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

Aluevaalien ääniharavat
Seinäjoella. s. 4.

HYÖDYNNÄ TARJOUS!
VAASA FESTIVALIN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI VAASAN SÄHKÖ TARJOAA 

ASIAKKAILLEEN KOLMEN PÄIVÄN PERUSLIPUT HINTAAN 129,90€ (NORM. 169,90€)

TARJOUSLIPPUJA JA VIP-LIPPUJA ON ENÄÄ RAJOITETUSTI JÄLJELLÄ - TOIMI NYT! 
 

FESTIVAALIKESÄ 2022 ON PIAN TÄÄLLÄ! MIKÄ ON SINUN VALINTASI?

INNA (RO) | GETTOMASA | GASELLIT
ELLINOORA | MOUHOUS | WILLIAM | EVELINA
PORTION BOYS | IDA PAUL & KALLE LINDROTH

KUBE | VIIVI | PIHLAJA + MONTA MUUTA!

ZARA LARSSON (SWE)

GALANTIS (SWE) I JVG 
12.-13.8.2022

SEINÄJOKI

HYÖDYNNÄ HUIKEA EARLY BIRD -KAMPANJA!
KAHDEN PÄIVÄN NORMAALI EARLY BIRD -LIPPU 99,90€

(NORM. 109,90€)

KAHDEN PÄIVÄN VIP EARLY BIRD -LIPPU 179,90€
(NORM. 199,90€)

Enemmän kuin
festivaali!

KAHDEN PÄIVÄN LIPPU
KAHDEN PÄIVÄN BOLT VIP -LIPPU
KAHDEN PÄIVÄN BOLT DELUXE VIP -LIPPU

KOKKOLANVIINIJUHLAT.FI

99,90€
189,90€
229,90€

K18

K18

VAASAFESTIVAL.FI

SOLARSOUND.FI

ostohinnat www.romukioski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

SEINÄJOEN TOIMIPISTEEN

AVAJAISET

B-kupari        7€/kg
Messinki  4,25€/kg
Mmj   2,40€/kg
Akut         0,60€/kg

MAKKARA-JA KAHVI-TARJOILU

Punnitsemme ja maksamme heti!

AVAJAISPÄIVÄN HUIPPUHINNAT

KESKIVIIKKONA 3.3. KLO 12-18
Hamarintie 138, Seinäjoki
(Kivimäen maatila)
Jatkossa avoinna torstaisin 14-17

Lomallo Oy etsii myyntipäälliköä 
Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Lomallo on 2017 perustettu kotimainen matkailuyritys, jonka palvelun 
käyttäjänä on jo tuhansia yrityksiä ja perheitä. Panostamme korkea-
laatuiseen asiakaspalveluun ja olemme erikoistuneet liikematkustuk-
seen ja vapaa-ajanmatkoihin.

2021 liikevaihtomme kasvoi 65% ja asiakkaaksemme liittyi 
ennätysmäärä mm. työhyvinvoinnista huolehtivia yrityksiä.

Olet tehtävään sopiva jos:

-  Tunnet hyvin alueen yritykset
-  Olet oma-aloitteinen ja kunnianhimoinen
-  Sinulla on näyttöjä onnistuneesta b2b myyntityöstä

Tarjoamme kattavan koulutuksen, hyvät henkilökuntaedut sekä 
takuuprovision ja kannustavan provisiopalkkauksen. Työtä voit tehdä 
myös oman työsi ohella tai yrittäjäpohjalta.

Lisätietoa: Petri Makkonen, toimitusjohtaja
 0400550944   petri.makkonen@lomallo.fi

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

TORSTAINA
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Kilpeläisen Juntta

Huoltovarmuus
on tärkeää

Euroopassa on eletty rauhassa 1990-luvun jälkeen. Nuoremmalla su-
kupolvella ei ole kosketusta kylmän sodan aikaiseen idän ja lännen ra-
juun kahtiajakoon. On kuvottavaa katsella, kuinka Putinin venäläiset 
joukot vyöryivät Ukrainaan. Kupla rauhasta oli puhjennut.

Kriisi palauttaa mieliin oman puolustuksen ja huoltovarmuuden mer-
kityksen. Suomen puolustusvoimat kouluttaa vuosittain 22 000 va-
rusmiestä. Sodan ajan joukkojen vahvuus on 280 000 sotilasta. Suo-
mi on myös ylläpitänyt sekä materiaalista valmiutta sekä kohottanut 
strategista ja kansainvälistä yhteistyötä. Unohtamatta korkeaa maan-
puolustustahtoamme. Voima on nimenomaan suomalaisessa, omassa 
puolustuksessa.

Ruoan suhteen Suomi on ollut myös omavarainen. Tämä asia on nyt 
otettava entistä vakavammin myös suomalaisten poliitikkojen. Näinä 
aikoina elintarvikeketjun tulonjakoon on tarvittaessa myös puututtava 
lainsäädännöllä, jos ketjun loppupäästä teollisuus eivätkä tuottajat saa 
riittävästi tuloa. Nyt ei ole aika kiriä kilpailua. Nyt on aika turvata ket-
jun oikeudenmukainen tulotaso. Tarvittaessa lainsäädännöllä.

Ruokaomavaraisuutta tai energiaomavaraisuutta ei nosteta pystyyn 
päivässä, ei viikossa, ei kuukaudessa eikä kunnolla edes vuodessa. Tar-
vitaan osaamista, tarvitaan resursseja, tarvitaan pääomia ja tarvitaan 
taloudellista kannattavuutta tiloille. Nyt ei ole oikea aika ajaa tiloja 
alas, vaan nyt tarvitaan yhteishenkeä.

On myös järjetöntä ajaa turvetuotanto alas näin aikoina. Suomessa tar-
vitaan varastoitavaa ja siirrettävää energiaa. Tuulivoima ei ole sitä.

 

 
Kuuntelin taannoin Sotkamon vs. kirkkoherra Antti Lankisen luentoa 
Johanneksen ilmestyskirjan 13. luvusta luennolla Toteutuuko totali-
tarismi? Lankinen tulkitsi erittäin seikkaperäisesti myös alkuperäistä 
Aramean-kielistä Raamattua. 

 ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat 
että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei ku-
kaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi 
tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon 
pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusi-
kymmentä kuusi.”

Korona-aika on aiheuttanut erikoisia tilanteita. Onko oikein, että ih-
miseltä viedä työpaikka rokotteen takia, joka antaa ehkä 50 %:n suojan 
ja pitäisi uusia 2-3 kuukauden välein? Onko oikein, että sukujenkin si-
sällä aiheutetaan hatarin perustein eripuraa. 

Lankinen myös viittasi siihen, että lopun ajan lähestyessä ”poika hal-
veksii isää, tytär nousee äitiään vastaan, miniä anoppiaan vastaan”. 
Mutta niin käy kuin kirjoitettu on. Ja kuvaavaa on, että ilmestyskirjassa 
mainittu seppele on latinaksi corona. 

Rukoilkaa! Rukoilkaa läheistenne puolesta. Rukoilkaa Suomen puo-
lesta. Rukoilkaa Ukrainan puolesta. Rukoilkaa rauhan puolesta. Mutta 
olkaa valmiina.

Sami Kilpeläinen

Puheenjohtajan palsta

Lainsäätäjä ei hahmota
päätöstensä vaikutuksia

Suomi on valitettavan kiitettävästi tukenut itäistä naapuriaan Venäjää. 
Suomeen tuotiin vuonna 2019 energiaa Venäjältä 6,6 miljardin euron 
verran eli 63 prosenttia kaikesta tuontienergiasta. Tilanne ei ole paljon 
muuttunut vuodesta 2019 ja Suomi on edelleen erittäin riippuvainen 
Venäjästä energian suhteen. 

Kriittisintä energiankulutuksen tuontiriippuvuus on silloin, kun 
energialähteen varastointi on vaikeaa tai mahdotonta ja tämä koskee 
mm.maakaasua ja sähköä. Tätä faktaa vasten on mahdotonta ymmär-
tää kotimaisen polttoturpeen häpeällistä alasajoa, koska turvetta voi-
daan varastoida aumoihin vuosikausiksi - myös sen kuuluisan ”pahan” 
päivän varalle, joka nyt näyttää koittaneen myös ilmastouskovaisille.

Tuntuu käsittämättömältä, että Suomen valtio maksaa romutustukea 
käyttökelpoisten turvekoneiden romuttamiselle. Tulee vielä päivä, 
jolloin valtio maksaa tukea turvetuotannon aloittamiseen. Toki ala on 
helppo ajaa alas, mutta edes jonkinlaisen tuotannon tason palauttami-
nen onkin sitten mutkikkaampaa. 

Lainsäätäjä ei läheskään aina hahmota päätöstensä seurauksia ja vai-
kutuksia. Yksi esimerkki on Sanna Marinin hallituksen päätös kaksin-
kertaistaa polttoturpeen verotus. Toinen esimerkki on saman hallituk-
sen esitys tartuntatautilain väliaikaisesta 48 a §:n soveltamisesta. 

Rokotevelvoitteen voimaan astumisen jälkeen Seinäjoen kaupungin 
sote-alan työntekijät ovat lähestyneet minua. Viesteissä nostetaan 
esille miten alistavasti osa esimiehistä suhtautuu rokottamattomiin. 
Rokottamattomia hoitajia on siirretty yksin syömään ja kahville ja eris-
tetty komeroihin. Tässä suoria lainauksia työntekijöiltä: 

”Piikkipakolla halutaan saada ihmiset tuntemaan itsensä kelvotto-
maksi ja savustaa ihmisiä pois.” Ja ”Ilman piikkiä sinun kokemuksesi ja 
ammattitaitosi on yhtäkkiä merkityksetöntä, ja sinut voidaan syrjäyt-
tää, ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää palkan maksu.”

