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Piispa Salomäki rohkaisee: 
Lukekaa raamattua s. 2-3.
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- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 50 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 19.01.2022

Ääniharavat ja
nigerialaishuijaus

Hämeenlinnaan 27,5 hehtaarin alueelle valtatien ja rautatien väliin piti 
tulla Euroopan suurin autokauppa. Kahdeksan kerrosta ja 30-40 met-
riä korkeutta. Ei tullut. Hovioikeus antoi tuomion. Hankkeen nokka-
mieheltä peritään miljoonia yhtiön konkurssipesälle.

Poliisi totesi Ylelle 22.8.2014 epäilevänsä ns. nigerialaishuijausta asi-
assa. Julkisten varojen käytössä pitäisi olla erityisen varovainen. Mi-
nisteriöiden, ELY-keskusten ja kaupunginhallitusten pitäisi laittaa 
täydellinen stoppi, jos hanke lähtee liikkeelle julkisilla varoilla ilman 
omaa rahaa. Kaupungin päättäjien kannattaa aina pitää jalat maassa, 
jos jokin hanke kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. 

Miksi yrityshankkeisiin palkataan ex-kokoomuslainen poliitikko ja 
yritystoimintaan pumpataan veronmaksajien rahaa? Eikö rahoitta-
jien pitäisi ensin tuoda rahansa pöytään ja vasta sitten kaupunki al-
kaa pumpata rahaa? Tilaajavastuulaki pitää kaupungin selvittää. Ei 
kai kaupunki jaa rahaa yrityksiin tai hankkeisiin poliittisin perustein? 
Varokaa nigerialaishuijauksia. Ja varokaa ”yrittäjyyttä”, joka tehdään 
kaupungin tai valtion rahoilla.

Sain osuuspankin edustajistovaaleissa alueellani kolmanneksi eniten 
ääniä. Äänen vähemmän kuin kakkonen. Vaalit olivat erilaiset. Osuus-
pankki on onnistunut siirtyessään edustajistonvaaleissa pois puolue-
vaalista suoraan henkilökohtaiseen vaaliin. Presidentinvaaleissa ää-
nestetään 75-80 prosentin aktiivisuudella ja aluevaaleissa jäätäneen 
alle 50 prosentin.

Äänestäjä sanoi minulle suoraan, että inhoaa vaaleja, joissa ääni me-
nee myös toisen hyväksi. Se pani ajattelemaan. Aluevaaleissa erot eh-
dokkaiden välillä ovat pienet. Henkilövaali olisi kokeilemisen arvoi-
nen vaihtoehto. Silloin läpi pääsisivät ne, jotka oikeasti saavat ääniä 
ja nauttivat kannatusta, eivätkä ne, jotka nyt sattuvat ’hengailemaan’ 
oikeassa jengissä oikeaan aikaan.

Aluevaalit ovat eduskuntavaalien 2023 esivaalit. Näin se menee. Jos ei 
ole näissä vaaleissa mukana, ei seuraavaan eduskuntaan ole asiaa. Ko-
vimman äänimäärän saaneilla on myös valtaa aluevaltuustossa. Mieti, 
ketä äänestät. 

Päättäjiltä tarvitaan nyt viisautta. Sananlaskujen 29:14 sanoin ”Jos ku-
ningas hankkii oikeutta köyhille, hänen valtansa on vahva ja vakaa.”

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Turpeelle strateginen 
status

Täällä pohjolassa olemme saaneet nauttia pakkassäästä jo viime mar-
raskuusta lähtien. Parhaimmillaan elohopea on tippunut Etelä-Pohjan-
maallakin lähelle miinus kolmeakymmentä. Kylmällä kelillä lämpö ja 
lämmöntuotto nousevat arvoon arvaamattomaan.

Maaseudun Tulevaisuudessa turveyrittäjät kertoivat, kuinka turvetta 
menisi kaupaksi ennemmän kuin pystytään toimittamaan. Kuljetuska-
luston puute rajoittaa turpeen ajoa lämpölaitoksille. Hakkeesta ei saada 
pakkasella tarpeeksi lämpöä irti, siksi tarvitaan turvetta tukipolttoai-
neeksi.

Pakkastalvi on herättänyt lämmön-ja sähköntuottajat vihreästä ruusu-
sen unestaan; polttoaine ei riitä.

Sanna Marinin (SDP) hallituksen päätöksellä turpeen energiavero lähes 
kaksinkertaistettiin ja tämä yhdessä kallistuneiden päästöoikeuksien 
kanssa teki turpeen poltosta kannattamatonta - Marinin hallituksen an-
siosta Suomessa palaa nyt hake, sekä kotimainen että venäläinen.

Venäjä on tosin alkanut rajoittaa puun vientiä. Suomen osalta tämä tar-
koittaa, että tuonti vähenisi puolitoista miljoonaa kuutiota vuodessa. Li-
säksi viime vuoden alussa oli tieto, että Karjalan tasavalta olisi esittänyt 
hakkeen vientikieltoa vuodesta 2022 alkaen. Venäläistä raaka-ainetta 
käytetään etenkin itäisessä Suomessa.

Jos Venäjä on määrittämässä hakkeen strategiseksi tuotteeksi, tulisi Suo-
men vastaavasti luokitella turve uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja antaa 
sille strateginen status ja arvo lämmöntuotannossa ja huoltovarmuuden 
turvaamisessa.

Turve on kattanut 5–7 prosenttia Suomen energialähteistä, mutta sen 
merkitys huoltovarmuudelle on ollut suurempi. Turve on ollut koti-
maisista kiinteistä polttoaineista ainoa, jota on voitu varastoida aumiin 
suuria määriä kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Turpeella on voitu myös 
varmistaa haketta käyttävien lämpölaitosten toiminta tilanteissa, joissa 
haketta ei ole saatavilla tai hakkeen lämpö ei riitä.

Suomessa on voimassa laki polttoturpeen turvavarastoinnista. Turvava-
rastointi on tuottajalle vapaaehtoinen järjestely, jossa hän saa varaston 
perustamisesta ja ylläpitämisestä korvauksen. Tältä pohjalta puhutaan 
myös reservialueista.

Reservialueiden ongelmana on se, että turvetuotannon loppuessa katoaa 
myös kyky nostaa turvetta. Käytännössä valtion pitäisi maksaa siitä, että 
turveyrittäjät ylläpitäisivät tuotannossa tarvittavia koneita ja tuotanto-
alueita varmuuden varalta. 

Tämä epävarmuus koettelee turveyrittäjiä. Nyt moni on laittanut jo pillit 
pussiin ja myynyt kalustonsa ja lopettanut turveajot. Nyt puuttuu kulje-
tusautoja, hetken päästä ei ole enää tuotantokalustoakaan. Vuosikym-
menten aikana rakennettu infra romahtaa. Ei elinkeinoaan voi perustaa 
kädestä suuhun ajattelulle eikä sille, että turveyrittäjä säilöisi turpeen 
suossa ja ottaisi sen sieltä käyttöönsä, kun pakkanen paukkuu. 

Turve uusiutuvaksi ja sille strateginen status; EU:n komission huhutaan 
hyväksyvän fossiilisen maakaasun vihreäksi energiaksi taksonomialin-
jauksessaan, musta muutetaan valkoiseksi poliittisin perustein. Hyväk-
syykö Suomi tämän?

Piia Kattelus-Kilpeläinen

YLISMEDI

Yksityinen 

Lääkärikeskus ja 
terveydenhoitopalvelu

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

Veri-

näytteiden otto

myös kotona

ilman lähetettä.

• Ajokortti-
todistus 87€

• laajennettu 101€
Yksityinen lääkäri- ja  

terveydenhoitopalvelu
– Etälääkäripalvelut, kotihoidon palvelut

– Kelakorvaus lääkärikäynnistä
– Uutena myös työterveyshuolto

Hyvinvointia ja turvaa!

