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aurinkosähköpaneelit
Luotettavasti oikein mitoitettu, tarpeisiisi sopiva korkealaatuinen aurinkosähköjärjestelmä 
kotiin, vapaa-ajalle, ammattikäyttöön sekä ääriolosuhteisiin. Nopea toimitus, täydellisenä 
tarkastettuna asennuspakettina .

Aurinkopaneeli on energiafiksu valinta. Alle kahdessa tunnissa aurinko säteilee maapallolle 
päästötöntä energiaa ihmiskunnan vuoden tarpeisiin. Hyödynnä aurinkovoimaa, ilmaista 
sähköä ilman sähkön siirtomaksuja. Lisätuloja saat myymällä aurinkosähkön omatuotannosta 
yli jäävän sähkön.

ILMALÄMPÖPUMPUT
Ilmalämpöpumppu on erinomainen keino laskea 
kodin energialaskua - se maksaa itsensä takaisin 
muutamassa vuodessa. Kesäisin se toimii 
jäähdytyslaitteena ja siten parantaa myös asumis-
mukavuutta roimasti.

Tuottajantie 42 B7, 60100 Seinäjoki

www.korasahko.fi
harri.koskela@korasahko.fi
Puh. 0400-661 405

Muista Kotitalous- 
ja maatalousvähennys!



HUHTIKUU 2022HUHTIKUU 20222 3

Helsingin Sanomien Visio-liitteessä oli Fazerin toimitusjohtaja 
Christoph Vitzthumin haastattelu. Juttu avaa pelottavan hyvin sitä, 
mitä riskejä Venäjän valloitukseen bisneksen näkökulmasta liittyy. 
Ensi alkuun kerrottakoon, että Fazer tuomitsee Venäjän aloittaman 
sodan ja tiedosti heti, kuinka iso bisnes Venäjällä tulee muodostu-
maan nopeasti myös mainehaitaksi.

Venäjä on ollut Fazerin kolmanneksi suurin markkina ja liikevaihdon 
osalta puhutaan 157,4 miljoonan euron liikevaihdosta, joka vastaa 
13,8 %:ia koko yrityksen liikevaihdosta. Fazerilla on ollut Pietarissa 
kolme leipomoa ja 40 prosenttia markkinasta, Moskovassa puoles-
taan yksi leipomo ja 15 prosentin markkinaosuus. Työntekijöitä Ve-
näjällä on ollut 2300 eli 23 prosenttia kaikista työntekijöistä. Enem-
män työntekijöitä Fazerilla on vain Suomessa.

Fazer ilmoitti vetäytyvänsä pois Venäjän markkinoilta myöhään sun-
nuntai-iltana sodan alkamisen jälkeen. Tiedotteen julkaisemisesta 
kului puoli tuntia siihen, kun Venäjän viranomaisilta tuli ensimmäi-
nen yhteydenotto. Venäjän viranomaisten viesti oli selkeä:”Ette voi 
lopettaa toimintaanne Venäjällä”.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan oli Vitzthumille heti selvää, että Faze-
rin on lähdettävä pois Venäjältä. Sen jälkeen oli päätettävä, mitä pol-
kua pitkin. Leipomotoiminnan lopettaminen ei käynytkään helposti, 
koska Venäjä on asettanut Fazerille huoltovarmuusvelvollisuuden. 
Venäläisviranomaisten mukaan huoltovarmuuden suhteen kriitti-
sillä aloilla toimivat eivät saa millään tavoin vähentää tuotantoaan. 
Ne eivät myöskään saa tehdä mitään sellaista, joka voitaisiin tulkita 
tuotannon vähentämiseksi tai alasajoksi. Jos näin tehtäisiin, yhtiön 
paikallista johtoa voisi uhata 15 vuoden vankilakeikka.

Fazer ei halua vaarantaa työntekijöidensä turvallisuutta Venäjällä, 
joten leipomot pyörivät siellä edelleen. Toki toimintaa ohjataan täy-
sin Venäjältä. Fazer on kieltänyt brändinsä käytön Venäjällä ja Faze-
rin liput on laskettu tangoissa ja logot otettu pois seiniltä.

Fazerilla on nyt venäläisviranomaisten lupa myydä Venäjän leipo-
motytäryhtiönsä, mutta myynnin vastuullinen toteuttaminen ei ole 
helppoa; ostajaehdokkaiden taustat ja rahoitus on selvitettävä sen 
varmistamiseksi, että ostajaehdokas ei ole lännen pakotelistalla. Li-
säksi Venäjä on kieltänyt myyntirahojen kotiuttamisen eivätkä län-
nen pankit ota mielellään vastaan venäläistä rahaa.

Haastattelun lopuksi Vitzthum toteaa, että ei itse usko yhtiön paluu-
seen Venäjällä. ”Tällä hetkellä näen Venäjällä enemmän mörköjä kuin 
mahdollisuuksia”.