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n tarkoitus on ”suojata potilaita”. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek on 
kuitenkin todennut, että ”Hoitohenkilöstön korona rokotus velvoitetta ei 
voida enää perustella yksinomaan potilaiden suojelemisella. Tarkoituk-
sena on ollut suojata asiakkaita ja potilaita, mikä olikin mahdollista vielä 
deltamuunnoksen aikana nykyisillä rokotteilla. Omikronmuunnoksen 
vallitessa epäsuora suoja jää kuitenkin vaillinaiseksi.”

Nohynekin mukaan kolme rokotusta antaa rokotetulle itselleen suojan 
vakavaa koronatautia vastaan ja siitä näkökulmasta onkin ihan järkevää 
ajatella, että hoitajat ovat rokotettuja, mutta suoja omikrontartuntaa 
vastaan on kuitenkin lyhytaikainen. 2–3 kuukauden kuluttua kolman-
nesta annoksesta suojateho tartuntaa vastaan laskee alle 50 prosentin.

Lainsäätäjän ei tule säätää lakia, joka mahdollistaa syrjinnän työpai-
koilla ja vie ihmisiltä perustuslaillisen oikeuden työntekoon. Suomen 
hallitus vei ensin turveyrittäjiltä elinkeinon, nyt ajetaan sote-ala ah-
dinkoon.

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

Kymmenennen kerran järjestet-
tävä Solar Sound Festival siirtyy 
uudistuneelle tapahtuma-areena 
OmaSp Stadionille. 
 -Stadion mahdollistaa festi-
vaalille merkittävän palvelutason 
noston, erityisesti K18-anniskelu- 
ja VIP -alueille tulee suuria paran-
nuksia, iloitsee festivaalijohtaja 
Tommi Mäki, joka luotsaa tapah-
tumaa jälleen perustajaorgani-
saatio Nordic Live Productionsin 
kautta.
 Viimeiset neljä vuotta Nordic 
Live Productions Oy järjesti ta-
pahtuman yhdessä Nelonen Liven 
kanssa ja nyt tapahtuma siirtyy ko-
konaan takaisin perustajien hyp-
pysiin.
 -Tasan 10 vuotta sitten pe-
rustimme Solar Sound Festiva-
lin yhdessä yhtiökumppaniemme 
kanssa Seinäjoelle. Ensimmäisenä 
järjestämisvuonna 2013 Kirkkoka-
dun Sedun koulutuskeskuksen pi-
ha-alueelle saapui peräti 9000 kä-
vijää kahden päivän aikana. Tuosta 
on vierähtänyt pitkä aika ja erittäin 

Huoltoasemayrittäjä Jarmo 
”Jamppe” Valli on tyytyväinen. 
Seinäjoen kaupunki on aloitta-
nut Asulansuoran teon kaivamalla 
Kainastonluomaan läpimitaltaan 
nelimetrisen rumpuputken. Tämä 
mahdollistaa toistakymmentä 
metriä leveän kaksisuuntaisen ka-
dun ja erillisen pyörä- ja kävely-
tien. Ne tulevat helpottamaan Asu-
lan liikealueen saavutettavuutta.
 Tämä on ensimmäinen vaihe, 
että saadaan uusi tieyhteys.
 -Tien pitäisi olla valmiina 
viikkoa ennen juhannusta. Kyl-
tissäkin lukee, että ”valmis kesä-
kuussa 2022”, toteaa Valli.
 Vallin ja muiden Asulan lii-

Jakelu 30 000 kpl Seinäjoki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Ylistaro ja Ilmajoki 
60-alkuiset postinumerot.

Päätoimittaja: Sami Kilpeläinen /
seinajokinenlehti@gmail.com

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

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy

Painopaikka: Botnia Print Oy Ab

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

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

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 24.3.2022.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK
-väreissä, resoluutio 200 dpi, Press optimoitu 
PDF-tiedost, kirjasimet mukaan liitettynä,
kuvatiedostot JPG- tai CMYK-muodossa.

- Vuodesta 1988
seinäjokisten asialla -

Tavoittaa yli 50 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 02.03.2022

Zara Larssonin ja Galantiksen tähdittämä Solar Sound Festival 
siirtyy Seinäjoen OmaSp Stadionille ja elokuun puoleenväliin

tärkeäksi tapahtumaksi alueelle 
muodostunut festivaali tulee ko-
kemaan kesällä 2022 historiansa 

suurimmat uudistukset. Erääl-
lä tavalla ympyrä sulkeutuu, sillä 
Nordic Liven ensimmäinen festi-

vaali oli vuonna 2013 juurikin Solar 
Sound, sanoo toimitusjohtajana ja 
myös promoottorina toimiva Mäki.

 Nordic Live on noussut yhdeksi 
Suomen suurimmista laadukkai-
den festivaalien järjestäjistä ja yh-
tiö järjestää tällä hetkellä 7 festi-
vaalia kesäisessä Suomessa. Yritys 
järjestää myös kaikissa kolmessa 
pohjalaismaakunnassa festivaalin 
ollen pohjalaisalueen suurin yksi-
tyisomisteinen tapahtumajärjestä-
jä. Solar Soundin lisäksi yrityksen 
järjestämiin festivaaliin lukeutuvat 
Vaasa Festival sekä Kokkolan Viini-
juhlat.

Laaja ohjelmakattaus

Tapahtuman ajankohta siirtyy 
heinäkuulta elokuulle ja festivaali 
järjestetään 12.-13.8.2022 kaksi-
päiväisenä tapahtumana. Aikai-
semmin festivaali on järjestetty 
heinäkuussa.
 - Festivaalissa nähdään tapah-
tuman historian laajin ohjelmakat-
taus ja suurin määrä artisteja. Solar 
Sound Festivalissa on ensimmäistä 
kertaa käytössä kaksi esiintymisla-
vaa, kertoi Mäki helmikuussa jär-
jestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Gasellit ja Portion Boys.
 -Tapahtumassa nähdään ko-
konaisuudessaan yli 20 huippuar-
tistia ja myös pääesiintyjätason 
ulkomaalaisesiintyjiä on luvassa 
lisää, paljastaa Mäki.

”Täysillä ja isosti”

Solar Sound Festival järjestetään 
Seinäjoella tulevana kesänä jo 
kymmenennen kerran ja tapah-
tuma viettääkin 10. juhlavuottaan. 
Tänä kesänä festivaali kokee kui-
tenkin suuria uudistuksia. 
 -Stadionin kenttäalueelle ra-
kennetaan suuri päälava, ja OmaSp 
Stadionin tapahtuma-areenan 
kiinteää esiintymislavaa käytetään 
Solar Sound Festivalissa toisena 
esiintymislavana. Lisäksi uusi alue 
mahdollistaa entistä korkeatasoi-
semmat palvelut festivaalialueella, 
hehkuttaa Mäki. 
 -Olemme erittäin innoissaan 
tulevan kesän uudistuksista! Uusi 
tapahtumapaikka mahdollistaa ta-
pahtuman kehitykselle paljon, joka 
näkyy etenkin tapahtumassa esiin-
tyvien artistien määrässä. Luvassa on 
todellista musiikin juhlaa elokuussa, 
kun musiikin supertähdet pääsevät 
lavalle, kertoo myös tapahtuman 
vastaava tuottaja Jenna Fyhr.
 Kaksipäiväinen tapahtuma ta-
voittelee yhteensä 20 000 kävijää 
oheistapahtumineen. Solar Sound 
Festivalin kävijämäärät ovat kas-
vaneet ensimmäisen vuoden 9000 
kävijästä, jopa 25 000 kävijään ta-
pahtuman ollessa kolmipäiväinen. 
Järjestäjät toivovatkin, että uusi 
festivaalialue, laaja ohjelmisto sekä 
uusi palvelukokonaisuus houkut-
televat tapahtumaan paljon uusia-
kin kävijöitä. 
 Tommi Mäki toteaa, että har-
voin pärjätään yksin. Mies kiittelee 
mm. SJK:ta, joka on tiiviisti muka-
na tapahtuman mahdollistajana. 
Mäki toteaa nöyryyttäkin tarvitta-
van tapahtuman järjestelyissä:
 -Tehdään nöyrästi pohjalaisit-
tain eli ”täysillä ja isosti”.

”Ei sittenkään Vilenin asemaa”

kealueen yrittäjien yhteydet 
heikkenivät merkittävästi, kun 

ELY-keskus motitti Asulan ja vei 
tieliittymät.
 Uudelle tielle tulevat pyörätiet, 
jotka myös helpottavat bussipysä-
keille kulkua. 
 -Turvallisuusnäkökulmana se 
on todella tärkeä, että ei tarvitse 
sitten enää kävellä valtatien reu-
naa, sanoo Valli.
 -Tie rauhoittaa Rapakujan lii-
kennettä rekoilta ja lisää asuinalu-
een turvallisuutta.
 Pelmaan uusi liittymä ohjasi 
Seinäjoelta tulevan rekkaliikenteen 
Rapakujalle.

KONELIIKE
- MOOTTORIKELKAT
- MAATALOUSKONEET

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Tommi Mäki esitteli havainnekuvaa ensi kesän Solar Soundin tapahtuma-alueesta OmaSp-stadionilla.

