka Profi 6 WD,

koura Logmax, 6 pyöräinen,
jokaisessa pyörässä ketjut,
vuosimalli -99.

Hp. 34500 € sis. alv

Hp. 6750 €

MÖNKIJÄT
Yamaha Bigbear 350 -99

Hallinlämmitin 15KW 230V
- jännite 230 V / 50 Hz - polttoaine
diesel (suositellaan talvilaatua) liekkivahti - palotila RST - elektroninen
piezo-sytytys - suojausluokka IP21 teho 15 kW - tuotto 12900 kcal/h polttoaineen kulutus 1,43 l/h polttoainesäiliö 15,1 l polttoainepumppu kompressorityyppinen lamellipumppu (matalapaine)
0,26 bar
Ominaisuudet: - laadukkaat teräsosat
takaavat pitkän käyttöiän - pumpun
osat ja suuttimet valmistettu USA:ssa palopesä valmistettu japanilaisesta
ruostumattomasta teräksestä - tankissa
ruosteenestokäsittely

Hinta 120 € sis. alv

Hp. 2790 €

Hallinlämmitin 20KW 230V

Honda Foreman ES 450 -03

- jännite 230 V / 50 Hz - polttoaine diesel (suositellaan talvilaatua) - liekkivahti - palotila RST elektroninen piezo-sytytys - suojausluokka IP21 - teho 20 kW - tuotto n. 17200 kcal/h - polttoaineen
kulutus 1,9 l/h - polttoainesäiliö 22,7 L - polttoainepumppu kompressorityyppinen lamellipumppu
(matalapaine) Ominaisuudet: - laadukkaat teräsosat takaavat pitkän käyttöiän - pumpun osat ja
suuttimet valmistettu USA:ssa - palopesä valmistettu japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä tankissa ruosteenestokäsittely - termostaatti vakiona

Vinssi, 5 pikavaihdetta

H. 3450 €
MOOTTORIKELKAT
Ski-Doo Renegade
800 E-Tec -17
Uusi Telamatto

H. 6500 €
Lynx RE 600 E-Tec -17

H.6990 €
Lynx RE 600 E-Tec -10

H.3990 €
Lynx 5900 työkelkka -03

H.3250 €

Apulantaviska
Bögballe BL 600.

Apulantaviska Eho, 250 litraa,

Hp. 590 €

Hp. 170 €

Soveltuu myös jäähiekoitukseen.

nivelaksila mukana. Soveltuu
myös jäähiekoitukseen.

Hinta 150 € sis. alv

www.pohjanmaanylijaamatuote.ﬁ
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

SINIMUSTA

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

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

info@sinimusta.ﬁ