Lihatalo Atrialle lähtö Venäjältä ainakin näyttää kivuttomammal-
ta. Atria päätti viisaasti jo vuonna 2021 myydä tappiollisen liiketoi-
mintansa Venäjällä. Itänaapuriin jäi siinä vaiheessa vain pikaruoka-
toiminta Sibylla Rus, mistä Atria ilmoitti luopuvansa maaliskuussa 
2022. Ylen haastattelussa reilu vuosi sitten Atrian toimitusjohtaja 
Juha Gröhn myönsi, että on iso asia, kun kaksi tehdasta ja tuotemerkit 
myydään. ”Strategista pohdintaa on käyty, ja todettu, että keskitym-
me muihin maihin.” Yhtiön mukaan tuore päätös myydä Sibylla Rus 
ei ole taloudellisesti merkittävä yhtiölle. Hyvä näin.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Pääministeri Sanna Marinin sidonnaisuusilmoituksen mukaan hänellä 
on velkaa yksin 719 000 euroa. Marin on pätkätyössä vuoden 2023 huh-
tikuuhun. Vuonna 2020 tulot olivat 205 689 euroa. Verovuonna 2019 taas 
120 923 euroa ja käteen jäi 70 000 euroa. Miten on mahdollista, että hen-
kilö saa nykypankkilainsäädännöllä ja näillä tuloilla näin paljon lainaa? 
Koron nousu vain 4 %:iin tarkoittaisi vuodessa 30 000 euron korkokuluja 
ja 30 000 euron lyhennyksiä.

Sdp:n ex-pääministeri Paavo Lipponen toimii Nordstreamin palveluk-
sessa ja puoluesihteeri Anton Rönnholm Gazpromin konsulttina. YLEn 
mukaan Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk), Sanni Grahn-Laa-
sonen (kok), Alexander Stubb (kok) ja Jyrki Katainen (kok) kuuluvat 
nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjes-
telmän “nollausta”. Emmanuel Macronin, Annalena Baerbockin, Mark 
Zuckenbergin ohella työtä omaisuuksien nollaamiseksi johtaa kukas 
muukaan kuin Klaus Schwab, 83. Olisiko syytä panna poliitikot vastuu-
seen aina valtakunnan oikeutta myöten, jos paljastuu heidän hankkeiden 
edistäneen heidän politiikan jälkeistä uraansa? Pallo jalkaan.

Oletko koskaan miettinyt, miten saadaan ihmiset täysin riippuvaiseksi 
valtiosta? No esimerkiksi siten, että tehdään välttämättömyyshyödyk-
keistä niin kalliita, että ilman valtion tukea et pysty niitä hankkimaan tai 
elämään. Mietitäänpä, mitä Suomessa on jo valtion päätöksillä tehty.

TOIMENPIDE 1. Ensiksi valtio antoi luonnollisen sähköverkkomonopolin 
yksityisille ja takasi korkeat tuotot lakipykäliä myöten. Sähkönsiirtomak-
sut räjähtivät. TOIMENPIDE 2. Sähkön hinta nostetaan ilmastosekoilul-
la ja päästökaupalla niin korkealle, että sähkön hinta moninkertaistuu. 
Tavallinen rivitalo- tai paritaloasuja on maksanut tänä talvena jopa yli 
tuhannen euron laskuja kuukaudessa. TOIMENPIDE 3. Bensan ja dieselin 
hinta viritetään lainsäädännöllä, veroilla ja biokomponentin lisäämistä 
edellyttävällä jakeluvelvoitteella niin ylös, ettei ihmisillä ole varaa liik-
kua. Polttoainekustannukset ovat muutamassa vuodessa tuplaantuneet.

TOIMENPIDE 4. Rahapolitiikalla muutetaan korkodynamiikkaa. Ohjausor-
koja nostetaan sen verran, että muutaman satasen korkomenot lähestyvät 
tonnia tai ylittävät sen kuukaudessa. TOIMENPIDE 5. Taksonomian kautta 
yrityksiltä viedään rahoitus, elleivät ne toteuta keinotekoisesti arvioituja 
hiilipäästöjen vähennystavoitteita tai biodiversiteettitavoitteita. Ilman ra-
hoitusta pääomaontensiiviset yritykset eivät voi toimia.

Jos keskivertoperheelle, jossa on kaksi työssäkäyvää, jäisi verojen jäl-
keen ennen mitään muita kuluja 2500-3000 euroa nettona käteen, voi 
jokainen laskea mitä yllä olevat kulut tarkoittavat. Merkille pantavaa, 
että kaikki kulut ovat säädöksillä aiheutettuja. Jos markkinan olisi an-
nettu toimia vaikkapa edes sillä tasolla kuin 10 vuotta sitten, olisivat 
perheen kulut satoja tai jopa tuhansia euroja pienemmät. Kuinka kauan 
ihmiset hyväksyvät, että hallituksesta toiseen viherryttämisellä ajetaan 
ihmiset lopulta sosiaaliluukulle ja valtion orjiksi?

Suomen kansan on syytä rukoilla kansamme puolesta. Rukoilla myös 
Ukrainan kansan ja sodan loppumisen puolesta. Sotilasprofessori Jan-
ne Mäkitalo muistutti osuvasti A-studiossa Matt 26:52 sanoista: ”Jotka 
miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.”