Festivaalijohtaja Tommi Mäki.Jarmo Valli on tyytyväinen toistakymmentä metriä leveän Asulansuoran 
siltatyön alkamisesta.

Ylistaron Asulan liikealueen opaskyltin tiedot ovat jääneet viime vuositu-
hannelle.

 Solar Sound julkaisi 15 ensim-
mäistä esiintyjää. Solar Soundissa 
nähdään ruotsalaiset supertähdet 
Zara Larsson sekä Galantis. Huip-
pusuosittu Zara Larsson nähdään 
nyt ensimmäistä kertaa pohjalais-
maakuntien alueella. Lisäksi oh-
jelmaan julkaistiin yli kymmenen 
kotimaista esiintyjää. Tuttuina ni-
minä mm. JVG, Ellinoora, Evelina, 

Saavutettavuus paranee

Jarmo Vallin mukaan tieratkaisu 
parantaa merkittävästi Asulan 
liikealueen saavutettavuutta.
 -Lisäksi kyltit pitäisi olla 
valtatien varrella, etenkin Seinä-
joen suunnalta pitää olla opastus, 
vaatii Valli.
 Alueelta on oltu yhteydessä 
kaupunkiympäristöjohtaja Juha 
Takamaahan opastinkylttien 
saamisen suhteen tien varten.
 -Onneksi kaupunki ei koko-
naan unohtanut Ylistaroa, toteaa 
Valli kiitollisena. 
 Hän lisää, että ”odottaa mie-
lenkiinnolla, miten Asulansuo-
ran valmistuminen tulee vaikut-
tamaan liikevaihtoon.”
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Etelä-Pohjanmaan aluevaltuus-
toon valittiin yhteensä 17 seinä-
jokista. Yhteensä valtuuston koko 
on 59 aluevaltuutettua.
 Seinäjoella eniten ääniä keräsi 
kokoomuksen Paula Risikko, 61, 
joka keräsi Seinäjoelta yhteensä 
2329 ääntä.
 Toisena yli tuhannen ää-
nimäärään Seinäjoelta ylsi Piia 
Kattelus-Kilpeläinen. Kattelus-
Kilpeläinen, 48, valittiin pe-
russuomalaisten listalta ylivoi-
maisena ykkösenä ja hän keräsi 
Seinäjoelta muhkean 1082 äänen 
potin.
 Kolmanneksi eniten ääniä 
Seinäjoelta aluevaaleissa keräsi 
keskustan Paula Sihto, 60, joka 
hänkin sai Seinäjoelta komean 
äänipotin eli 852 ääntä.
 

Aluevaalien Seinäjoen ääniharavat 
ovat vahvoilla myös eduskuntaan

Hautala keskustan ääniharava

Paula Risikon äänistä valtaosa 
tuli Seinäjoelta, mutta hän keräsi 
maakunnasta vielä lisäpotin eli 
663 ääntä. Risikon äänimäärä oli 
yhteensä 2992.
 Piia Kattelus-Kilpeläisen ko-
konaisäänimäärä oli 1341. Katte-
lus-Kilpeläinen keräsi Seinäjoen 
jälkeen tasaisesti ääniä myös Ku-
rikasta, Ilmajoelta, Isostakyröstä, 
Lapualta, Kauhajoelta, Kauhaval-
ta ja Alavudelta.
 Paula Sihto sai Seinäjoen ul-
kopuolelta 267 ääntä. Sihdon ko-
konaisäänimäärä oli 1115. Ilmajo-
elta Sihto keräsi 160 ääntä.
 Keskustan ääniharava ja Ete-
lä-Pohjanmaan äänikakkonen oli 
Lasse Hautala, 59, yhteensä 1612 
äänellä. Kauhajokinen Hautala sai 

äänistään peräti 1341 Kauhajoelta.
 Anneli Jäätteenmäki, 66, sai 
kolmanneksi eniten ääniä, kerä-
ten yhteensä 1498 ääntä. Keskus-
talainen Jätteenmäki keräsi hän-
kin äänensä kotikunnasta, saaden 
Lapualta 1024 ääntä.
 Keskustan Esko Lehtimäki, 
61, keräsi ääniä yhteensä 1342. 
Teuvalaiselle Lehtimäelle ropisi 
pienestä kotikunnasta peräti 836 
ääntä ja naapurikunta Kauhajoel-
ta 330 ääntä.

Eduskuntavaalien esivaali

Aluevaalit olivat ensimmäiset 
laatuaan. Aivan uudesta vaaleil-
la valittavasta alueellisesta hal-
linosta ei kuitenkaan ole kyse. 
Kainuussa vuosina 2004 ja 2008 
äänestettiin maakuntavaaleissa 

sote:n lisäksi toisen asteen ja osin 
valtion hallinnon palvelujen jär-
jestämisestä vastaava maakunta-
valtuusto.
 Silloisen maakuntavaalin ää-
niharavat vuonna 2004 Kainuussa 
olivat kansanedustaja Anne Huo-
tari (vas.) 1593 äänellä, kansan-
edustaja Paula Lehtomäki (kesk.) 
1199 äänellä, Timo Korhonen 
(kesk.) 826 äänellä, Eero Suutari 
(kok.) 637 äänellä, Merja Kyllö-
nen (vas.) 597 äänellä ja Raimo 
Piirainen (sdp) 545 äänellä.
 Kaikki edellä mainitut ovat 
sittemmin seuraavissa eduskun-
tavaaleissa nousseet eduskun-
taan, tosin Anne Huotari ei aset-
tunut ehdolle 2007. On siis selvää, 
että aluevaalit ovat eduskunta-
vaalien esivaalit.
 Kokoomuksen ja perussuo-

malaisten kärkinimet olivat sel-
vät: Paula Risikko ja Piia Katte-
lus-Kilpeläinen. Keskustassa on 
monta mielenkiintoista käännet-
tä edessä. Lasse Hautala on itse 
oikeutettu ja vahva läpimenijä-
suosikki, mutta mitä tekee Esko 
Lehtimäki naapurikunnasta? 
Asettuuko hän ehdolle?
 Pasi Kivisaaren ja Mikko 
Savolan tilanne on tukala. Ant-
ti Kurvinenkin jäi aluevaaleissa 
vain 879:een ääneen. Keskustan 
vahvin ehdokas eduskuntavaa-
leihin Seinäjoelta on ex-kansan-
edustaja Paula Sihto.
 Eduskuntavaalit järjestetään 
huhtikuussa 2023.

Tarjouspaketit voit ostaa verkkokaupastamme:

Valtionkatu 7

www.citycarwash.fi
Puh. 050 453 0086

1 kpl hohtopesu
2 kpl peruspesu
Pesut voimassa 4 kk ostopäivästä

44€ 
sis. alv 24%

(norm. 62 €)

Peruspesu
-paketti

Kiiltopesu
-paketti

3 kpl peruspesu
Pesut voimassa 4 kk ostopäivästä

27€ 
sis. alv 24%

(norm. 54 €)

Vieraskolumni

Vaikken itse olekkaan maatilalli-
nen tai maatilalta kotoisin, olen 
saanut jo vuosia tutustua maata-
lousyrittäjiin ja tilallisiin heidän 
elämäänsä sivusta seuraten. Toki 
perheellämme on pienehkö tur-
vetuotantoalue, jonka nykyinen 
hallitus on saanut jo ajettua alas. 

Olen 25-vuotias nuorimies Seinä-
joelta. Toimin myyntiedustajana, 
myyn työvaatteita ja tarvikkeita 
maatalouksiin ja monille eri alo-
jen yrittäjille. Aloitin urani vuonna 
2017 ja olen jo pian viiden vuoden 
ajan saanut kunnian tutustua eri 
alojen yrittäjiin ympäri Etelä-
Pohjanmaata, Pohjanmaata, Poh-
jois-Satakuntaa ja Pirkanmaalta.  

Maatalouden hätä on täällä ja todellinen
Riesaksemme levinnyt koronavi-
rus ei ole onneksi juurikaan työ-
täni hidastanut ja tutuksi tulleet 
mukavat asiakkaani ovat ottaneet 
minut hyvin vastaan. Mutta eri-
toten viime syksystä asioihin on 
tullut muutos. Lukuisten tutuksi 
tulleiden asiakkaiteni huulilla ei 
paistakkaan enää hymy ja monet 
mukavat kahvikeskustelut ovat-
kin vaihtuneet epätoivoon ja pel-
koon tulevaisuudesta.

Joka paikkakunnalla asiakkaille 
tulee enenevissä määrin mak-
suhäiriömerkintöjä, monet ovat 
laittaneet karjan pois ja navetat 
ovat tyhjentyneet. Monilla ura-
koitsijoilla on maakunnissa lu-

kuisasti saatavia ja koneet olisi 
saatava maksuun ja useampi tur-
veurakoitsija on lyönyt hanskat 
naulaan. Yrittäjät maksavat myös 
minun palkkani ja kädestä suuhun 
tässä eletään itse kukin.

Moni meistä ei ymmärrä, kuinka 
paljon maatilat työllistävät muita 
tahoja sekä välillisesti että suo-
raan. Meidän myyjien lisäksi eri 
alojen urakoitsijat, maatalousliik-
keet ja muut kaupat sekä lukuisat 
muut yritykset ja yrittäjät saavat 
elantonsa maataloudesta.

Suomen maakuntien ja maaseu-
dun maa- ja metsätalous on saa-
tava muutokseen ennenkuin on 

liian myöhäistä. Kustannusten 
nousu viilsi raa’asti eri toimialo-
jen yrittäjiämme ja kaikki hinnat 
nousevat paitsi lihan ja maidon 
tuottajahinnat.