395HELENA
RAHKOLA

Riittävä rahoitus palveluille 
koko maakunnassa.
Joka kunnassa säilytettävä 
sote-asema.
Lääkäriin päästävä nopeasti.
Veto- ja pitovoimainen  
työnantaja.
Henkilöstön palkkaus  
ja työolot kuntoon.

Paula Sihto
asiantuntija soten sisältä
erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu

219 @PaulaSihto
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Lapuan uusi piispa Matti Salomäki: 

”Kriisiaikana uskon ydinasiat nousevat arvoonsa”
Helmikuun alussa Lapuan hiippa-
kunnan piispana aloittava Matti 
Salomäki vihitään piispan virkaan 
todennäköisesti pienen joukon 
keskuudessa. Koronarajoitukset 
rajoittanevat osallistujamäärää.
 Lapualta syntyisin oleva Salo-
mäki asui jo lapsuudessa aivan kir-
kon vieressä Lapualla:
 -Isä oli seurakunnan nuoriso-
ohjaaja ja äiti opettaja, kertoo Sa-
lomäki.
 10-vuotiaan Matin tie vei per-
heen mukana Laihialle, kun isä 
meni sinne papiksi. Sen jälkeen 
isän papin tehtävät veivät Vähään-
kyröön, jossa Matti kävi yläasteen 
ja sen jälkeen matka jatkui Isoon-
kyröön, missä Matti suoritti lukion.
 

Helsingistä Pielavedelle
 
Helsingin yliopistosta Matti val-
mistui teologian maisteriksi vuon-
na 1993.
  -Kun valmistuin, oli lama-aika.
 Pielavedeltä Pohjois-Savosta 
aukesi Matin uran ensimmäinen 
pappisvirka vuonna 1994.
 -Matti Sihvonen vihki papik-
si ja Pielavedellä vierähtikin mel-
kein pari vuosikymmentä. Yhdek-
sän vuotta kappalaisena ja sitten 
yhdeksän vuotta kirkkoherrana, 
muistelee Salomäki.
 Salomäen mukaan kirkon käy-
tännöt edellyttävät, että ensin pi-
tää olla virka ennen kuin voidaan 
vihkiä papiksi. 
 

Takaisin Lapualle
 
Tiina-vaimo on varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja ja heillä on neljä 
aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.
 Lapsista kaksi vanhinta kävivät 
koulunsa loppuun jo Pielavedellä 
ja kaksi nuorinta Lapualla. Vanhin 
lapsista on naimisissa ja asuu edel-
leen Savossa Kuopion seudulla.
 Kun vuonna 2012 tuomio-
rovastin virka tuli auki Lapualla, 
pieni kotiseutukaipuu kannusti 
Salomäkeä hakemaan virkaa ja pa-
laamaan synnyinseuduilleen.

 -Molempien suvut ovat pitkäl-
ti täälläpäin, kertoo Salomäki.
 -Hain ja tulin valituksi
 Salomäki vastaa kysymykseen 
eroista savolaisten ja pohjalaisten 
välillä diplomaattisesti:
 -Savossa on luonteeltaan vä-
hän erilaisia ihmisiä ja heimoja ja 
alue on kaunista seutua. Siellä on 
mukavia ihmisiä, ja aluksi vastassa 
oli tuntematon murre, mutta hyvin 
kotiuduttiin, kertoo Salomäki.
 Herännäisyys yhdisti Piela-
veden ja Lapuan, koska Salomäen 
lapsuudenkoti oli körttiläinen. 
 -Leppoisaa ja mukavaa väkeä, 
Savossa puhutaan kierrellen ja 
kaarrellen, kun taas täällä sano-
taan asiat suoraan ja vähän tök-
sähtäenkin, muistelee Salomäki.
 Salomäki harmittelee Pielave-
den kuuluvan alueeseen, jossa vä-
kiluku laski heidän siellä ollessaan 
7000:sta alle 5000:een työmahdol-
lisuuksien vähäisyyden ja ihmisten 
maaltamuuton takia.
 

Tuomiorovastista piispaksi
 
Salomäki sanoo hänellä olleen 
tarkalleen yhdeksän vuoden ura-
kierron. Lapuan Hiippakunnan 
tuomiorovastin tehtävässä vuonna 
1968 syntynyt Salomäki ennätti 
olla myös yhdeksän vuotta.
 Edellytys tuomiorovastin teh-
tävään on kirkollinen ylempi pas-
toraalitutkinto. Sitä voi jossakin 
määrin verrata maisterintutkintoa 
ylempään lisensiaatintutkintoon, 
mutta se on käytännöllisempi. 
Myös assessorin ja hiippakuntade-
kaanin tehtävään vaaditaan sama 
koulutus.
 Kappalaisen tehtävään vaadi-
taan pastoraalitutkinto ja kirkko-
herran tehtävään johtamiskoulu-
tusta.
 -Piispanvirkaan tarvitaan 
”vain” pappisvihkimys, toteaa Sa-
lomäki.
 Hiippakunnan pääseurakun-
ta on tuomiokirkkoseurakunta eli 
Lapua. Uusi piispa odottaa mielen-
kiinnolla uutta tehtävää haastei-

neen:
  -Uusi tehtävä, kaipaan uutta ja 
uusia näkökulmia ja uusia haastei-
ta. Mielenkiinnolla lähden uusiin 
tehtäviin, aikaisemmat tehtävät 
ovat kasvattaneet tähän tehtävään, 
arvioi Salomäki Lapuan piispan 
virkaa.
 -Joku tätäkin tehtävääkin aina 
vuorollaan hoitaa.
 Salomäellä on seurakuntako-
kemusta, monipuolista hallinnon 
kokemusta ja kirkolliskokousko-
kemusta.
 

Iso maantieteellinen alue
 
Alueen kehittäminen, ihmisten 
osallisuus ja kirkkoon kuuluvien 
osuus on Salomäen mukaan asi-
oita, jotka tulevat vastaan uudessa 
tehtävässä.
 -Paljon on pieniä seurakuntia, 
joilla on tiukka taloustilanne. Se on 
haaste, jonka kanssa ollaan seu-
raavat vuodet töissä.
 Jo tänä vuonna seurakuntien 
määrä väheni neljällä.
 -Seurakuntien perustehtävät 
pitää pystyä hoitamaan. Nyt hiip-

pakunnan alueella on 40 seurakun-
taa jotka sijaitsevat kolmessa maa-
kunnassa. Jyväskylän seurakunta 
on maailman suurin evankelislute-
rilainen seurakunta. Hiippakunnan 
alueella on myös paljon pieniä ja 
keskikokoisia seurakuntia ja erityi-
sesti niissä maaltamuutto näkyy, 
arvioi Salomäki.
 Koronakriisissä on haettu kir-
kon suunnaltakin apua ja hengelli-
sen työn ytimenä Salomäki näki jo 
piispanvaalikampanjassa, että on 
aika palata rohkeasti juurille, mut-
ta täytyy katsoa myös rohkeasti tu-
levaisuuteen.
 Salomäen mukaan seurakun-
tien sisällä ympäristöasiat, pan-
demia tai avioliittokeskustelu on 
maltillisempaa kuin median värit-
tämä keskustelu.
 -Selkein uskon ydin jää hel-
posti peittoon, kun muut asiat vie-
vät palstatilaa, harmittelee Salo-
mäki.
 Salomäki pitää hyvänä piispain 
esitystä viedä seurakuntien työtä 
juurille ja perusasioiden äärelle.
 -Uskontunnustus, sakramen-
tit, rukous, Raamattu - näitä ei 
kukaan muu hoida tai pidä esillä, 
muistuttaa Salomäkikin.
 -Muuttukaa ja uudistukaa, 
sanoi Paavali. Aika muuttuu, kie-

li muuttuu, teknologia muuttuu. 
Sanoma ja ydin on sama. Esimer-
kiksi ensimmäinen suomalainen 
raamatunkäännös 1500-luvulta 
tuskin avautuisi kovin hyvin van-
hentuneen kielen takia nykyajan 
ihmiselle, kuvaa Salomäki.
 