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Halpa diesel
kuuluu kaikille

Puheenjohtajan palsta

Venäjällä enemmän 
mörköjä kuin 
mahdollisuuksia
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Tavoittaa yli 50 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 30.03.2022

Seinäjoelle saapui muutama viik-
ko sitten ukrainalaisia, jotka ovat 
joutuneet jättämään kotimaansa 
Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Sei-
näjokinen-lehti sai haastattelun 
ukrainalaisilta sisaruksilta, Annal-
ta, 39 ja Olesyalta, 32. 
 Anna ja Olesya ovat syntyneet 
Ukrainassa Mariupolissa, mutta 
Suomeen he tulivat Kiovasta.  
 -Mariupoliin jäivät vanhem-
pamme ja mummomme. Heihin 
emme ole saaneet yhteyttä 2.3. jäl-
keen, kertovat Anna ja Olesya.
 Anna on opiskellut Harkovan 
yliopistossa taloustieteen maiste-
riksi ja työskenteli logistiikkajoh-
tajana biopolttoaineita myyvässä 
yrityksessä. Olesyan ammatteina 
ovat käytännön psykologi ja ala-
koulun opettaja. Hänellä on myös 
kosmetologin koulutus ja viimeiset 
kuusi vuotta hän onkin työsken-
nellyt kosmetologina.
 -Serkkumme on asunut Seinä-
joella jo 22 vuotta. Hän kutsui mei-
dät tänne. Olemme aikaisemmin 
vierailleet Seinäjoella ja Suomi on 
muutenkin tuttu, koska tätimme 
asuu Espoossa, vastaavat sisaruk-
set kysymykseen siitä, että miten 
he päätyivät Seinäjoelle.

”Vaikea uskoa, että 
nykyaikana voi maailmassa 
olla tälläistä julmuutta”
Anna ja Olesya kertovat tuntevansa 
todella suurta tuskaa siitä, mitä ta-

”Venäjän propagandan mukaan he menivät vapauttamaan Ukrainan 
natseista, mutta todellisuudessa he tekivät ihmisten elämästä helvettiä.”

pahtuu heidän kotimaassa. 
 -Vaikea uskoa, että nykyaikana 
voi maailmassa olla tälläistä jul-
muutta. Kotikaupugistamme Ma-
riupolista ei ole enää juuri mitään 
jäljellä. Venäläiset joukot tuhosivat 
kaupungin koko infrastruktuurin 
ja tekivät kaikkensa, että ihmi-
set jäisivät ilman ruokaa, vettä ja 
lämpöä. Kaupungista ei vieläkään 
ole mahdollista evakuoida ihmisiä 
Ukrainan puolelle. Venäläiset ovat 

kaapannnet evakuointiin tarkoi-
tettuja busseja ja vieneet niillä ih-
misiä Venäjän puolelle. Pelkäsim-
me saman tapahtuvan Kiovassa ja 
päätimme lähteä, kertovat naiset.
 Annan ja Olesyan mukaan Ve-
näjän propagandan väittää, että 
venäläiset sotilaat menivät va-
pauttamaan Ukrainan natseista, 
mutta todellisuudessa he tekivät 
ihmisten elämästä helvettiä. Ku-
kaan ei halunnut heitä sinne.

Suomi on kuin 
mallimaa Ukrainalle
Suomi on jo Annalle ja Olesyalle 
tuttu maa.
 -Tykkäämme suomalaisista 
arvoista; luonnon läheisyydestä, 
maan historiasta, oman tuotannon 
tukemisesta, omista traditioista. 
Suomi on kuin mallimaa Ukrai-
nalle. Haluamme kiittää Suomen 

tämän päivän politiikkaa. Ymmär-
rämme, että Ukrainan tukeminen 
ei ole hyväksi Suomen taloudelle, 
mutta silti Suomi tekee niin, totea-
vat sisarukset kuin yhdestä suusta.
 Lisäksi Anna ja Olesya ovat kii-
tollisia loppilaiselle Jarmo Pikka-
raiselle, jonka järjestämässä bussi-
kyydissä he pääsivät Suomeen. 
 -Myös tulkkina toimineen 
Ingrid Palinin rooli oli tärkeä. Hä-
nen työnantajansa antoi hänelle 
palkallista vapaata Puolan matkaa 
varten. Suomalaiset olemme tässä 
tilanteessa kokeneet auttavaisik-
si, kilteiksi, meitä tukeviksi. Esi-
merkiksi tuntematon mies halusi 
auttaa meitä suoraan rahallisesti, 
kun kuuli serkkumme kautta, että 
olemme täällä. Myös Vaasan vas-
taanottokeskuksessa rekisteröi-
tyessämme tunsimme olevamme 
sydämellisesti tervetulleita. Tuol-
loin Seinäjoelle ei ollut vielä omaa 
vastaanottokeskusta avattu, avaa-
vat siskokset kokemuksiaan.

”Tunnemme olevamme 
nyt turvassa”

Seinäjoella Anna ja Olesya tunte-
vat olevansa turvassa. Heillä on 
edelleen puhelimessa asennettuna 
sovellus, joka ilmoittaa ilmahä-
lytyksistä Kiovassa. Vime päivinä 
siellä on ollut kymmeniä hälytyksiä 
päivittäin.