Nyt kun Venäjä ja Ukraina sotii 
saamme jälleen pelätä kustannus-
ten nousevan vielä entisestäänkin.

Maa- ja metsätalous, turvesoi-
neen ja yrittäjineen on Suomen ki-
vijalka. Tämäkö on Suomen suun-
ta? Nyt on hallituksen viimeistään 
tartuttava toimeen maatalouden 
elvyttämiseksi.

Huolestunut myyntimies
Väinö Hautaluoma

Nurmossa on syntymässä erikoi-
nen tilanne. Osa maanomistajista 
ei ole suostunut vielä kumman-
kaan tuulivoimayrityksen esit-
tämiin maanvuokrasopimuksiin. 
Lakeuden Taivaanrapijat Oy:tä 
paremman tarjouksen on teh-
nyt Lamminnevan Tuulivoima 
Oy. ”Taivaanraapijoiden” hanke 
on tulossa Atrian Nurmon teh-
taan välittömään läheisyyteen ja 
”Lamminnevan” hanke sen ym-
pärille ja siinä päävastuussa on 
Fortum.
 Lakeuden Taivaanrapijat 
Oy:n perustajina ja omistaji-
na ovat Itikka-osuuskunta 60 
prosentin osuudella, teknolo-
giakumppani Skarta Group 30 
prosentin osuudella ja Atria 10 
prosentin osuudella.
 Osalle maanomistajista on 
tehty selväksi, että toisen tuuli-
voimaa suunnittelevan yrityksen 
puolelle ei tehdä maanvuokra-
sopimuksia. Tämä on herättänyt 
kysymyksen siitä, että onko me-
nettely laillinen?
 Maanomistajat ihmettele-
vät, että onko maa-alueet jaettu 
yhtiöiden välillä ilman, että niis-
tä olisi reilusti kilpailtu tai edes 
tehty sopimusta maanomista-
jien kanssa. Maanomistajille on 
syntynyt käsitys, että Taivaan-
rapijoiden alueen sisältä ei voisi 
vuokrata maata Lamminnevan 
Tuulivoima Oy:lle. Eikä toisin-
päin.
 Mikäli kilpailulainsäädäntöä 
rikottaisiin, voisi syntyä tilanne 
jossa omistajayrityksien liike-
vaihdosta mitattuna muodostui-
si jopa 10 %:n määrää vastaava 
seuraamussakko. Seinäjokinen-
lehden haastattelemien oikeus-

Onko Nurmon tuulivoimahanke-alueella sovittu aluejako 
yhtiöiden välillä ilman maanomistajien kuulemista?

oppineiden mukaan kilpailulain-
säädännön rikkomisesta pitäisi 
olla selkeä näyttö. Sen sijaan täs-
sä tapauksessa voisi olla ristirii-
taa muihin lakeihin, kuten lakiin 
eräistä naapuruussuhteista, mi-
käli sopimuksia tehdään esimer-
kiksi ilman, että kaikkien maata 
omistavien kanssa olisi tehty 
maanvuokrasopimusta.
 Maanomistajien edustajat 
pitävät Lamminnevan Tuulivoi-
ma Oy:n tarjousta parempana 
kuin Lakeuden Taivaanraapijat 
Oy:n eli Atrian Nurmon tehtaan 
välittömään läheisyyteen tulevia 
tuulivoimaloita. Taivaanraapi-
joiden alueelta ei voisi vuokrata 
Fortumille, ainoastaan Taivaan-
raapijoille. 

Uusi tarjous olisi parempi

Fortum on perustanut Lammin-
nevan Tuulivoima Oy:n. Yhtiön 
omistaa kokonaan Fortum. Lam-
minnenvan Tuulivoima Oy on 
ollut aktiivinen Lapuan puolella, 
mutta nyt yritys on tehnyt tarjo-
uksen myös Nurmon puolelle.
 Fortum esittää tarjoukses-
saan paljon tasapuolisempaa 
jakoa kuin toiset osapuolet. For-
tumin tarjouksessa 85 prosenttia 
maanvuokrakorvauksesta jae-
taan kaikkien maata vuokralle 
antavien kiinteistöjen kesken. 
Myös sähkölinjojen alle jäävät 
maa-alueet saavat korvauksen.
 Yhteensä 10 prosenttia tuo-
tosta jaetaan niiden kiinteistöjen 
omistajien kesken, joiden maalle 
sijoitetaan tuulivoimala.
 Loput viisi prosenttia jaet-
taisiin tarjouksen mukaan niille 
maanomistajille, joiden kiinteis-

töillä ovat tielinjat.
 Seinäjokinen-lehden saa-

mien tietojen mukaan Taivaan-
raapijoiden puolelta on alettu 

kiertämään maanomistajia ja 
”revitty” jo tehtyjä sopimuksia. 
Samaan hengenvetoon on tehty 
uusi sopimus.
 Seinäjokinen-lehti uutisoi 
Nurmon hankkeen maanomista-
jille esitetyistä epätasapuolisista 
korvauksista 24.11.2021.

200 euroa hehtaarilta

Fortumin tytäryhtiö tarjoaa kai-
kille maanomistajille 200 euroa 
hehtaarilta vuodessa, kun tuuli-
voiman tuotanto alkaa. Jo odo-
tusajalta tarjotaan 20 euroa heh-
taarilta. Lisäksi maankäytölle ei 
esitetä rajoitteita.
 Tiepohjasta maksetaan yksi 
euro neliömetriltä.
 Tuulivoimalan sijoitusmaalle 
maksetaan 1000 euroa kertakor-
vauksena tuulivoimalan tuotta-
malta laskennalliselta megawat-
tituntimäärältä.

Myllyjen paikat 
edelleen liian lähellä

Tuulivoimaloiden paikkoja ei ole 
vielä määritetty. Kuntalaisaloite 
suojaetäisyyden määrittämiseksi 
on kerännyt jo pitkälti yli 1000 
nimeä. Aloitteessa vaaditaan vä-
hintään kolmen kilometrin suo-
jaetäisyyttä asutuksesta.
 Fortumin hankkeessa ol-
laan maanomistajien mukaan 
kuunneltu herkemmällä korval-
la maanomistajien ja kaupungin 
asukkaiden toiveita suojaetäi-
syyksistä.

PAULA RISIKKO PIIA KATTELUS-KILPELÄINEN PAULA SIHTO

Tuulivoimayhtiöt ovat jakaneet etupiirinsä ilman, että kaikki maanomista-
jat olisivat allekirjoittaneet maanvuokrasopimuksia.
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Jos 27 prosenttia typpeä sisältävän 
lannoitteen sai vuosi sitten alle 200 
eurolla, syksyllä hinta alkoi kolmo-
sella, niin helmikuussa 2022 hinta 
alkoi jo kuutosella. Puhun siis sa-
doista euroista tonnilta.
 
Tein itse parin vuoden kiinteän säh-
kösopimuksen vielä syksyllä alle 5 
sentin kilowattihinnalla. Ajattelin, 
että onkohan liian kallis? Taaksepäin 
katsottuna, tein päätöksen oikeaan 
aikaan. Energian inflaatio jyllää jär-
jettömissä lukemissa. Euroalueen 
energiainflaatio oli tammikuussa jo 
28,6 prosenttia. Euroalueen inflaatio 
taas oli 5,1 prosenttia. Hurjia lukuja. 
Ilkka Lahtinen oli Tilastokeskuksen 
lukujen perusteella arvioinut Ylelle, 
että maaseututalouksien inflaatio 
jyllää Suomessakin melkein viidessä 
prosentissa, kun kaupunkitalouk-
sissa se oli 1,5 prosenttia.
 
Kun inflaatio nousee hurjaa vauh-

EU:n maatalous- ja kalastusneu-
vosto kokoontui 21. helmikuuta 
Brysselissä. Ministerit keskustelivat 
mm. asetusehdotuksesta metsäka-
toon liittyen, maatalouden mark-
kinatilanteesta ja Euroopan unio-
niin tuotavien maataloustuotteiden 
kestävyysstandardeista. Suomea 
kokouksessa edusti maa- ja metsä-
talousministeri Jari Leppä.
 Ministerit keskustelivat mar-
raskuussa 2021 annetusta ase-
tusehdotuksesta metsäkadon 
vähentämiseksi ja metsien tilan 
heikkenemiseen liittyvien tuot-
teiden saattamisesta EU:n mark-
kinoille ja niiden viennistä. Jä-

Suometsäosaaja-verkkosivusto 
on Tapion tuottama suometsien 
rakenteeseen ja käsittelyyn sekä 
ojituksen ja metsänkasvatuksen 
ympäristövaikutuksiin perehdyt-
tävä metsäammattilaisten itse-
opiskeluaineisto. Aineistoa voi-
vat hyödyntää kaikki suometsien 
hoidosta tietoa tarvitsevat, kuten 
metsäammattilaiset, metsänomis-
tajat, opiskelijat ja viranomaiset.
17.2.2022 avattujen Suometsä-
osaaja-opiskeluaineistojen tavoit-
teena on perehdyttää metsäam-
mattilaisia suometsien hoitoon ja 
vaikutuksiin. Hyvällä osaamisella 
edistetään metsätalouden kannat-
tavuutta, monimuotoisuuden tur-
vaamista, luonnonhoitokohteiden 
tunnistamista ja toimenpiteiden 
vaikutusten arviointia sekä met-
sänomistajien neuvontaa.
 Suomessa suometsien osuus 
metsätalouden maasta on noin 
kolmannes ja kasvullisesta metsä-
maasta suometsiä on noin neljän-
nes. Soiden kokonaispinta-alasta 
puolet on ojitettu. Suomen metsien 
puuvarannosta noin 25 % on suo-
metsissä, mutta vuosittain korjat-
tavasta puumäärästä hieman yli 20 

Ministerit vaativat selvennyksiä metsäkatoaloitteeseen ja edellyttivät 
maatalouden vaikean markkinatilanteen helpottamista

senvaltiot vaativat määritelmien 
selkeyttämistä ja hallinnollisen 
taakan vähentämistä. Ministeri Jari 
Leppä nosti esiin pellonraivauksille 
taannehtivaksi asetetun takarajan, 
31.12.2020.
 -Tämä takaraja on ongelmalli-
nen lainsäädännön ennakoitavuu-
den näkökulmasta, sillä toimijat 
eivät ole voineet olla edes tietoisia 
ehdotuksesta vuoden 2021 alussa. 
Asetuksessa tulisi myös olla jous-
tomahdollisuus, joka mahdollistai-
si vähäisen pellonraivauksen, jotta 
peltolohkojen muotoa voitaisiin 
muuttaa käytännöllisemmäksi, to-
tesi ministeri Leppä kokouksessa.