Piispat rohkaisevat 
lukemaan Raamattua

-Perusasioihin ja -arvoihin palaa-
minen korostuvat. Varsinkin kun 
eletään kriisiaikaa, niin uskon ydin 
asiat nousevat arvoonsa, muistut-
taa Salomäki.
 Piispat rohkaisivat hiljattain 
lukemaan Raamattua. Rukouselä-
män vahvistaminen oli toinen ja 
evankeliointi kolmas kirkollisko-
kouksessakin esille noussut asia.

 -Entistä rohkeammin pitää 
viedä evankeliumia eteenpäin, 
rohkaisee Salomäki. 
 Onko sananvapaus rajautunut?
 -Suomessa tilanne on siedet-
tävä, mutta maailmalla 80%:ia 
kristityistä asuu maissa, joissa ei 
voi vapaasti julistaa kristinuskoa, 
harmittelee Salomäki.
 -Yhteisöllisyyden kaipuu on 
lisääntynyt. Aiemmin esimerkiksi 
herätysliikkeet pitivät yllä yhtei-
söllisyyttä ja pidettiin seuroja sekä 
käytiin toisten kodeissa. Tämä on 
lisännyt halua myös luoda pienem-
piä jumalanpalvelusyhteisöjä. 

Hiippakunnan toimisto 
muuttaa Seinäjoen 
seurakunnan yhteyteen
Hiippakunnan toimistot ovat Sei-
näjoella ja Jyväskylässä. Lapualla 
on tuomiokirkko, tuomiorovastin 
virka ja tuomiokapitulin istunnot 
on pidetty jo vuosia Lapualla.
 -Tuomiokapitulin tiloista Ka-
levankadulta ollaan luopumassa. 
Tänä vuonna muutamme Seinäjo-
en seurakunnan yhteydessä oleviin 
toimitiloihin, kertoo Lapuan uusi 
piispa Matti Salomäki.
 -Itse perheenä asumme La-
pualla ja emme ole muuttamassa 
täältä pois, toteaa Salomäki.
 Miten Seinäjoen keskustassa 
olevien edustustilojen kanssa teh-
dään?
 -Kirkkohallitus omistaa piis-
pan virka-asunnon ja edustustilat 
ja yhteistyössä tuomiokapitulin 
ja kirkkohallituksen kanssa teh-
dään päätös kiinteistön kohtalosta, 
päättää tuleva Lapuan Hiippakun-
nan piispa Matti Salomäki.

Esa asiallesi aluevaalissa
Äänestä vain 199
Pitkä työkokemus SOTE - alalla:
 Käytännön hoitotyöt
 Julkiset hankinnat
 Monet luottamustoimet

SOTE alan hallinnossa

Aluevaalit su 23.1.2022
Ennakko 12.-18.1.2022

Esa Niemistö
Osastonhoitaja

essikka@gmail.comessikka@gmail.com

Uskontunnustus, sakramentit, rukous, Raamattu - näitä ei kukaan muu hoida tai pidä esillä, muistuttaa piispa Matti Salo-
mäki kirkon perustehtävästä kaikkina aikoina.
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Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.

Seinäjoen kaupunki on perinteises-
ti myöntänyt vuosittain kulttuu-
ripalkinnon sekä valinnut vuoden 
urheilijan. 
 Seinäjoen kaupungin hyvin-
vointilautakunta myönsi vuoden 
2021 Seinäjoen kaupungin kulttuu-
ripalkinnon yrittäjä Petri Pihlaja-
niemelle.
 Yrittäjä Petri Pihlajaniemi on 
toiminut ansiokkaasti kerroksel-
lisen Seinäjoen kaupunkikuvan 
säilyttämisen eteen. Hän on vuo-
sien aikana toteuttanut vahvaa 
visiotaan vanhojen rakennusten 
kunnostamisesta. Näin toimimalla 
Pihlajaniemi on tullut samalla säi-
lyttäneeksi Seinäjoen kaupunkiku-
van rakkaita rakennuksia sekä nos-
tanut esiin Seinäjoen kaupungin 
verrattain nuorta historiaa.
 -Petri Pihlajaniemi on en-
nen kaikkea rohkea visionääri, 
joka toteuttaa hankkeitaan omaa 
toimintatapaansa ja tavoitettaan 
vahvasti kuunnellen. Tällaisia vi-
sionäärejä kaupunkimme tarvit-
see tulevaisuudessakin, perustelee 
hyvinvointilautakunnan puheen-
johtaja Paula Sihto Seinäjoen kau-
pungin kulttuuripalkinnon saajan 
valintaa.
 Palkinnon suuruus on 3 600 
euroa. 
 Asukkaat saivat ehdottaa kult-
tuuripalkinnon saajaa verkossa.

Pihlajaniemelle kulttuuripalkinto, Olahille urheilijapalkinto

 Seinäjoen kaupungin kulttuu-
ripalkinto jaetaan nyt 50:tä kertaa. 
Ensimmäisen palkinnon on saanut 
kouluneuvos Reino Ala-Kulju. Vii-
me vuonna (2020) palkinnon pok-
kasi Peräseinäjoen Pennihäät ry.

Olah vuoden urheilija

Seinäjoen kaupungin hyvinvoin-
tilautakunta myönsi vuoden 2021 
Vuoden urheilijapalkinnon pöy-
tätennispelaaja Benedek Olahille, 
Seinäjoen Sisu.
 ”Benedek Olah on Suomalai-
sen pöytätenniksen uran uurtaja. 
Hän on edustuksellinen urheilija ja 

esikuva nuoril-
le. Vuonna 2021 
Benedek saavutti 
kaksinpelissä ja 
nelinpelissä suo-
menmestaruudet 
ilman erätap-
pioita. Lisäksi 
hänellä on ollut 
hyvä kansainvä-
linen menestys 
seurajoukkueissa 
sekä arvokisois-
sa”, todetaan
päätöksen perus-
teluissa.

                         Palkinnon suu-
          ruus on 3 600 
                                     euroa. 
 Urheiluseurat ja kaupunkilaiset 
saivat ehdottaa liikuntapalveluiden 
kyselyn kautta palkinnon saajaa.
 Hyvinvointilautakunnan pää-
töksen kriteereinä valittessa pa-
rasta urheilijaa tulee kysymykseen 
yleisen sarjan suomenmestaruu-
den voittanut ja/tai mahdollisesti 
kansainvälisesti menestynyt ur-
heilija. Parhaaksi urheilijaksi va-
litaan henkilö, joka on urheilussa 
näkyvästi esillä sekä on nuorisol-
le esimerkiksi omassa lajissaan. 
Vuoden urheilijaksi voidaan valita 
myös joukkue tai seura.
 Viime vuonna parhaiksi ur-
heilijoiksi valittiin Karri Hakala 

ja Jenny Patana, jolloin palkinto-
summa jaettiin.
 Päätöksen kummastakin pal-
kitsemisesta teki Seinäjoen hy-

Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyh-
distys ry piti syyskokouksensa EP:n Re-
serviläispiirien tiloissa Seinäjoella.
 Syyskokouksessa ei tapahtunut 
henkilömuutoksia. Kaikki hallituk-
sen jäsenet jatkavat ja toimivat ai-
kaisemmissa tehtävissään: Tapani 
Tikkala (Vaasa) puheenjohtaja, 
Erkki J. Hautala (Kauhajoki) va-

Hallituksen jäsenet vuonna 2022- (ylärivi vas.)  Kaj Mäkelä, Harri Yli-Rahnas-
to, Juhani Mattila, Erkki Honkala, Jari Asu. (Alarivi vas.) Veli Suvanto, Esko 
Hakulinen, Tapani Tikkala, Erkki J. Hautala, Heikki Pakari.