 Tulevaisuuden varalta sisaruk-
silla on suunnitelmia:
 -Haluamme löytää töitä, em-
mekä vain olla tekemättä mitään. 
Otamme työtarjouksia mielelläm-
me vastaan. Toivomme, että sota 
loppuu ja pääsemme palaamaan 
kotimaahamme, sanovat Anna ja 
Olesya.
 Lisäksi he haluavat kiittää suo-
malaisia kaikkien ukrainalaisten 
puolesta, jotka ovat tulleet Suo-
meen ja korostavat, että apu on nyt 
todella tärkeää. 
 ”Toivomme, että ukrainalai-
set ovat hyödyksi ja löytävät oman 
paikkansa, niin kauan kuin ovat 
Etelä-Pohjanmaalla.”
 Anna ja Olesya kaipaavat van-
hempiaan ja yhteyttä heihin. 
 -Haluamme kuulla heidän 
olevan turvassa. Kaipaamme itse-
varmuutta, koska tulevaisuus on 
tuntematon tällä hetkellä, toteavat 
sisarukset.
 Lopuksi Anna ja Olesya halua-
vat painottaa, että he toivovat koko 
maailman auttavan Ukrainaa. 
 -Ukrainan armeija on sisukas, 
mutta tarvitsee aseapua. Venä-
jä on varustautunut sotaan paljon 
paremmin. Länsimaiden tulisi toi-
mittaa Ukrainan toivomaa aseis-
tusta sekä painostaa Kiinaa, ettei 
se antaisi apua Venäjälle. Uskomme 
sodan loppuvan näin paljon nope-
ammin, päättävät Anna ja Olesya.

ROMUT KIERTOON

Pohjanmaan 
Kierrätys ja Markkinointi

Puh. 040 187 4080

Ostetaan auto-, maatalous-, ym. 
metalliromut. Autoista romutus-

todistus. Tuodaan vaihtolava. 

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

RENKAIDEN JÄLLEENMYYNTI JA ASENNUS
TI-Palvelut Timo Ikola
Soita p. 0400 669 315

Hellanmaantie 410, Lapua  –  Hintoja tori.fi/tipalvelut
Laitot myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tiistai-iltana Halkosaaren seura-
kuntakodin ovelta kuuluu mukava 
puheensorina ja hajuaistia hellii 
myös kahvin tuoksu. 
 Halkosaaren seurakuntakodissa 
kokoontuu nimittäin kahden viikon 
välein ’miesten piiri’. Tiistai-iltai-
sin kello 18 paikalla käy vaihtelevas-
ti kymmenkunta miestä. Tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille.
 Yhtenä puuhamiehenä on ai-
van lähistöllä asuva Olavi Mäki. 
Mäki kertoo, että toiveiden mukaan 
iltaisin luetaan pätkä Raamattua, 
kuunnellaan lauluja, rukoillaan ja 
keskustellaan.
 Halkosaaren lisäksi miehiä tu-
lee vierailemaan lähialueilta. Va-
kio-osallistuja on Kitinojalla asuva 

Miesten piiri Halkosaaressa

Matti Kristola. Hän sai vastikään 
rovastin arvon.  Myös Seinäjoen ja 
Hyllykallion alueilta on näppärä 
saapua Halkosaareen, matkaa kun 
tulee vain alle 10 minuuttia. 
 Miesten illan tavoite on koota 

miehiä keskustelemaan matalalla 
kynnyksellä. Miehilläkin on tarve 
puhua hengellisistä asioista ja ta-
vata toisiaan muutenkin. Seuraa-
van kerran miesten ilta on koolla 
Halkosaaressa tiistaina 5.4. klo 18.

Seinäjoen kaupunginhallituksen 
enemmistö kääntyi Nurmossa ta-
vallisia kiinteistön omistajia vas-
taan. Äänestyksessä Paula Risikko 
(kok), Johannes Karhu (kesk), Ant-
ti Knuuttila (vas), Mervi Mäenpää 
(kesk), Tuomas Ojajärvi (vihr), Kati 
Ojaniemi (kesk), Sirkka Pentti-
lä (sdp), Jesse Luhtala (kok), Kati 
Särmö (kok) ja Aki Ylinen (kesk) 
vastustivat hallinto-oikeudessa ole-
van tuulivoimaloiden 3 kilometrin 
suojaetäisyyspäätöksen lainvoiman 
odottamista.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen (ps) 
ja Erkki Valtamäki (ps) vaativat, että 
hanketta ei käynnistetä.
 Seinäjoen ja Lapuan rajalle 
suunnitellulle Lamminnevan, ny-

Kaupunginhallitus alentamassa kiinteistöjen 
arvoa 66 miljoonalla eurolla

kyisen Isovuoren, hankealueelle 
on luonnosteltu jopa 50 voimalaa. 
Lähimmät talot ovat vain n. 1 km:n 
päässä suunnitellusta voimala-
alueesta, 2 km:n säteellä on n. 831 
asuntoa ja 5 km:n säteellä jo yli 3909 
asuntoa. Minkään muun tuulivoima-
selvityksessä esitetyn selvitysalueen 
läheisyydessä Etelä-Pohjanmaalla ei 
ole näin suurta määrää asuintaloja. 
 Kesällä 2021 on julkaistu Ruot-
sissa tehty tutkimus tuulivoima-
loiden vaikutuksesta kiinteistöjen 
arvoon. Mikäli kiinteistön lähellä si-
jaitseva voimala oli korkeampi kuin 
173 metriä, alensi se kiinteistön arvoa 
jopa 40 % kahden kilometrin säteellä 
voimalasta.
 Tuulivoimala vaikutti arvoa 

alentavasti jopa 8 kilometrin päässä 
voimaloista. Mikäli kyseessä oli yli 10 
voimalaa käsittävä tuulivoima-alue, 
kiinteistön arvo 2 kilometrin säteellä 
alueesta oli 30 % alhaisempi.
 Nurmossa on paljon uusia kiin-
teistöjä, joiden arvo on yli 360 000 
euroa. Mikäli 831 asunnon keskimää-
räiseksi arvoksi määritetään 200 000 
euroa, syntyisi Nurmossa kiinteis-
töjen arvossa pelkästään kahden ki-
lometrin säteellä tuulivoimalasta 66 
miljoonan euron kiinteistöjen arvon 
menetykset.
 Nurmoon suunnitellaan jopa 300 
metrin korkuisia tuulivoimaloita.