 Ministerit keskustelivat myös 
maatalouden markkinatilantees-
ta. Asiakohtaan liittyen neuvoston 
muissa asioissa Puola usean muun 
jäsenmaan kanssa pyysi komissiolta 
toimia sikasektorin hyväksi. Kaikki 
jäsenmaat olivat huolissaan tuo-
tantopanosten hintojen noususta ja 
sianlihan markkinatilanteesta. Use-
at jäsenmaat vaativat komissiolta 
toimia tilanteen ratkaisemiseksi. 
Suomi on huolissaan maatalouden 
tuotantokustannusten, kuten ener-
gian, lannoitteiden ja rehun hinto-
jen noususta ennätystasolle ja sen 
vaikutuksesta tuotannon kannatta-
vuuteen.
 Ministeri Leppä korosti, että 
yksi avaintekijä kannattavuuson-
gelman ratkaisussa on se, että tuot-
tajat saavat markkinoilta oikeuden-
mukaisen tulotason.
 -Tämän vuoksi on jatkettava 
työtä tuottajien aseman vahvista-
miseksi elintarvikeketjussa. 
 Neuvosto keskusteli myös Eu-

roopan vihreän kehityksen ohjel-
man, yhteisen maatalouspolitiikan 
ja kauppapolitiikan yhtenäisyyden 
vahvistamisesta kestäviin elin-
tarvikejärjestelmiin siirtymisessä. 
Kestävyyttä edistävällä ja sääntöi-
hin perustuvalla ulkomaankaupalla 
on siinä tärkeä rooli. Kokouksessa 
hyväksyttiin Codex Alimentarius-
ta koskevat neuvoston päätelmät, 
joiden mukaisesti EU:n kestävyys-
tavoitteita pyritään edistämään 
kansainvälisessä elintarviketurval-
lisuutta koskevassa standardoin-
nissa.
 Tavoitteena on hyväksyä myö-
hemmin neuvoston päätelmät siitä, 
miten Euroopan unioniin tuotavien 
maataloustuotteiden kestävyys-
standardit voidaan saada paremmin 
vastaamaan EU:n kestävyysstan-
dardeja. Standardien vastaavuu-
den parantaminen herätti yleisesti 
myönteisiä näkemyksiä jäsenvalti-
oissa. Jäsenvaltiot pitivät tärkeänä, 
että standardien vastaavuutta pa-

rantaessa noudatetaan maailman 
kauppajärjestö WTO:n sääntöjä. Mi-
nisteri Leppä korosti, että kestävien 
ruokajärjestelmien saavuttaminen 
edellyttää kokonaisvaltaista ja sek-
torit ylittävää lähestymistapaa. 
 Neuvoston muissa asioissa 
komissio esitteli raportin kasvin-
suojelutoimenpiteiden toteuttami-
sesta unioniin tuonnin yhteydessä 
ja kasvipassin käytön laajentami-
sesta unionissa. Maanviljelijöiden 
haastavaan taloudelliseen tilantee-
seen liittyen neuvoston muissa asi-
oissa käsiteltiin Itävallan tiedotus-
asia maataloustuottajien tulotason 
parantamisesta ja EU:n laajuisista 
alkuperämerkinnöistä.  Suomi tuki 
Itävallan aloitetta.
 -Viljelijöiden aseman paranta-
minen elintarvikeketjussa on tärkeä 
asia, ja UTP-direktiivi on keskeinen 
osa tätä tavoitetta, ministeri Leppä 
totesi.
 Lisäksi ministeri Leppä korosti, 
että direktiiviä koskeva kansallinen 
lainsäädäntö tulee saada mahdolli-
simman pian voimaan kaikissa jä-
senvaltioissa. 
 Kokouksen yhteydessä met-
säisten maiden (Suomi, Itävalta, 
Ruotsi ja Slovenia) ministerit tapa-
sivat vahvistaakseen jo tehtyä hyvää 
yhteistyötä. Ministeri Leppä tapasi 
myös komissaari Stella Kyriakide-
sin keskustellakseen tärkeistä Pel-
lolta pöytään –strategian aloitteis-
ta. Lisäksi ministereiden lounaalla 
keskusteltiin yhteisestä kalastus-
politiikasta.

Inflaatio jyllää, milloin on korkojen vuoro?

tia, on selvää, että sitä aletaan 
hillitsemään korkoja nostamal-
la. Euroopan keskuspankki EKP:n 
pääjohtaja Christine Lagarde sanoi 
tammikuussa, että maaliskuussa ja 
sen jälkeen kesäkuussa arvioidaan 
korkojen nostoa ellei inflaatio helli-
tä. Kansantaloustieteen ja yhtä lailla 

maataloustieteiden talousopinnois-
sa korostettiin aikanaan inflaation 
nousun hillintää korkojen nostolla. 
Mitä siis vinkkaan:
 
Olisiko nyt järkevä aika muuttaa lai-
na kiinteäkorkoiseksi?
 

Jos vesivarastot täyttyvät ja Olkiluo-
to3 vihdoinkin käynnistetään, niin 
sähkön hinnat saattavat tulla alas. 
Kannattaa myös olla hereillä, mikä 
on oikea aika kiinnittää sähkön hinta.
 
               **************
 
MTK:n odottaisin tekevän lopulta-
kin jotain jatkuvan vatuloinnin si-
jaan. Maitovaltuuskunta tarjosi jo 
12 vuotta sitten keinoksi toimiala-
organisaatioita ketjun pelisääntö-
jen kirkastamiseen kauppaan asti. 
Ei käynyt silloin markkinajohtajalle 
eikä MTK:lle.
 
Mitään ei ole tapahtunut 12 vuoteen. 
Nyt esimerkiksi maidontuottajien 
tukia on MTK saanut valtion kans-
sa litraa kohti pienennystä samassa 
ajassa 5-7 senttiä litralta. Mitä tekee 
MTK?
 
Onneksi tohtori Kyösti Arovuori ja 

Juuri avattu Suometsäosaaja-
sivusto perehdyttää suometsien 
hoitoon ja vaikutuksiin

% kertyy suometsistä. Puunkäytön 
lisäystavoite kohdistuu ojitettui-
hin suometsiin, joissa on runsaas-
ti harvennustarvetta. Suometsien 
hoidon kokonaisuus on kivennäis-
maiden metsienhoitoa monisyi-
sempää. Menetelmien valinnoissa 
täytyy huomioida vesi- ja ravinne-
talous, ilmastovaikutukset, moni-
muotoisuus sekä puunkorjuun eri-
tyispiirteet. Tämän kokonaisuuden 
hallitseminen vaatii erikoisam-
mattitaitoa, jonka kerryttämistä ja 
ylläpitämistä uusi opiskeluaineisto 
tukee.
 Suometsäosaaja koostuu nel-
jästä verkkokurssista ja lisätietoa 
tarjoavasta materiaalipankista. Ai-
neistot ovat vapaasti käytettävis-
sä. Opiskeluaineistot löytyvät sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Osaamista 
voi testata ja osoittaa suorittamal-
la myöhemmin keväällä avautuvan 
Suomen metsäkeskuksen ylläpitä-
män suometsäosaajan osaamisko-
keen.
 Verkkosivuston ja kurssit on 
toteuttanut Tapio ja rahoittanut 
maa- ja metsätalousministeriö.

Vuonna 2021 kotieläintuotteiden 
kulutus säilyi Suomessa ennal-
laan. Lihatuotteiden kulutus laski 
yhteensä vain -0,1 prosenttia. Li-
haa kulutettiin yhteensä 423 mil-
joonaa kiloa.
 Myös meijerituotteiden ku-
lutus säilyi edellisen vuoden ta-
solla ja oli jopa pienessä nousussa 
+0,1 prosenttia. Kun kulutettujen 
maitotuotteiden määrät muu-
tetaan maitolitroiksi, käytettiin 
litroja kulutettuihin tuotteisiin 
yhteensä 2291 miljoonaa litraa. 
Arvion on tehnyt Kantar.
 