Seinäjoen hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja 
Paula Sihto (kesk.) antoi palkinnon Benedek Olahille.

vinvointilautakunta joulukuun 
kokouksessaan. Tehtävään valitut 
työryhmät valmistelivat palkitse-
misesitykset.

Vapaussotiemme Lakeuden 
Perinneyhdistys ry järjestäytyi

rapuheenjohtaja, Esko Hakulinen 
(Seinäjoki) sihteeri, Veli Suvanto 
(Lapua) järjestösihteeri, Harri Yli-
Rahnasto (Kauhavan Alahärmä) 
matkakoordinaattori, Jari Asu (Sei-
näjoki) webmaster sekä Erkki Hon-
kala (Seinäjoki) ja Juhani Mattila 
(Vimpeli). Rahastonhoitajana jatkaa 
Kaj Mäkelä (Vöyrin Maksamaa).
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Aluevaalit ovat pelastustoimelle 
kaikkien aikojen tärkeimmät vaalit. 
Jatkossa pelastustoimen palvelu-
tasosta ja rahoituksesta päätetään 
hyvinvointialueilla.
 - Hädän hetkellä sekunnit ja 
minuutit ovat elintärkeitä. Palo-
autot ja ambulanssit on pidettävä 
ihmisten lähellä, jotta apu saapuu 
ajoissa paikalle sekä kasvukeskuk-
sissa että harvaan asutuilla alueilla. 
Ihmisten turvallisuudesta ja pelas-
tustoimelle asetetuista lakisäätei-

Maakunnan pitkäaikaisesta mahti-
puolueesta keskustan suurimmista 
äänipoteista kilpailee neljä ehdo-
kasta, yksi nainen ja kolme miestä.
 Lasse Hautala, Anneli Jätteen-
mäki, Antti Kurvinen ja Esko Leh-
timäki ovat aikaisempienkin vaa-
litulosten perusteella nousemassa 
näiden vaalien keskustalaisiksi ää-
niharaviksi.
 Kuka näistä ehdokkaista saa 
eniten ääniä, onkin sitten jo mo-
nimutkaisempi arvioitava. Nelikon 
takana tasaista työtä tekee Paula 
Sihto, joka korjannee seuraavaksi 
korkeimman potin ja voi saada eni-

Kuusi ehdokasta nousemassa aluevaalien ääniharaviksi
ANALYYSI. Ensi sunnuntaina käytävien historiallisten ensimmäisten aluevaalien ääniharaviksi on nousemassa Etelä-Pohjanmaalla kuusi ehdokasta, kolme naista ja kolme miestä.

ten ääniä keskustan seinäjokisista 
ehdokkaista.
 Kokoomuksella vaaliasetelma 
on hankala. Puolueen äänipotin 
on korjaamassa Paula Risikko ja 
muille ehdokkaille edes tuhannen 
äänen rajan ylittäminen ei näytä 
kovin todennäköiseltä.
 Risikolle näkyvää haittaa tekee 
hänen huono ajankäyttönsä jo nyt 
kunnallisissa luottamustehtävissä. 
Keskustalainen poliitikko vihjaili 
tammikuisessa mielipidekirjoituk-
sessaan suoraan Risikkoon, ei toki 
nimellä, todeten:
 ”Hyvinvointialueen vaalissa 

on mukana paljon tuttuja nimiä, 
aina kansanedustajia myöten. On 
pakko pohtia miten kansanedusta-
jan aika riittää toimimaan kolmen 
tason päättäjänä? Kansanedusta-
jilla on jo nyt kova tarve keskittää 
kuntapäättäjän työt maanantail-
le.”
 Risikko saa siis huutia, mutta 
eipä kokoomuksella ole hirvittä-
västi muille ehdokkaille ääniä tu-
lossa. Myös pitkän linjan politiikan 
toimittaja Marja Tyynismaa arvi-
oi Ilkka-Pohjalaisessa, että ”ko-
koomus on saanut liikkeelle koko 
joukon paikallisesti näkyviä kun-

tapäättäjiä eri puolilta maakuntaa. 
Maakunnallista näkyvyyttä heistä 
on kuitenkin vain harvalla.”
 

Nousevatko perus-
suomalaiset kakkoseksi?

Pitkän linjan politiikan toimittaja 
Marja Tyynismaa otsikoi artikke-
linsa (I-P 14.1.2022): Äänihara-
vaksiko? Tyynismaa arvioi jutus-
sa, että ”perussuomalaisten Piia 
Kattelus-Kilpeläinen veti komean 
äänisaaliin kesän kuntavaaleissa 
Seinäjoella. Vahva kampanja aina 
televisiota myöten on käynnissä 

myös nyt, eikä liene epäilystäkään, 
etteikö äänisaalis olisi muhkea 
myös näissä vaaleissa.”
 Perussuomalaisten haasteeksi 
vaaleissa muodostuu äänestysinto. 
Jos puolue saa ihmiset liikkeelle, 
niin perussuomalaisilla on mah-
dollisuus nousta jopa kokoomuk-
sen ohi. Siksi keskeistä on, että 
puolue saa ääniä, vaikka keskittä-
mällä.
 Kuntavaaleissa kokoomuksella 
oli Etelä-Pohjanmaalla 22,8 pro-
sentin ja perussuomalaisilla 17,9 
prosentin kannatus. Keskustalla 
kannatus oli 36,3 prosenttia. Näillä 

jakaumilla keskusta saisi 21 paik-
kaa 59-paikkaiseen valtuustoon, 
kokoomus 13 ja perussuomalaiset 
11 paikkaa.
 Perussuomalaisten etuna alue-
vaaleissa on kokoomukseen näh-
den, että kuntavaaleissa perussuo-
malaisilla oli kuntia, joissa ei ollut 
lainkaan ehdokkaita tai vain muu-
tama. On mahdollista, että puolu-
eet taistelevat näissä vaaleissa tiu-
kasti 12-13 paikasta molemmat ja 
taas keskusta ottaa takkiin ja pää-
tyy noin 18-20 paikkaan.
 

Yllättäjiä aluevaltuustoon

 Ääniharavien takana valtuustoon 
on nousemassa myös joukko yllät-
täjiä.
 Kokoomuksessa Ilmari Ylä-
Autio saattaa tehdä vaalien ikä-
presidenttinä yllätyksen ja avata 
ensimmäisen aluevaltuuston ko-
kouksen vanhimpana jäsenenä. 
Ylä-Autiolla on realistiset mahdol-
lisuudet ja Raimo Ristilän vankka 
vetoapu auttaa vaaleissa.
 Kokoomuksesta yllättäjänä 
monelle valtuustoon mennee myös 
Kyösti Koivuniemi Kurikasta. Koi-

Anniina Ollila ja Minna Mäki ovat 
lähestyneet Seinäjoen luottamus-
henkilöitä kirjeellä. Kirje koskee 
kuntalaisaloitetta 3 km:n suojae-
täisyydestä tuulivoimalan ja asuin-
rakennuksen välille Seinäjoelle.
 Seinäjoella on vireillä useampi 
tuulivoimahanke ja hankealueille 
on suunnitteilla kymmeniä tuuli-
voimaloita. 
 -Alueen asukkaina olemme 
huolissamme suunnitelmista, joiden 
mukaan kohtuuton määrä asuntoja 
olisi jäämässä tuulivoimatehdasalu-
eiden välittömään läheisyyteen, kir-
joittavat Ollila ja Mäki.
 He perustelevat asiaa seuraa-
vasti: ”Hankkeilla voi toteutues-
saan olla merkittävät vaikutukset 
erityisesti asunnon arvoon, aluei-
den viihtyvyyteen ja tutkimusten 
mukaan jopa kohtuuttoman mo-