Hakosaaren miesten piiriä koordinoi Olavi Mäki (toinen oik.)

Olesya (kuvassa vasemmalla) ja Anna ovat aikaisemminkin käyneet Seinäjoella. He ovat kotoisin Mariupolista, eivätkä 
ole saaneet yhteytttä sinne jääneisiin vanhempiinsa. Kuva: Jarkko Marttila

lue lisää aiheesta s.10
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Etelä-Pohjanmaan aluevaltuus-
to istui historiallisen ensimmäisen 
kokouksen maanantaina 7.3.2022 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin luentosalissa. Kokouksen avasi ja 
puhetta johti valtuuston vanhin jäsen 
Raimo Vistbacka.
 Hallintosäännön käsittely otti 
odotetusti eniten aikaa ensimmäi-
sessä kokouksessa. Ryhmät päätti-
vät yksimielisesti huomioida henki-
löstön edustuksen eri toimielimissä 
myöhemmin valmisteltavalla tavalla.
 Aluevaltuuston puheenjohtajis-
toon valittiin kolme seinäjokista. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Paula Risikko 

Tässä ovat uudet aluevaltuuston päättäjät eri toimielimissä – 
Seinäjoelta kolme aluevaltuuston puheenjohtajistoon

Aluevaltuuston puheenjohtajisto        

Puheenjohtaja KOK Risikko Paula      Seinäjoki   
1. vpj KESK Lehtimäki Esko     Teuva   
2. vpj PS Kattelus-Kilpeläinen Piia     Seinäjoki   
3. vpj SDP Heikkilä Aarne     Seinäjoki    

Aluehallitus                                  Varalla    
Puheenjohtaja KESK Hautala Lasse Kauhajoki Oja-Lipasti Sari Lapua
1. vpj KOK Keskinen Sami Kurikka Ala-Käkelä Liisa Kurikka 
2. vpj KESK Jäätteenmäki Anneli Lapua Roumio Tiina Kauhava 
Jäsen KESK Anttila Lasse Alavus Mikkilä Juha Kurikka 
Jäsen KESK Ahonen Esko Evijärvi Ylinen Aki Seinäjoki 
Jäsen KESK Sihto Paula Seinäjoki Rintala Esa Lapua 
Jäsen KESK Tuuri-Tammela Helena Isokyrö Puoliväli-Oksala Jenni Seinäjoki 
Jäsen KOK Pukkinen Jaakko Isokyrö Ahopelto Antti Evijärvi 
Jäsen KOK Pöntinen Kai Lapua Renko Anna-Maija Kauhava 
Jäsen KOK Kärnä Elina Seinäjoki Luhtala Jesse Seinäjoki 
Jäsen PS Vainionpää Marko Alavus Koskela Harri Ilmajoki 
Jäsen PS Kangasluoma Riitta Lapua Sippola Jenni Kurikka 
Jäsen SDP Penttilä Sirkka Seinäjoki Parkkamäki Margit Kurikka 

Etelä-Pohjanmaalla romutetaan yli 142 turvekonetta – 
tuki haettiin loppuun puolessatoista kuukaudessa
Turvetuotantokoneiden romu-
tustuen haku on päättynyt. Asi-
asta kertoi tukipäätökset koko 
maassa tekevä Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus. Tukea pystyi 
hakemaan 8.2.2022–22.3.2022. 
Romutustukihakemuksia saapui 
käsittelyyn yhteensä 390 kpl.
 Turvetuotantokoneiden ro-
mutustukea varten oli varattu 
valtion talousarvioihin yhteen-
sä 29 110 000 euron suuruinen 
siirtomääräraha. Tukeen varattu 
määräraha on nyt kulutettu ko-
konaisuudessaan loppuun.
 -Tuli kyllä yllätyksenä se, 
miten nopeasti määräraha kului, 
myönsi maksatus- ja tarkastus-
yksikön päällikkö Olli-Matti 
Karesvuo Pohjois-Pohjanmaan 
ELYstä.
  Ennen haun sulkeutumista 
lähetetyt hakemukset otetaan 
käsittelyyn normaalisti. Hake-
mukset käsitellään saapumis-
järjestyksessä, edellyttäen että 
mukaan on liitetty tuen myön-
tämisen ehtona oleva romu-
tustodistus sekä mahdolliset 
koneiden hankinta-ajankohdan 
osoittavat dokumentit.

Tukea 14 eri koneelle

Tukea voidaan myöntää romu-
tetuille mekaanisille keruuvau-
nuille, imuvaunuille, jyrsimille, 
kääntäjille, karheajajille, hih-
nakuormaimille, ojajyrsimille, 
tasausruuveille, kunnostus-
jyrsimille, suontasauslanoille, 
palaturpeen nostokoneille, tur-
peen kuljetusvaunuille, palo-
kärryille ja turvesoilla käytettä-
ville pumppaamoille. 
  Karesvuon mukaan tuki-
muoto on koettu toimivana ja 

kiinnostavana.
 -Turvetyöryhmässä oli mu-
kana turvealan yrittäjiä. Myös 

asetuksen valmistelussa heidän 
näkemys on huomioitu, sanoo 
Karesvuo.