Broileri, rahka ja kerma 
maistuvat

Broilerinlihan kulutus jatkoi 
edelleen kasvua, vaikka kasvun 
taso on takavuosista hivenen las-
kenut. Viime vuonna suomalaiset 
söivät broilerinlihaa yhteensä 147 
miljoonaa kiloa, mikä oli 3,9 pro-

Päätoimittaja

Sitran johtaja Mari Pantsar 
twiittasi taannoin seuraavasti:

”Ilmasto- ja luontotoimet eivät 
tosiaankaan ole rakettitiedettä 
ja kulutuksella on iso rooli. Lihan 
ja maitotuotteiden tuotannon 
lopettaminen 15 vuodessa ja va-
pautuvan alan ennallistaminen 
olisi todella tehokas toimi #il-
mastokriisi ja #luontokato vas-
taan.”

Linkkinä twiitissä oli englannin-
kielinen artikkeli, jossa kerrotaan 
kahden professorin tekemästä 
laskelmasta. Oleellista on, että 
nämä heput, professorit Michael 
Eisen ja Patrick Brown, pyörit-
tävät yhtiötä nimeltä Impossible 
Foods, joka kehittää vaihtoehtoja 
eläinperäisille ruoka-aineille - 
siis kehittävät täysin vegaanista 
ruokaa. Tokihan eläinten kasva-
tuksen lopettaminen hyödyttäisi 

että jättää oleelliset asiat kerto-
matta? Ilmeisesti on haudottu 
kovin puutteellisia ideoita.

Pantsarin twiittiä kummaste-
li myös maatalousministeri Jari 
Leppä, ja saa kummastella var-
maan loppuelämänsä. Eduskunta 
rahoittaa Sitraa, joten rahoitus 
on veronmaksajien kukkarosta 
taattu vaikka oman maan maito-
tilallisia ja lihakarjankasvattajia 
suorastaan sorsitaan ja painetaan 

maahan. Vai löytyykö poliittista 
tahtoa miettiä Sitran rahoitusta 
ja asemaa ”Suomen uudistajana”.

Missä rinnakkaistodellisuudessa 
nämä Sitran ”Putous-hahmot” 
oikein elävät? Liha- ja maitotuot-
teet ovat ammoisista ajoista kuu-
luneet ihmisten perusravintoon. 
Ihminen on sekasyöjä, ei märeh-
tijä. Etenkin täällä pohjoisessa ly-
hyen kasvukauden vyöhykkeellä 
on ihmiskuntaa pidetty hengissä 
eläinperäisillä tuotteilla. Paha 
kasvattaa papuja, kun maassa on 
metrin hanki. 

Sitten nämä hiilijalanjälkilaskel-
mat. Niissä kun ei huomioida hii-
len sidontaa, vaan yksipuolisesti 
lasketaan hiilipäästöjä. Laidun-
nurmi sitoo tehokkaasti typpeä, 
etenkin apilanurmi. Biodiversi-
teetin eli luonnon monimuotoi-
suuden kannalta laiduntava karja 
on äärimmäisen tärkeää. Pörriäi-
set viihtyvät lantakikkareissa ja 
pikkulinnut saavat sitä kautta ra-
vintoa. Kukat kukkivat ojan pien-

Sitran Putous-hahmot

heidän bisnestä.

Mari Pantsarin twiitti aiheutti 
pahennusta, syystäkin. Olihan se 
kieltämättä yksitotinen ja suo-
ranaisen puusilmäinen. Eisen ja 
Brown kirjoittavat itsekin, että 
he eivät käsittele karjatalouden 
lopettamisen sosiaalisia, ta-
loudellisia ja ravitsemuksellisia 
haasteita - miten vastuulliseksi 
itseään kutsuvan Sitran johtaja 
voi viestiä niin puutteellisesti, 

tareilla ja pölyttäjät viihtyvät.

Luonto on hieno kokonaisuus, 
jota ihmisen tulee viljellä ja var-
jella parhaan kykynsä mukaan. 
Kotimaista ruokaa tulee olla ku-
luttajille tarjolla mahdollisim-
man lähellä tuotettuna. Hienoa 
olisi, jos Suomeen ei tuotaisi 
lihaa laisinkaan vaan olisimme 
täysin omavaraisia lihantuotan-
non suhteen. 

Vihreät huutavat liha-ja maito-
tuotteiden käytön vähentämisen 
puolesta, mutta ministeri Emma 
Kari ei pysty kertomaan, miksi 
Suomeen sitten saa sitten tuoda 
antibiooteilla ja soijalla kasva-
tettua tuontilihaa sademetsän 
tuhoojamaista. Ei ole yksin Suo-
men tehtävä koko maapalloa pe-
lastaa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli 
Wikberg ovat auttamassa tuottajia 
ja teollisuutta: ”Ensi vaiheessa on 
tärkeää selvittää, minkälaisilla työ-
kaluilla markkinasignaalien välit-
tymistä elintarvikeketjussa voidaan 
vahvistaa. Mahdollisia työkaluja 
ovat esimerkiksi erilaiset hinta- tai 
kustannusindeksit, joiden avul-
la markkinamuutosten vaikutuksia 
voidaan seurata ja todentaa.”
 
Olisiko sittenkin ministerille Lepälle 
tarjolla lainsäädäntöön keinot, jolla 
se suo saadaan sulatettua nopeam-
min ennen kuin se kuuluisa kurki 
kuolee?

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

Kotieläintuotteiden kulutus säilyi ennallaan
senttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
  Sianliha on edelleen suo-
malaisten eniten kuluttama liha. 
Vuonna 2021 suomalaiset söivät 
-2,6 prosenttia vähemmän sianli-
haa kuin vuonna 2020.
 Maitotuotteiden kulutuksen 
lievä lasku on kääntynyt. Pande-
mian alettua ihmisten siirryttyä 
enemmän ruokailemaan koteihin, 
on maitojen kulutuksessa tapah-
tunut merkittävä muutos. Maidon 
kulutus laski vain -1,1 prosent-
tia verrattuna edelliseen vuoteen. 
Maitoa juotiin viime vuonna 529 
miljoonaa litraa.
 Viime vuosikymmenen lopulla 
useampana vuonna maidon ku-
lutus laski noin neljän prosentin 
vuosivauhtia.
 Maustettujen rahkojen ja mui-
den hapatettujen kermavalmistei-
den kulutus kasvoi 6,4 prosenttia ja 
kermankin kolme prosenttia. Ilmiö 

on jatkunut ja useamman vuoden, 
sillä ruoanlaittotuotteiden rooli on 
kasvanut kulutuksessa ja pandemia 
on lisännyt myös esimerkiksi väli-
paloina rahkan kulutusta.
 

Naudanliha sinnittelee
 
Naudanlihan kulutus on julkisesta 
keskustelusta ja syyttelystä huoli-
matta pitänyt vahvan aseman suo-
malaisten ruokapöydissä. Viime 
vuonna kulutus pieneni vain -1,1 
prosenttia. Naudanlihaa kulutettiin 
101 miljoonaa kiloa.
 Kalkkunaa kulutettiin enää 
vain 10,3 miljoonaa kiloa ja karit-
sanlihan kulutus laski -6,2 pro-
senttia tasolle 1,5 miljoonaa kiloa.
 Kananmunien kulutus on usei-
den kasvuvuosien jälkeen laskussa 
ja kokonaiskulutus määrä oli 67 
miljoonaa kiloa. Laskua oli -2,5 
prosenttia.

Suomi on huolissaan maatalouden tuotantokustannusten, kuten energi-
an, lannoitteiden ja rehun hintojen noususta ennätystasolle ja sen vaiku-
tuksesta tuotannon kannattavuuteen

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes 
ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes.
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Lapuan ”Lumiauran” päälliköitä. 
Kuvassa keskellä Lapuan vapaa-
ehtoisten joukkojen johtaja luut-
nantti Matti E. Laurila. Oikealla 
hänen poikansa, Lapuan toisen 
komppanian päällikkö, ylioppilas 
Ilmari Laurila. Vasemmalla luut-
nantti Laurilan toinen poika jää-
kärivänrikki Matti Laurila. Kuva: 
Museovirasto/JOKA Journalistinen 
kuva-arkisto, Otava

S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

Tilaa netistä. Tuotteita rajoitettu erä.
info@sinimusta.fi

Vihtori-paita alk. 69 €
-50% merinovillaa, 50% akryyliä

olkanapeilla. Koot S-3XL, 
Made in LAHTI Made in LAHTI

Suojeluskuntatalo, kotini - tutustu jääkäri Matti Laurilan elämään Seinäjoella

Seinäjoen Suojeluskunta- ja Lot-
ta Svärd -museossa avautuu kes-
kiviikkona 2.3.2022 uusi näyttely 
museon piharakennukseen. ”Suo-
jeluskuntatalo, kotini” -näytte-
ly tuo Alvar Aallon 1920-luvulla 

suunnittelemaan suojeluskuntata-
loon yksityisemmän näkökulman.
 Vapaussodan jälkeen nuorel-
la jääkärillä Matti Laurilalla alkoi 
uuden elämän ensimmäinen kap-
pale. Laurilan isä sekä veli kuolivat 

vapaussodassa ja Matin tuli ottaa 
harteilleen suojeluskunnan johta-
minen Etelä-Pohjanmaalla.
 Matti Laurila meni naimisiin 
Lapuan yhteiskoulussa tapaaman-
sa Eevan kanssa ja pian pari sai 