Seinäjoen valtuutetuilta perätään vastuuta tuulivoima-asiassa
nen ihmisen uneen ja terveyteen.
 Esimerkiksi THL:n koordinoi-
man kyselytutkimuksen tulosten 
mukaan 2,5 kilometrin etäisyy-
dellä tuulivoimaloista kuultavasta 
melusta aiheutuu unihäiriöitä joka 
viidennessä kotitaloudessa. 2,5-5 
kilometrin etäisyydellä unihäiri-
öistä raportoi 11% kotitalouksista. 
Kyselyitä lähetettiin neljän suo-
malaisen tuulivoimapuiston ym-
päristön asukkaille, yksi kysely 
per talous. Yhdessä kotitaloudessa 
melusta kärsiviä voi siis hyvin olla 
useitakin.
 Minimietäisyysraja on määri-
tetty jo monessa kunnassa tai kau-
pungissa. Esimerkiksi Ilmajoella se 
on 3 km ja Evijärvellä 4 km.”
 Kaupunkiympäristölautakun-
ta päätti kokouksessaan 10.12.2021 
kaavoitusjohtajan esityksen mu-

Hyvinvointialueilla päätetään ihmisten turvallisuudesta ja toimintakykyisestä pelastustoimesta

sistä velvoitteista ei saa tinkiä, jär-
jestön johtaja Kim Nikula Suomen 
pelastusalan ammattilaiset SPA-
Lista painottaa.

 Suomen pelastusalan ammat-
tilaiset SPAL korostaa riittävän 
rahoituksen ja pelastustoimen am-
mattihenkilöstön merkitystä hy-
vinvointialueilla.
 - Pelastuspalvelujen ja ensi-
hoidon palvelujen taso ja saavu-
tettavuus turvataan riittävällä ra-
hoituksella. Pelastustoimessa on 
valtakunnallisesti tunnistettu noin 
60 miljoonan euron rahoitusvaje. 
Pelastustoimen toimintakykyä ei 
saa heikentää lyhytnäköisillä sääs-

vuniemi vetoaa sekä nuoriin että 
varttuneisiin. Haittaa ei ole myös-
kään lähihoitajan koulutuksesta ja 
sukujuurista Ilmajoella.
 Perussuomalaisissa Kattelus-
Kilpeläisen takana Anne Matokan-
gas ja Helena Rahkola Ilmajoelta 
keräävät seuraavaksi kovimmat 
potit naisehdokkaista. Mahdolli-
sesti muita naisia ei valtuustoon 
persuista menekään. Miehistä 
Harri Koskela, Petri Juurakko, 
Jarkko Ala-Riihimäki, Risto Mat-
tila ja Erkki Valtamäki ovat lähellä 
aluevaltuustopaikkaa. Yllättäjiksi 
listalla voi nousta Jari Haapamäki 

Kurikasta ja Asko Franttila Seinä-
joelta.
 

Demareilla ikä painaa
 
Sosiaalidemokraattien kompas-
tuskiveksi on muodostumassa eh-
dokkaiden ikä. Puolueen ehdok-
kaista peräti 19 on yli 65-vuotiaita.
 Aarne Heikkilä, 73, käy tiukan 
kisan listan kärkipaikasta ex-kan-
sanedustaja Harry Wallinin, 68, 
kanssa. Demareiden valtakunnan 
poukkoileva koronapolitiikka on 
ehdokkaille haastava lähtökohta.
 Jo kuntavaaleissa Seinäjoel-

la demarit ottivat rajusti takkiin ja 
näissä vaaleissa alamäki jyrkkenee.
 Kristillisdemokraatit kilpaile-
vat nelossijasta aivan demareiden 
kintereillä. Juhana Lähdesmäki, 
Kati Nummensalo, Pentti Aho-
pelto ja Lasse Ruotsala ovat tiu-
kimmin paikoissa kiinni. Kimmo 
Rantanen kärkkyy lähellä viimeistä 
paikkaa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen on Seinäjoki-
nen-lehti Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja.  

kaisesti, että Seinäjoella ei aseteta 
kiinteää suojaetäisyyttä. 
 -Koemme, että asukkaat ei-
vät ehtineet tulla kuulluksi asias-
sa. Julkisuudessa on esitetty, että 
kaupungin määrittämä suojaetäi-
syys ei olisi oikeudessa pitävä ellei 
asiaa ole tutkittu ja selvitetty. Näin 
saattaakin olla kaavan jo ollessa 
voimassa. Kuitenkin nyt suunnitel-
luilla tuulivoima-alueilla ei ole vie-
lä voimassa olevaa osayleiskaavaa, 
toteavat Ollila ja Mäki.
 Korkein hallinto-oikeus on 
ratkaisussaan KHO:2020:59 toden-
nut, että kunnalla on maankäyttö- 
ja rakennuslain perusteella laaja 
harkintavalta sen suhteen, miten 
se haluaa alueitaan kehittää ja mille 
alueille kaavoitusta suunnataan.
 Myöskään maakuntakaavassa 
tietylle alueelle osoitettu tuulivoi-

maloiden alue tai tuulivoimayhti-
ön kanssa tehty kaavoitussopimus 
eivät velvoita kuntaa hyväksy-
mään alueelleen tietyn sisältöis-
tä yleiskaavaa. Ratkaisun mukaan 
tuulivoimaloiden melutason oh-
jearvoista annetut säädökset ei-
vät sellaisenaan estä suunnittele-
masta tuulivoimala-alueita siten, 
että voimalat sijoittuvat kauem-
maksi asutuksesta kuin mikä olisi 
esimerkiksi melusta aiheutuvien 
terveyshaittojen tai ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi eh-
dottomasti välttämätöntä. 
 Kunta voi alueiden käytön 
suunnitteluun liittyvän harkin-
tavaltansa perusteella päättää 
pidemmistä etäisyyksistä kuin 
säädökset edellyttävät. Tuulivoi-
ma-alueiden sijoittelussa on huo-
mioitava kestävyys. 

 -Tuulivoimateollisuusalueiden 
harkitsematon sijoittaminen lähelle 
asutusta tulee varmasti lisäämään 
vastustusta tuulivoimahankkeita 
kohtaan tulevaisuudessa.
 Löydät kuntalaisaloittees-
tamme perustelumme lähteineen 
suojaetäisyyden määrittämisen 
tarpeelle. Pyydämme ystävällises-
ti, että tutustut aloitteeseemme ja 
arvojesi mukaisesti mahdollisesti 
osallistut siihen, kirjoittavat Ollila 
ja Mäki.
 Lopuksi Anniina Ollila ja Min-
na Mäki pyytävät luottamushenki-
löä kertomaan perustelut, mikäli 
suojaetäisyyden määrittäminen ei 
hänen mielestään ole Seinäjoella 
tarpeellista.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/
aloite/24585

töillä, Kim Nikulatoteaa.
 Pelastusalan ammattilaisista 
on pula koko maassa. Henkilöstöä 
siirtyy eläkkeelle ja lisäksi palve-
lutasopuutosten korjaus ja työ-
aikamuutokset ovat kasvattaneet 
henkilöstövajetta. Pelastajia pitää 
kouluttaa lisää noin 2 500 henkilöä 
vuoteen 2030 mennessä.  
 - Hyvinvointialueet kilpailevat 
tulevaisuuden osaajista. Palomies-
ten ja ensihoitajien palkkausta ja 
työolosuhteita on kehitettävä sekä 

vahvistettava alan veto- ja pitovoi-
maa, Nikula sanoo.
 Pelastus- ja ensihoitopalve-
lujen merkitys ja saavutettavuus 
on korostunut entisestään kau-
pungistumisen ja yhteiskunnan 
haavoittuvuuden sekä väestön 
ikääntymisen myötä. Lisäksi sään 
ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, tulvat 
ja maastopalot edellyttävät, että 
pelastustoimella on valmius ja riit-
tävät resurssit toimia myös poik-
keustilanteissa.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

ANNELI JÄÄTTEENMÄKI PIIA KATTELUS-KILPELÄINEN PAULA RISIKKO LASSE HAUTALA ANTTI KURVINEN ESKO LEHTIMÄKI

Eteläpohjalainen: 
Äänestä Perussuomalaisia!