 -Tuelle oli selkeästi kiin-
nostusta.

Haku on päättynyt

Karesvuo korostaa, että haku on 
nyt päättynyt.
 Eniten tukea haettiin Etelä-
Pohjanmaalle, jossa hakemuksia 
tuli peräti 142 kaikkiaan 390:stä 
hakemuksesta. Hakemusten yh-
teenlaskettu arvo Etelä-Pohjan-
maalla oli 9,5 miljoonaa euroa.
 Kanta-Hämeen yhden ha-
kemuksen summa oli 27 000 eu-
roa.
 Täsmälliset romutushin-
nat on listattu valtioneuvoston 
asetuksessa. Tuen kokonais-
määrää kuitenkin rajoittaa ns. 
de minimis -tukimallin eli EU:n 
vähämerkityksellisen tuen so-
veltaminen, mikä asettaa tuen 
maksimimääräksi 200 000 
euroa muut de minimis -tuet 
huomioiden kuluvan ja kahden 
edellisen verovuoden aikana.
 De minimis-asetuksen mu-
kaan 200 000 euron yrityskoh-
taista enimmäisrajaa valvotaan 
niin sanotun yhden yrityksen 
tasolla. Samaan konserniin tai 
määräysvaltaan kuuluville suo-
malaisille yrityksille myönnetyt 
tuet lasketaan yhteen.
 Käytännössä tuen hakijalle 
voidaan myöntää tukea enintään 
200 000 euroa, vaikka tukikel-
poisia turvekoneita ja -laitteita 
olisi romutettu enemmänkin ja 
tuki ilman mainittua rajoitusta 
olisi laskennallisesti enemmän. 
Tukimäärä voi olla myös pie-
nempi kuin 200 000 riippuen 
yrityksen jäljellä olevasta de mi-
nimis -kiintiöstä, johon vaikut-
tavat suoraan aiemmin saadut 
de minimis -tuet.

Turvetuotantokoneiden romutustuki
Saapuneet hakemukset maakunnittain

Etelä-Karjala  2
Etelä-Pohjanmaa  142
Etelä-Savo  3
Kainuu   8
Kanta-Häme  1
Keski-Pohjanmaa  7

Yhteensä  390 hakemusta, huom. samalta yritykseltä voi olla useampi hakemus.

Keski-Suomi  40
Kymenlaakso  4
Lappi   3
Pirkanmaa  37
Pohjanmaa  10
Pohjois-Karjala  3

Turvetuotantokoneiden romutustuki on aiheuttanut myös kritiikkiä.

Pohjois-Pohjanmaa 43
Pohjois-Savo  22
Satakunta  57
Varsinais-Suomi  8
 

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 €)

Henkilöstö ja kehittämislautakunta    

Puheenjohtaja KESK Palmu Sari Alajärvi Mänty Riikka Ilmajoki
vpj KD Nummensalo Kati Seinäjoki Malmi Hanna-Liisa Kauhava 
Jäsen   KESK Ala-aho Ville Lappajärvi Männikkö Mikko Seinäjoki 
Jäsen KESK Pihlajamäki Jaakko Seinäjoki Pasto Maarit Seinäjoki 
Jäsen KESK Koivuluoma Matti Ilmajoki Tuuri Timo Ilmajoki 
Jäsen KESK Hiironniemi Silja Alavus Kujansuu Juho Ähtäri 
Jäsen KESK Kujanpää-Mannila Mervi Kurikka Iso-Tuisku Lotta Ilmajoki 
Jäsen KOK Kankaanpää Jari Seinäjoki Keski-Jyrä Johanna Seinäjoki 
Jäsen KOK Hakala Marko Seinäjoki Koivuniemi Kyösti Kurikka 
Jäsen KOK Suokko Susanna Lapua Niclas Pöytälaakso Ilmajoki 
Jäsen PS Ala-Riihimäki Jarkko Seinäjoki Palomäki Seppo Kuortane 
Jäsen PS Pihlaja Heidi Kurikka Varo Raili Isokyrö 
Jäsen SDP Kivikangas Emma Kauhava Kivimäki Riitta Ilmajoki 
 

 Aluehallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin Lasse Hautala (kesk) 
Kauhajoelta. Aluehallitukseen Sei-
näjoelta tulivat valituiksi myös Pau-
la Sihto (kesk), Elina Kärnä (kok) ja 
Sirkka Penttilä (sd).
 Kokouksen lopussa päätettiin 
valita vt. hyvinvointialuejohtajaksi 
Tero Järvinen. Ennen valintaa oli kä-
sitelty varsinaisen haun perusteista. 
Tiukassa äänestyksessä pohjaesityk-
senä ollut uuden hyvinvointialuejoh-
tajan viran asettaminen avoimeksi 
’toistaiseksi voimassa olevana’ voitti 
vastaehdotuksena olleen 7-vuotisen 
määräaikaisen viran äänin 30-29. 

(kok) Seinäjoelta, 1. varapuheenjoh-
tajaksi Esko Lehtimäki (kesk) Teu-

valta, 2. varapuheenjohtajaksi Piia 
Kattelus-Kilpeläinen (ps) Seinäjoel-

ta ja kolmanneksi varapuheenjohta-
jaksi Aarne Heikkilä (sd) Seinäjoelta.

Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta    

Puheenjohtaja KOK Rajala Lasse Lapua Jarmo Latvala Kurikka
vpj PS Mattila Risto Kauhava Santala Heikki Kauhajoki 
Jäsen KESK Rintala Esa Lapua Pajulammi Martti Seinäjoki
Jäsen KESK Niemistö Esa Ilmajoki Ala-Mattinen Mika Alajärvi 
Jäsen KESK Liinamaa Tapio Kauhava Pyylampi Pekka Kurikka 
Jäsen KESK Oikari Pirkko Ähtäri Kunnari Marita Kauhava 
Jäsen KESK Puoliväli-Oksala Jenni Seinäjoki Aittoniemi Pirjo Seinäjoki 
Jäsen KESK Harjunpää Arja Karijoki Hirvimäki Arja Kauhajoki 
Jäsen KOK Salonen Harri Kurikka Kankaanpää Mauri Isojoki 
Jäsen KOK Ridanpää-Taittonen Annu Kuortane Försti Sanna Isokyrö 
Jäsen KOK Niemi Anne Seinäjoki Saarinen Anneli Seinäjoki 
Jäsen PS Rahkola Helena Ilmajoki Kuusisto Jaana Kauhajoki 
Jäsen SDP Norrena Tanja Lapua Ylinen Niina Ähtäri 
 

Talous- ja investointilautakunta   

Puheenjohtaja KESK Niemistö Jaakko Kauhava Saari Anne Seinäjoki 
vpj PS Koskela Harri Ilmajoki Haapamäki Jari Kurikka 
Jäsen KESK Joensuu Antti Alajärvi Niemelä Ari Seinäjoki 
Jäsen KESK Keisala Juha-Pekka Soini Vihriälä Jukka Seinäjoki 
Jäsen KESK Ketola Pirjo-Liisa Isojoki Holtinkoski Hanna Lapua 
Jäsen KESK Salomäki Sirpa Vimpeli Pasto Maarit Seinäjoki 
Jäsen KOK Aila Mikko Seinäjoki Jönkkäri Kirsi Karijoki 
Jäsen KOK Varila Riikka Kuortane Kaskimäki Reija Ähtäri 
Jäsen KOK Ylisiurua-Hemminki Satu Seinäjoki Lehtinen Julia Kurikka 
Jäsen KOK Myllymäki Anna-Liisa Kurikka Paananen Urpo Kauhajoki 
Jäsen PS Matokangas Anne Alajärvi Kamppinen Aapo Kauhava 
Jäsen SDP Varmola Tapio Seinäjoki Kuusikko Erkki Isokyrö 
Jäsen VAS Ketola Olli Alajärvi Elomaa Ari Kurikka 
 

Turvallisuuslautakunta           

Puheenjohtaja KOK Vistbacka Raimo Alajärvi Raumanni Juho   
vpj KESK Ojaniemi Kati Seinäjoki Julmala Juha Seinäjoki 
Jäsen KESK Toivola Teppo Kuortane Kitinoja Helli Seinäjoki
Jäsen KESK Mäki Juhani Kurikka Hakola Raija Kurikka 
Jäsen KESK Ylinen Aki Seinäjoki Kuivinen Mikko Seinäjoki 
Jäsen KESK Laitila Susanna Alavus Yli-Hemminki Louna Seinäjoki 
Jäsen KESK Kananoja Reetta Ilmajoki Hella Pekka Lapua 
Jäsen KOK Kuula Sami Lapua Vaahtoniemi Jussi Lapua 
Jäsen KOK Lahtinen Helena Lapua Maunula-Craycroft Riitta Kauhajoki 
Jäsen KOk Tamsi Satu Teuva Ala-Rantala Tiina Kauhava 
Jäsen PS Gadd Erja Ähtäri Kiukkonen Olli Kauhajoki 
Jäsen PS Juurakko Petri Alavus Puronvarsi Esa Kauhava
Jäsen VKK Rämäkkö Heli Seinäjoki Yli-Kaatiala Johanna Alavus

Aluevaltuuston pu-
heenjohtajisto: Aarne 
Heikkilä (III vpj.), Esko 
Lehtimäki (I vpj.), Pau-
la Risikko (pj.) ja Piia 
Kattelus-Kilpeläinen (II 
vpj.).

Aluevaltuuston muut valinnat löydät sivulta www.seinajokinen.fi

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin



MAALISKUU 2022MAALISKUU 20226 7

Ruokaturvallisuus (food security) 
korostuu sodan ja kriisien aikana. 
Uhka voi tulla kauempaa kuin omal-
ta rajalta. Agronomin opinnoissa 
sovitetaan tämä huomioiden erin-
omaisella tavalla tiede ja käytäntö 
ns. soveltaviksi tiedekorkeakoulu-
opinnoiksi. Agraariopintojen ohella 
mm. ravitsemus, teknologia, ympä-
ristö, metsä ja varsinkin taloustiede 
ovat keskiössä unohtamatta johta-
mista ja viestintää. 

YDINLASKEUMA. Johtaessani mai-
toedunvalvontaa MTKssa ja mai-
tovaltuuskunnassa selvitimme sä-
teilyturvakeskus STUKin kanssa 
ydinlaskeumaan varautumista mai-
totiloilla. Satokauden aikana las-
keuma on kohtalokas peltokasveille 
ja avomaan vihanneksille. Nurmi 
nousee arvoonsa. Säteilystä konta-
minoitunut, saastunut, nurmi voi-
daan korjata pois ja tuhota. Nurmel-
ta korjataan 2-3 satoa kesässä, kasvu 
kestää runsaan kuukauden. Yhden 
sadon menetys voidaan vielä korvata 
ja säästyä totaalituholta. Sianlihan 
tuotannossa voidaan myös hyödyn-
tää elintarviketuotannon sivujakeita 
kuten heraa rehuna. 