Kuva otettu Lapualla ns. Lapuan toisessa kokouksessa 15.3.1930 jossa perustettiin Suomen Lukko niminen 
kommunismin vastainen järjestö. Kuvassa keskellä istuu asepuvussa Etelä-Pohjanmaan suojeluskunta-
piirin päällikkö jääkärieversti Matti Laurila. Hänen vasemmalla puolella seuraavat henkilöt: Lotta Svärd 
keskusjohtokunnan jäsen, Etelä-Pohjanmaan piirin johtaja sekä IKL:n kansanedustaja Hilja Riipinen. 
Maanviljelijä, Jääkärivärväri, Vapaussoturi, Lapuan Liikkeen ja IKL:n johtaja Vihtori Kosola. Lääninrovastin 
arvonimen saanut kirkkoherra, Lapuan Liikkeen valtuuskunnan jäsen ja IKL:n kansanedustaja K.R. Kares.
Kuva: Matti Kiilusen yksityiskokoelma.

kaksi poikaa, Tapanin ja Pentin. 
Sitten olikin edessä muutto upo-
uuteen Etelä-Pohjanmaan  suo-
jeluskuntapiirin taloon Seinäjoen 
keskustaan. Siellä Laurilat antoivat 
perheellisen mallin suojeluskun-
tien ja Lotta Svärdin johtamiselle 
ja toiminnalle. Matti toimi suoje-
luskunnan piiripäällikkönä ja Eeva 
toimi Lotta Svärd -järjestössä Ete-
lä-Pohjanmaan itäisen piirin sih-
teerinä.
 Matti ja Eeva Laurila asuivat 
päärakennuksen yläkerrassa si-
jainneessa asunnossaan kuole-
maansa saakka 1980-luvun alkuun. 
Valkoisessa piharakennuksessa 
asui suojeluskunnan virkailijoita ja 
seinäjokisia perheitä. Vuonna 1988 
kolme huonetta Lauriloiden asun-
nosta avattiin yleisölle ja vuonna 
1990 koko suojeluskuntatalo avat-
tiin museona. Oli Matti Laurilan 
toive, että suojeluskuntatalo saa-
taisiin museoksi hänen kuoleman-
sa jälkeen.
 ”Suojeluskuntatalo, kotini” 
-näyttely johdattaa vieraansa 1920 
-luvulta, siitä ajasta, kun Laurilat 
muuttivat suojeluskuntataloon, 
aina 1980-luvulle saakka, jolloin 
heidän matkansa talossa päättyi. 
Näyttelyn valokuvat ovat peräisin 
Matti ja Eeva Laurilan kokoelmista.
 Oliko elämä suojeluskunta-
talossa sotilaallisen kurinalaista? 
Miten Laurilan perhe pääsi rentou-
tumaan töiden ja elämän keskellä? 

Muun muassa näihin kysymyksiin 
voi löytää vastaukset Suojeluskun-
ta- ja Lotta Svärd -museon uudesta 
näyttelystä.

”Suojeluskuntatalo - kotini” Suo-
jeluskunta- ja Lotta Svärd –muse-
ossa 2.3.2022– 31.1.2024
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Tiedosta
tehokkuus.
Tehotec Oy on teollisuuden ykköskumppani 
tuotantotiedon jalostamisessa sekä toimin- 
tojen ja prosessien tehostamisessa.

EU-taksonomiasta on tulossa 
hirvitys suomalaisille metsän-
omistajille ja maatiloille. Joulu-
kuussa EU:n hyväksymä takso-
nomia-uudistus voi uhata jopa 
elintarvike- tai metsäalan toi-
mijoiden rahoituksen saamista. 
Taksonomia-uudistuksessa EU:n 
tavoitteena on antaa rahoittajille 
tietoa ”vastuullisista sijoituskoh-
teista ja tarjota yhtenäinen ohje 
kestävyydestä”.
 EU-taksonomia tulee monelle 
yritykselle tänä vuonna tutuksi, 
sillä ensimmäinen tekninen osa 
eli säädös ilmastovaikutuksista 
astui voimaan tammikuun alussa. 
Lisäksi ympäristötavoitteita kos-
kevia kriteerejä on odotettavissa 
vielä kevään tai kesän aikana.
 Taksonomia vaikuttaa suo-
raan yli 500 henkeä työllistäviin 
pörssiyrityksiin, pankkeihin ja 
vakuutusyhtiöihin, joiden tulee 
jatkossa raportoida taksonomian 
edellyttämiä tietoja toiminnas-

EU-taksonomia ja keskustan vihreille periksiantama luonnon-
suojelulain uudistus syventämässä maatalouden ahdingoa?

taan. 
 Asetuksen tavoitteena on 
ohjata rahoitusta kestäviin in-
vestointeihin ja antaa yhtenäiset 
ohjeet siitä, mitä kestävyys tar-
koittaa eri toimialoilla. Alkuvai-
heessa mukaan on valikoitunut 
toimialoja, joiden toimintaa pa-
rantamalla on saavutettavissa 
Euroopan laajuisesti suurin il-
mastohyöty. Näitä ovat muun mu-
assa energiantuotanto, jätehuolto, 
kiinteistöliiketoiminta ja logis-
tiikka.
 Asiakastieto Oy:n mukaan 
ideaalitilanteessa rahoittajat pys-
tyvät aiempaa paremmin tun-
nistamaan kestäviä sijoituskoh-
teita. Pankit ja muut rahoittajat 
haluavat seuloa asiakkaidensa 
joukosta vastuullisesti toimivat 
yritykset, sillä rahoituslaitokset 
ovat ilmoittaneet vähentävänsä 
merkittävästi sijoitus- ja yritys-
luottosalkkujensa hiilijalanjälkeä 
lähivuosina.

 Taksonomian kriteerien nou-
dattaminen pitäisi puolestaan 
näkyä yrityksille edullisempina 
rahoitusehtoina. 
 – Taksonomia-asetuksen 
yhtenä tarkoituksena on nime-
tä, kuinka suuri osa yritysten lii-
ketoiminnasta on vastuullista ja 
kestävää, kiteyttää Finanssiala 
ry:n vastuullisuusasiantuntija 
Elina Kamppi Asiakastieto Oy:n 
tiedotteessa.
 Hänen mukaansa raportoin-
nin yksityiskohtiin liittyy vielä 
kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä 
kysymyksistä on kriteerien mit-
taaminen. Ensimmäisiä ohjeita 
taksonomiaraportointiin on jo 
kuitenkin saatavilla.

Pk-yritysten on syytä herätä

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi 
metsäpolitiikka linjattiin yksise-
litteisesti olevan jäsenmaan omaa 
politiikkaa. Nyt Suomi on kuiten-
kin nöyrtynyt EU:n päätösten alle. 
Aiheellista pelkoa on herättänyt 
muun muassa EU-sääntelyn rooli 
metsien käyttöä koskevissa kysy-
myksissä. 
 Komission ehdotusta ilmas-
tokriteereiksi vastusti 13 maata, 

Suomi mukaan lukien. Euroopan 
neuvosto hyväksyi kuitenkin luo-
kittelun ilmastokriteereistä joulu-
kuussa.
 Vaikka EU-taksonomia vaatii 
toimenpiteitä ensisijaisesti rahoi-
tuslaitoksilta ja pörssiyrityksiltä, 
Asiakastieto varoitti pk-yrityksiä-
kin:
 -Pk-yritysten kannattaa ottaa 
vastuullisuus osaksi liiketoimin-
nan kehittämistä ja riskienhallin-
taa, linjaa Asiakastieto Oy tiedot-
teessaan.
 Monet suuret yritykset edel-
lyttävät nimittäin kumppaneiltaan, 
mm. pk-yrityksiltä, jatkossa tar-
kempaa vastuullisuusraportointia. 
Tämä on näkynyt myös Asiakastie-
don tuottaman Vastuullisuusrapor-
tin ja muun vastuullisuustarjooman 
kysynnässä. Palvelun avulla pystyy 
selvittämään reaaliaikaisesti jokai-
sen yrityksen taustat.
 -Pahimmillaan puutteet vas-
tuullisuudessa voivat olla lainan-
saannin este, myöntää Asiakastieto.

Keskusta antamassa periksi 
luonnonsuojelulaissa

Keskusta on antamassa periksi 
vihreille, vastoin hallitusohjelman 

linjauksia, luonnonsuojelulain uu-
distamisessa. Seinäjokinen-lehti 
sai tiedon hallitusta läheltä olevilta 
useammalta lähteeltä.
 Käytännössä uudistus mu-
sertaisi maanviljelijöiden jo nyt 
ahtaana olevan tilanteen kestä-
mättömäksi. Viranomaiset saisivat 
pompotella esimerkiksi metsän-
omistajia mahdollisesti 2-3 vuotta 
metsänkäyttöilmoituksen jälkeen.
 Järjettömät uudistukset, joihin 
keskustakin näyttäisi olevan tai-
pumassa, olisivat tuomassa lisää 
suojeltavia luontotyyppejä ja niihin 
kohdistuvia rajoituksia. Esimer-
kiksi turvemaiden metsänkäyttö 
voisi olla kiellettyä tai luvanvarais-
ta.
 Erilaiset luontotyypit mer-
kittäisiin maakuntakaavoihin ja 
ELY-keskus alkaisi valvoa metsien 
käyttöä.
 Suomessa maatilat ovat mer-
kittävä metsänomistajaryhmä, ja 
jos keskusta hyväksyy uudistuk-
sen, on se monen mielestä viimei-
nen naula maatalouden arkussa.
 Nykyisellään metsäsuunnitel-
man mukaisesta metsänkäytöstä 
tehdään ilmoitus ennen puunkor-
juuta.