Käy katsomassa Etelä-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaat: 

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/aluevaalit/alue/etela-pohjanmaa
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Kari MaukonenKari Maukonen

Olen eläkeikäinen täysipäiväinen yrittäjä, lakitoimis-
to (30 v), turvallisuuden asiantuntija, Erityinen 
kokemus lastensuojelu- ja muista sosiaaliasioista. 
Taustaa mm. poliisina, nimismiehenä, rehtorina, liike-
alalta. Olen arvokonservatiivinen kristitty perheel-
linen mies, lapsia on sekä aikuisia että kouluikäisiä.

Varatuomari, Ilmajoen varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen
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Vieraskolumni

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Tänä talvena varsinainen lämmi-
tyskausi alkoi marraskuussa, kuten  
normaaliin talveen kuuluukin. Syk-
sy oli leuto ja monet lämpölaitokset  
pärjäilivät kuka venäläisen kuka 
kotimaisen hakkeen turvin. Joissain  
lämpölaitoksissa poltettiin venäläistä 
haketta ja tarpeen tullen  tukipolt-
toaineena öljyä, sillä hallituksen 
tekemän turpeen veronkorotuksen 
ja turpeelle määrättyjen päästöoi-
keusmaksujen takia turpeenpoltto oli 
öljynpolttoa kalliimpaa. 

Aikanaan suuressa valiokunnassa 
turve arvottiin, vastoin kaikkea tie-
teellistä näyttöä, uusiutumattomaksi 

ILMARI YLÄ-AUTIO
varatuomari, liikuntaneuvos

Asioista perillä.
Nyt tarvitaan kokemusta.
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Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Toiminut:
- Seinäjoen kaupungin perusturva-
 keskuksen toimialajohtajana
- Terveyskeskuksen liittohallituksen 
 puheenjohtajana
- Kunto- ja terveysliikunnan edistäjä

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin uuden piirihalli-
tuksen järjestäytymiskokous pi-
dettiin tammikuun ensimmäisenä 
sunnuntaina Ilmajoen kunnanta-
lolla. Korona-tilanteesta johtuen 
kokous järjestettiin hybridi-ko-
kouksena. Kokouksessa oli läsnä 
ja etänä kaikkiaan 21 äänioike-
utettua piirin hallituksen jäsen-
tä. Kokousta johti viime vuoden 
lopulla piirin puheenjohtajaksi 
valittu Anne Matokangas Alajär-
veltä. 
 Kokous valitsi sääntöjen 
mukaisesti piirille varapuheen-
johtajat, sekä piirisihteerin, ta-
loudenhoitajan, tiedottajan ja 
työvaliokunnan. 
 Piirin varapuheenjohtajien 
paikalle riitti halukkaita ja kaikis-
ta kolmesta varapuheenjohtajan 
paikasta äänestettiin. 
 1. varapuheenjohtajaksi va-
littiin selvällä äänierolla muihin 
kolmeen ehdokkaaseen Harri 
Koskela Ilmajoelta. Toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi äänestettiin 
Micael Westerholm Mustasaa-
resta ja kolmanneksi varapuheen-
johtajaksi Piia Kattelus-Kilpeläi-
nen Seinäjoelta.
 Piirisihteerin, taloudenhoi-
tajan ja tiedottajan valinta sujui 
yksimielisesti. Tehtäviin valittiin 
uudestaan järjestyksessä Petri 

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri järjestäytyi – 
Harri Koskela nousi I varapuheenjohtajaksi

Saunamäki Ilmajoelta, Mikael Ö 
Vaasasta ja Juha Rantala Vaasasta.
 Piirin työvaliokuntaan vuo-
delle 2022 valittiin puolestaan 
Mika Muurimäki Kauhajoelta, 
Riitta Kangasluoma Lapualta, 

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri järjestäytyi. Kuvassa vasem-
malta ylhäältä piiriä vuonna 2022 johtava Anne Matokangas. Harri Koske-
la on I varapuheenjohtaja, Micael Westerholm II ja Piia Kattelus-Kilpeläi-
nen III varapuheenjohtaja. Juha Rantala jatkaa tiedottajana.

Untuvatakki on arvokas hankin-
ta, joten sen huoltamiseen kan-
nattaa kiinnittää huomiota.
 Untuvatakki kannattaa pestä 
vähintään kerran vuodessa, jotta 
se pysyy hyvänä, vaikkei näkyviä 
likatahroja olisikaan. Jos takki li-
kaantuu tai kerää kosteutta ihol-
ta, on se syytä pestä useammin, 
koska puhdas untuva sitoo läm-
pöä paremmin kuin likainen

SOL Pesulapalvelut koosti Sei-
näjokinen-lehden lukijoille un-
tuvatakin pesussa huomioitavat 
asiat:
» Valitse untuvatakin hoito-
ohjeen mukainen pesutapa sekä 
pesulämpötila.
» Pese riittävän suuressa pesu-
koneessa, jotta untuvatakilla on 
tarpeeksi tilaa pyöriä rummussa

Lasse Lähdesluoma Kaskisista, 
Jorma Rantala Isojoelta sekä Piia 
Riiki Laihialta. Työvaliokuntaan 
kuuluvat lisäksi piirin puheenjoh-
tajisto, piirisihteeri, taloudenhoi-
taja ja tiedottaja. 

Niin kauan kuin mikään muu yhteisö 
ei pidä esillä uskoa Jeesukseen ai-
noana tienä taivaaseen, kirkon täy-
tyy keskittyä tosissaan kalleimpaan 
asiaansa. Tulee aika, jolloin kirkon 
onnistuminen mitataan. Päivän nimi 
on tuomiopäivä. Tämä kolumni on 
rohkaisu uskomaan Jeesukseen ja 
elämään tietoisena siitä, että olem-
me matkalla taivaan kotiin.

Jumala otti kuvan
Jumala on rakastanut maailmaa niin 
paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-
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ESKO LEHTIMÄKI
Etelä-Pohjanmaan sote-poliittisen seurantaryhmän pj.

SOTE:n  
valmistelupöydistä 
aluevaltuustoon

koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
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Hiljainen rohkaisu
kaikkisen elämän. Jumala teki itse 
rakkaudelleen kohteen. Siksi tämä 
Jumalan silmissä kaunis paikka on 
olemassa. Luomistyönsä päätteek-
si hän otti itsestään kuvan, selfien. 
Tällä tavalla maan tomusta syntyi 
ihminen, Jumalan kuva, nainen ja 
mies. Kuvan ottamista sanotaan 
myös ikuistamiseksi. Jumalan rak-
kaus ihmistä kohtaan on yhtä ikuista 
kuin hän itsekin on. Joskus maail-
man paine tulee niin ankaraksi, että 
ihminen ei enää tiedä, kuka hän on. 
Kun tajuamme olevamme Jumalan 
kuva, itseään vastaan kapinoimisen 
tarve vähenee eikä tarvitse kuvitel-

la olevansa joku muu kuin oikeasti 
on. Luojaansa vastustava ihminen 
uupuu ja ajautuu yhä kauemmas it-
sestään, toisista ja Jumalasta. Kun 
seuraavan kerran menet ulos, vas-
taan tulee koko Jumalan valokuva-
albumi. Kun joskus huomaat olevasi 
hieman tärähtänyt, hymyile itsellesi 
ennen kuin muut ehtivät nauraa.

Rohkaisupyyntö
Minä en pärjää kenellekään viisau-
dessa, taidoissa enkä ahkeruudessa. 
Yhä enemmän olenkin huomannut, 
kuinka tärkeää toisten rohkaisemi-
nen on. Kokemukseni on: Parempaa 
on olla rakastettu kuin kunnioitettu. 
Rohkaistaan toisiamme! Kirkon joh-
dolle, hengelliselle esivallalle, esitän 

Turvetta tarvitaan
eli fossiiliseksi polttoaineeksi, joka 
näinollen kuuluu päästökaupan pii-
riin. Kun pakkasten kiristyessä läm-
möntarve lisääntyi ja sähkön hinta 
kohosi, tarvittiin kattiloihin jotain  
tehokkaampaa seospolttoaineeksi 
– paljon parjattua turvetta. Onneksi  
turvetta oli vielä saatavilla, ja jäljellä 
oli vielä kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia, 
jotka pitivät Suomen lämpimänä ja 
turvasivat sähkön riittävyyden – ja pi-
tävät edelleen, mutta kuinka kauan?

Hallituksen aikaansaamaan tur-
vetuotannon alasajon ja turpeen 
mustamaalauksen vuoksi useat 
turvetuottajat ovat lopettaneet, eikä 

energiaturvetta ole enää tuotettu va-
rastoihin kuten ennen. Turvetuotan-
non alasajosta ovat kärsineet myös 
kuivike- ja kasvuturvetta käyttävät 
maatilat, broileritilat, vihannestenvil-
jelijät ja kasvihuoneet, joista osa on 
jo toimintansa joutunut lopettamaan. 
Tällä järjettömällä elinkeinon tuho-
amisella on kauaskantoiset seura-
ukset. 

Olemme menettäneet huoltovar-
muutemme sekä tuhansia työpaik-
koja, ja olemme menettämässä 
myös suuren osan kotimaisesta 
ruuantuotannosta. Mielenkiintois-
ta onkin, että missään ei uutisoida 
turpeesta nyt kun sitä todella tarvi-
taan, tähän asti olemme saaneet 
kuulla ainoastaan turvetuotannon ja 
turpeen haittapuolista. Miten olisi jo 

Mitä odotan aluevaaleissa!
henkilöä tai henkilöitä, jotka ovat 
monialaosaajia sekä ovat hoita-
neet aiempia sellaisia tehtäviä, 
että hallitsevat elämän tarvitsemat 
peruspalvelut, niiden käyttäjien nä-
kökulmasta: erityisryhmien siis hei-
kompiosaisten, jotka eivät itse kyke-
ne hoitamaan omia asioitaan heille 
lainmukaisen tarpeen toteuttumisen 
kannalta. Tuo on hyvin tärkeää tule-
valla hyvinvointialueella. 

YhteistyökumppaniltaPesulan vinkit untuvatakkien huoltoon

» Valitse pesuohjelma, jossa on 
pitkä huuhteluaika, jotta untuvat 
huuhtoutuvat kunnolla pesuai-
neesta.
» Käytä untuvalle tarkoitettua 
pesuainetta ja annostele sitä oh-
jeen mukaisesti. Älä käytä huuh-
teluainetta. Laadukaskin untuva 
voi paakkuuntua, jos pesuaine on 
väärin annosteltu tai kuivausaika 
ei ole sopiva.
» Mahdolliset turkis- ja nah-
kaosat tulee pestä kemiallisessa 
pesussa.
» Untuvatakki tulee kuivata kui-
vausrummussa, jotta untuvat le-
vittyvät tasaisesti ja takki säilyt-
tää lämmöneristävyytensä sekä 
kuohkeutensa.

SOL Pesuloissa on omat untuva-
tuotteille suunnitellut pesuohjel-

mat ja -aineet.
 ”Pesulassa takki käännetään 
ja pöyhitään kuivauksen aikana, 
jotta kuivuminen tapahtuu ta-
saisesti ja kosteus poistuu kaik-
kialta. Viimeistely tehdään kä-
sin pöyhimällä, jolloin untuvat 
asettuvat tasaisesti ja kuohkeas-
ti niille varattuihin paikkoihin. 
Untuvatakit myös höyrytetään 
lopuksi viimeistellyn ulkonäön 
aikaansaamiseksi.”
 Untuvatakit tulee säilyttää 
aina puhtaana ja ilmavasti, ja 
untuvan tulee olla täysin kuiva 
ennen säilytykseen laittamista. 
Puhdas untuvatuote on ihanan 
kevyt ja lämmin ja palvelee pit-
kään oikealla huollolla.
 ”Tervetuloa SOL Pesulaan 
palveltavaksi kaikissa vaate- ja 
tekstiilihuollon asioissa!”

pyynnön: Rohkaiskaa ihmisiä usko-
maan Jumalaan ja turvautumaan 
Jeesukseen. Aikamme kristinuskon 
vastainen koventunut ilmiö tekee 
monen elämän raskaaksi. Älkää 
ummistako silmiä Jumalan sanan, 
Raamatun, tosissaan ottavilta ihmi-
siltä. Älkää kiirehtikö sanoutumaan 
irti heistä, jotka pitävät Raamatun 
sanaa esillä. Puolustakaa uskonsa 
vuoksi vaikeuksiin joutuneita.  Älkää 
pelätkö sitäkään, että Jumalan tahto 
ei aina seuraa maailman mukaista 
elämää.

Toivoa on
Suositellaan toisillemme Jeesuksen 
seuraan liittymistä. Se tekee hyvää. 
Onneksi olkoon!

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Kun olen pitkään ollut mukana kun-
nallisessa - ja ylikunnallisissa päät-
tävissä elimissä niin kotikaupungis-
sa kuin E-P:n liiton alueella niin nyt 
pitäisi löytää asiantuntevat ja hyvät 
asukkaiden palvelijat hyvinvointialu-
een valtuutetuiksi. 

Siinä on äänestäjillä pohdinnan paik-
ka, kuka olisi sopivan substanssin 
hallitseva ehdokas tuolle paikalle. 
Itse arvostan 

Sosiaalinen ja oikeudenmukainen 
omatunto tulee hyvin tärkeään 
rooliin, kun päätetään palveluko-
konaisuuksista, minne ja miten 
palveluverkot sijoitetaan. On myös 
äärimmäinen taito osata tulkita lain-
säädäntöä ja peilata tarpeita kes-
kuspaikan sekä maakunnan suhteen 
ns.” Pieteetillä”.

Yksi tärkeä huomioni olisi, että hy-
vinvointialueelle laaditaan kriisien 

sattuessa hyvä ja aukoton toiminta-
malli esim, sähkökatkojen, myrsky-
jen, säteilyonnettomuuden ja tämän
kaltaisten yllättävien tilanteiden va-
ralle. 

Kun on kiire ja hätä niin avun on 
tultava nopeasti kohteeseen, että 
ei tarvitse epäröidä kenen tai mille 
organisaatiolle kulloinkin tehtävä 
kuuluu. Tämä huoli on itselläni, kun 
pelastus- ja palotoimi liitetään osaksi 
uutta organisaatiota.