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937

asennus - suunnittelu - tarvikkeet
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Vieraskolumni

Ihmisten uhkaaminen, solvaaminen 
ja panettelu ovat syntisen ihmisen 
syntistä toimintaa. Tällaisia sanoja 
kohdistettaessa suureen joukkoon 
syyllistytään kansanryhmän kiihot-
tamiseen. Se on rikos, josta joutuu 
oikeuteen. Ei ole oikeuslaitoksella 
helppoa. Rangaistusta määriteltäes-
sä joudutaan punnitsemaan vihapu-
heen taso sekä se, kuinka paljon pu-
heen kohteena oleva ihmisryhmä on 
kiihottunut. Kiihottumisen määrää ei 
niin vain mitata. Pelkkä meteli medi-
assa ei saa olla mittari, kuinka paljon 
kansanryhmä on tullut saatetuksi kii-
hottuneeseen tilaan. Ongelmana on 

Vihapuheen naamio
se, että vihapuhetta on kahta lajia. 
Toisista tuomitaan, kun taas toisia ei 
tunnisteta vihapuheeksi lainkaan.  

Kiroilukin on vihapuhetta  

Kristityt ovat kansanryhmä. Toivot-
tavasti kuulut tähän isoon joukkoon. 
Tervetuloa, jos et vielä kuulu. Ki-
roileminen, manaaminen ja törkeä 
kielenkäyttö ovat silkkaa vihapuhet-
ta, mutta koska sitä tulvii kaikista 
kanavista, sitä ei sellaisena pidetä. 
Minulla on tunne, että minulle nau-
retaan, kun moisesta edes kehtaan 
kirjoittaa. Sielunvihollisen nimien 

lausuminen vahingoittaa eniten sa-
nojan omaa sielua, mutta siinä on 
aina mukana kristittyjen solvaamis-
ta, alentamista ja uhkaamista. Olet-
ko havainnut Jeesukseen uskovien 
joutuneen ryhmänä kiihottuneeseen 
olotilaan yleistyneen kiroiluvihapu-
heen johdosta? Et ole. Sen sijaan 
he kestävät ja sietävät sitä. Kristitty 
siunaa kiroilijaa.  

Vihapuheesta vapaaksi 

Kiroilun yleistyminen ei tee sitä 
vaarattomaksi. Pallo menee maa-
liin. Haastattelussa urheilija kiroilee 
ylistäen saavutustaan. Kukaan ei 
huomaa mitään. Juniori haaveilee, 
olisinpa idolini kaltainen. YouTube-
mediapersoona koettaa saada Ju-

malaan ja Raamatun sanaan luotta-
van kristityn naurunalaiseksi, kuinka 
tämä kehtaakin uskoa Jumalan luo-
neen ihmisen omaksi kuvakseen, 
naiseksi ja mieheksi. Varmuuden 
vuoksi hän ryydittää pilkkaansa hy-
myillen ja kiroillen. Yleisö taputtaa.  

Jos kaikkia vihapuheita ei pidetä 
yhtä vahingollisina, kansanryhmän 
kiihottamissyytöksistä uhkaa tulla 
vallankäytön väline. Se olisi vaa-
rallista. Vihapuheet tulkoot samalle 
viivalle. On parasta, että riisumme 
omat vihapuhenaamiot itse. Silloin 
ollaan oikealla tiellä. 

Jeesus sanoo: ”Rakastakaa viha-
miehiänne ja rukoilkaa vainoojienne 
puolesta.”   

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Torstai-aamuna koko maailma 
hämmentyi Venäjän aloitettua 
laajan hyökkäyksen Ukrainaan. 
Sodan perustelut eivät vakuutta-
neet juuri ketään. Ylivoimaisesti 
varustautunut suurvalta hyökkäsi 
monista sovitteluyrittyksistä huo-
limatta itsenäistä naapuria vas-
taan. Vanhemmalla väellä nousi 
varmasti mieleen maamme vai-
heet talvisodan vuosina. Perjan-
tai-iltana lähes kaikissa maamme 
kirkoissa soitettiin rauhankelloja 
ja pidettiin rukoushetkiä rauhan 
puolesta. 

Ukrainalaiset tarvitsevat tukeamme 
Haluan myös itse Lapuan hiippa-
kunnan piispana rohkaista kaikkia 
muistamaan edelleen rukouksin 
Ukrainan kansaa. Voimme myös 
antaa tukea sodasta kärsiville 
Kirkon Ulkomaanavun tai muiden 
järjestöjen keräysten kautta. On 
myös tärkeää, että kaikki haluk-
kaat saavat keskustella sodan 
aiheuttamien pelkojen ja huolten 
keskellä. Läheisten ja tuttavien li-
säksi  keskusteluapua voi pyytää 
seurakuntien työntekijöiltä. 

Rohkaisuna olkoon myös ukrai-

Nyt, kun maailmaa ja mei-
tä suomalaisia on kohdannut 
järisyttävät uutiset Venäjän 
toimista Ukrainassa. On pai-
kallaan pohtia, josko sittenkin 
lämmitettäisiin kotimaisel-
la energialla kiinteistöjämme 
vähän pidempään kuin halli-
tusohjelman kirjauksessa on 
sovittu. 

Polttoaineet tulevat sodanu-
han myötä vain kohoamaan, 
samaten sähkö kallistuu ja 
hinnat nousevat. Kansalaisille 
tulee kohtuuttoman kalliiksi, 
nyt tuo pyrkimys puhtaam-
masta ilmasta. Mitä tapahtuu 
idän suunnalla ilmaston puh-
tauden puolesta?

Suurissa rähdyksissä tuppaa 

”Kaiken pelon ja ahdistuksen keskellä haluan julistaa toivoa, joka perustuu Jumalan lupauksiin ja 
ylösnousseeseen Kristukseen, elävään Toivoon.” Kuva: Lapuan hiippakunta

nalaisen virren 369 sanat. Siinä 
sanotaan mm: 

”Nyt päivä laskee, pilvi peittää jo 
taivaanrannan tummuvan. Myös 
huomispäivä varjon heittää, se 
kertoo myrskyn nousevan. Vaan 
nytkin kaikkeen pelkoon, vaivaan 
on Isä luonut armotaivaan”.

Matti Salomäki
Lapuan hiippakunnan piispa

Huoltovarmuuden tarkastelu uusiksi hallituksessa!
ilmaston laatu huononemaan, 
vaikka me Suomen puolel-
la tekisimme omat asiamme 
EU-ilmastotoimien mukai-
sesti. Poikkeusoloissa on syytä 
tarkastella huoltovarmuutta 
monelta eri kantilta. On oltava 
ravintoa, lääkkeitä ja monen-
laisia jokapäiväisiä tarvikkeita 
muutamaksi viikoksi jokaisen 
kansalaisen tarpeisiin. Se on 
sitä hyvää kansalaisista välit-
tämistä. 

Huolehditaan kansalaisistam-
me ja ei aiheuteta kohtuutto-
mia kuluja omilla päätöksillä. 
Tilanteen mukaan tulee toimia 
ja tarkastella myös jo päätetty-
jä asioita sekä päivittää ne ny-
kyhetkeen. Kansalainen Raimo Ristilä 

Seinäjoelta

MIELIPIDE

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



HAKIJAPALVELUT
p. 040 830 2275
hakijapalvelut@sedu.fi

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

TSEKKAA KAIKKI MAHDOLLISUUDET opintopolku.f i  > Sedu
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 TEKIJÄ, 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

MEIJERISTI – ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa ammatilli-
sen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. 

Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua opetusmeijerissä. 
Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteistyössä alan 
yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksen mukai-
silta TJK-jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Aloituspaikkoja myös ammatinvaihtajille. Asuntolapaikka ja ruokailu  
kouluviikolla opiskelijalle maksutonta.  

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku 23.2. – 23.3.2021.
Koulutukseen on myös jatkuva haku.

INSINÖÖRI (AMK) –  BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu meijeriteknologiaan
erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK). 

Meijeriteknologian opintopolku valitaan yhteisten perusopintojen jälkeen. 
Meijerialan opintoihin liittyvä harjoittelu on palkallista.

Tutkinto antaa valmiudet  toimia esimiehenä  tai esimerkiksi  tuotanto-
prosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönotto- 
tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku 17.3. – 31.3.2021.

Meijerit ovat pitkälti automatisoituja tuotantolaitoksia, joissa 
valmistetaan maidosta monenlaisia elintarvikkeita. Laaduk-
kaiden tuotteiden valmistukseen tarvitaan ammattitaitoisia 
tekijöitä.

#syötävänhyvä

22.2. – 22.3.2022

16.3. – 30.3.2022.

Uutuus lehmille! 

 Toimittaja: Teollisuushankinta, puh. 020 765 9580, www.teollisuushankinta.fi
Valmistaja: Finncow Oy, www.finncow.fi

KALSIUM-pasta, pakkaus 4 x 390 g
Markkinoiden tehokkain suun kautta 
annosteltava kalsiumvalmiste.

FOSFORI-pasta, pakkaus 4 x 370 g
Täydennysrehu fosforin puutos - 
tiloihin naudoille.

KETOOSI-pasta, pakkaus 4 x 330 g
Kun lehmä ei syö!

PÖTSI-pasta, pakkaus 4 x 330 g
Vauhtia pötsin bakteeri toimintaan!
pH-Pasta, pakkaus 4 x 430 g
Nopea apu happaman pötsin ja  
juoksu tus maha haa vaumariskin  
pienentämiseen.
MAGNESIUM-pasta, pakkaus 4 X 390 g
Kun on riski laidunhalvaukseen,  
myös sisäruokinnassa.

Tehokkaat kotimaiset
Lehmän-pastat

KYSY LISÄÄ MEIJERISTÄSI 
TAI LÄHIMMÄSTÄ 
MAATALOUSKAUPASTA!

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com