Uskon kuitenkin tulevaan muutok-
seen ja sen mukanaan tuomaan 

palvelukokonaisuuksien uuteen ta-
paan tuottaa asukkaidensa palvelut 
tulevan valtuustonsa taidolla. Maa 
muuttuu ja ihmisten tavat sekä hy-
vinvointipalveluita tultaneen tuotta-
maan vaalien jälkeen edelleen mei-
dän parhaaksi ja tarpeisiimme.

Muistakaahan käyttää sitä tärkeintä 
eli äänioikeuttanne. Se on jokaisen 
äänestysikäisen hyvinvointiteko tule-
vaisuuteen.

Raimo Ristilä, 
Seinäjoki

nyt käynyt, jos turvetuotanto olisi jo 
kokonaan lopetettu?

Turvetta siis tarvitaan tulevaisuudes-

sakin – Turve uusiutuvaksi!

Markus Mantela, 
Purmojärvi

Moni miettii nyt, mitä SOTE-uudistuk-
sella haetaan. Kustannussäästöjä, 
parempaa hoitoa, parempaa palvelua 
vai hallinnon pienentämistä ja keskit-
tämistä.

Todellista tasa-arvoa on se, että ter-
veys- ja sosiaalipalvelut säilytetään 
lähellä asiakkaita. Tämä ei varmaan 
aiheuta lisäkustannuksia nykyiseen 
verrattuna, mutta on asiakkaalle tosi 
tärkeää.

Ikäihmisiä ei voi jättää hoitamatta sillä 
perusteella, että ”vaivat kuuluvat van-
huuteen”. Heille tulee myös järjestää 
ilmaisia / halpoja liikuntapalveluita, 
sillä sopivan monipuolisen liikunnan 

avulla estetään ihmisen rapistuminen 
laitoshoitokuntoon.

Kansalaisten valinnanvapaus tulee 
säilyttää hoitoseteleiden avulla. On 
terveyshuolia, joita ei voi hoitaa kuin 
erikoislääkärillä.

Olisi vastuutonta käyttää Sote-palve-
luihin varattuja rahoja uusien johtajien 
ja päälliköiden palkkaamiseen, turhiin 
it-järjestelmiin tai ylimääräisiin alueval-
tuutettujen puoluetukiin.

On korkea aika suunnata hoitajien am-
mattitaito hoitotehtäviin, ei byrokratian 
hoitamiseen tai turhien järjestelmien 
opettelemiseen. Sairaanhoitajille ja 

Kuka päättää ja mistä päättää? terveydenhoitajille siirrettäköön soveltu-
vilta osin lääkärien vastuita ja tehtäviä. 
Sairaaloihin ja terveyskeskuksiin tarvi-
taan takaisin konekirjoittajat/sihteerit. 
Suuri osa lääkärien ja myös hoitajien 
kalliista korkean ammattitaidon työajas-
ta kuluu tekstien ja tilastojen näpytte-
lyyn, se on kaikki pois potilaan hoidosta 
ja yhteisistä verovaroistamme. Toimis-
totöiden siirtämisellä pois hoitohenkilö-
kunnalta voidaan helpottaa sekä lääkäri- 
että hoitajapulaa.

Nuorten mielenterveysongelmissa tulee 
painottaa ennaltaehkäisevään toimin-
taan. Liikunta ja harrastukset ovat tärkei-
tä lasten ja nuorten mielenterveyden ke-
hitykselle. Näissä tarvitsemme kolmatta 
sektoria. Missä ovat entisajan tyttö- ja 
poikakerhot? Myös median vaikutus 

nuorten mielenterveysongelmiin tulee 
tunnistaa ja siihen puuttua. Jokainen 
meistä tunnistaa sen, että jos media tuo 
esille jatkuvasti vain ongelmia ja epä-
kohtia ja jopa maalaa uhkakuvia, se ei 
voi olla vaikuttamatta mielenterveyteen.

Aluevaalit liittyvät myös eläimiin. Eläin-
lääkintä ja eläinsuojelu ehdotetaan siir-
rettäväksi myöhemmin osana ympäris-
töterveydenhuoltoa hyvinvointialueille. 
On tärkeä, että eläimiä koskevista asi-
oista on päättämässä sellaiset henkilöt, 
jotka ymmärtävät kaikkien eläinten hy-
vinvointia.

Saara Ala-Luhtala, 
KD:n Aluevaaliehdokas Ilmajoelta

Lentoasema sai rahaa
Seinäjoen Lentoasema Oy:n kas-
satilanne on heikentynyt, koska 
viimeisen kolmen vuoden aikana 
yhtiöltä on jäänyt saamatta vuo-
sittainen 150 000 euroa valtion-
avustusta.
 Seinäjoen kaupunki päätti 
joulukuussa 80 000 euron osa-
kepääoman merkitsemisen 500 
000 euron osakeannista lentoase-
mayhtiölle. Seinäjoen kaupunki 
jatkaa myös ostopalvelusopimus-
ta vuosina 2022-2025 vuosittain 
edellisten vuosien tapaan 70 000 
eurolla.
 Into Seinäjoki Oy on palkan-
nut projektipäälliköksi ex-kokoo-
musvaltuutettu Jani Karvosen.
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HAKIJAPALVELUT
p. 040 830 2275
hakijapalvelut@sedu.fi

Pääset kiinni työelämään jo opiskeluaikana. 
Ammatillinen perustutkinto tuottaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.  

TSEKKAA KAIKKI MAHDOLLISUUDET sedu.fi/yhteishaku
ILMAJOKI  |  KURIKKA  |  LAPUA  |  LAPPAJÄRVI  |  RENGONHARJU

SEINÄJOKI: Rastaantaival, Suupohjantie, Törnäväntie
ÄHTÄRI: Koulutie, Tuomarniementie

Muista uusi TUVA = perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) ja lukioon valmentava 
koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT, SUN VALINTA
sedu.fi/yhteishaku  |  22.2. - 22.3.2022

SEDUSSA SINÄ VOIT EDETÄ KOHTI UNELMADUUNIA.
Ammattiin opiskelun rinnalla voit
 ■ opiskella myös yo-tutkinnon
 ■ valmistautua AMK-opintoihin Väylä-opinnoilla ks. sedu.fi/vayla
 ■ urheilla, yhteistyö EP Urheiluakatemian kanssa ks. sedu.f i /urhei l i ja l le

409
Ylikangas Pekka
Lentokenttätyöntekijä

407
Valtamäki Erkki
Toimittaja, tietokirjailija

397
Räsänen Mervi

Sosionomi amk, toiminnanohjaaja

392
Pihlajamaa Anssi

Tekninen myyjä

383
Mäenpää Tomi

Sairaanhoitaja

381
Merivirta Tommi

Diakoniatyöntekijä

374
Lepistö Petri

Toimitusjohtaja, insinööri MBA

372
Kähönen Marko

Myyjä

370
Kurikka Leena

Toimittaja, yrittäjä

368
Korpela Marja-Liisa
Lähihoitaja, AMK-opiskelija

365
Knuts Riina
Sairaanhoitaja,

tunnevyöhyketerapeutti

361
Keränen Heini-Johanna

Lähihoitaja

360
Kattelus-Kilpeläinen Piia
Hallintotieteiden maisteri, poliisi

353
Hyvönen Ilkka
Rakennusinsinööri

348
Haapasalmi Hannu

Yrittäjä

345
Franttila Affe

Osa-aikaeläkeläinen,
trukinkuljettaja

343
Auramo Markku

Maatalous- ja
metsätieteiden maisteri

340
Ala-Riihimäki Jarkko

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022
SEINÄJOEN PERUSSUOMALAISET

ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022

Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

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

Päällystakkien 
pesut

-20%

Tarjous voimassa 
24.-28.1.2022 