STUKin mukaan cesium-jäämäpi-
toisuudet elintarvikkeissa laskivat 
vuonna 1986 Tsernobylin jälkeen 

Kotieläintuotanto ja peltokasvituotanto ovat huoltovarmuutemme ydin

nopeasti. Vuodesta 1988 lähtien eni-
ten cesiumia mitattiin lähinnä sisä-
vesikaloista, riistasta, metsäsienistä 
ja metsämarjoista.

RAVINTEET. Lannoitteiden raaka-
aineita hankitaan paljon Itä-Euroo-
pasta juuri Ukrainan, Valko-Venäjän 
ja Venäjän alueilta. Lannoitteiden 
raaka-aineita toki löytyy Suomes-
ta myös Siilinjärveltä tai Soklista. 
Tuotannossa energiana on käytetty 
paljon venäläistä maakaasua. Karjan 
lanta tai lietelanta on kriisiaikana 
entistä arvokkaampi ravinteiden ja 
jatkossa biokaasun lähde. Lannan 
sijoittaminen viljakasvuston pe-
rustamisen yhteydessä maan alle 

antaa vanhan termistön mukaisesti 
ns. varastolannoituksen. Useimmi-
ten toisena viljan uudistamisvuonna 
kylvetään useampivuotinen nurmi-
kasvusto viljan ”aluskasvustoksi”. 
Lannan ravinnepotentiaali on vahva 
ja antaa kasvuvoimaa useaksi vuo-
deksi. 

RAVITSEMUS. Kriisissä myös ruoka-
aineiden saatavuus, siirrettävyys, 
ravitsemus ja varastointi korostuvat. 
Viljaa ja valkuaiskasveja tarvitaan 
sekä ruoaksi, mutta myös mahdol-
lisuuksien mukaan rehuksi. Tässä 
järjestyksessä. Maidon ja naudanli-
han etu on, että nautakarja käyttää 
ihmiselle kelpaamatonta biomassaa 

eli nurmea ravinnokseen. Maidon 
ja lihan lisäksi esimerkiksi suoma-
lainen ruisleipä ja kananmunat ovat 
ravitsemuksellisesti erinomaisia 
sekä monipuolisten vitamiinien ja 
kivennäisaineiden lähteitä. Kriisissä 
kaikkea ei voida tarjota tuoreena. On 
tärkeää, että pienessä tilavuudessa 
voidaan tarjota paljon ravintoainei-
ta. Siksi myös tuotteiden jalostami-
nen on kriisiaikana tärkeää, mutta 
erityisesti varastoja pitää olla.

JATKUVUUS. Suomalaisen maitota-
louden kantava ajatus on ollut vuo-
sikymmenet hajautettu koko maan 
kattava maitotilojen verkosto. Mai-
toa ja siten myös lihaa on ollut tar-
jolla kaikkialla Suomessa. Uhka tai 
tuho voi tulla useista suunnista tai 
useille alueille yhtä aikaa. Jos kesän 
viljasato menetetään osittainkin, 
voivat seuraukset olla kohtalokkaat. 
Lehmä on siitä erinomainen, että 
sen tuotanto on ympärivuotista. Jo 
Karjalan ja itärajan surullisista ja 
tunteikkaista evakkokuvista tunnis-
tamme, että lehmä on myös siirret-
tävissä.

ENERGIA. Maatilojen käyttämätön 
energiapotentiaali on nyt saatava 
käyttöön. Biokaasupotentiaali on 
TEM:n selvityksen mukaan jopa 16 
TWh. Tästä 4 TWh:tä olisi lannasta, 

Päätoimittaja

Nälkä ja vilu tietävät kurjuut-
ta. Lyijyyn voi myös kuolla, ai-
nakin Ukrainassa. Suomessa on 
jauhettu ”ilmastohätätilasta”. 
Nämä puheet saa nyt säilöä sinne 
mappi öö:hön ainakin hetkeksi. 
Meitä ei nyt ensikädessä uhkaa 
ilmaston lämpeneminen, vaan 
saatana, joka on ottanut vallan 
itänaapurissa.

Armeijassa sanottiin, että nälkä 
ja kylmä heikentävät keskitty-
miskykyä ja oppimista - sitä tie-
tenkin sietää tiettyyn pisteeseen 
asti koulutusmielessä, mutta jos 
rintamalle joutuu, ei voi valita 
olosuhteita.

Ukraina on ollut merkittävä vil-
jan- ja öljykasvien tuottaja. Mus-
tan mullan maa on ruokkinut 
eurooppalaisia ja afrikkalaisia. 
Tänä keväänä jäävät Ukrainan 
pellot suurilta osin kylvämättä ja 
syksyllä sato korjaamatta, koska 

Ruokaa tuottavat yksittäiset 
tuottajat. Tilat ovat perhe- tai 
yhtiöpohjaisia. Yhtä kaikki, ih-
miset meidät ruokkivat ja heillä 
tulee olla mahdollisuus jatkaa 
elinkeinoaan. On sanottu, että 
armeija marssii vatsallaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ruoka on yksi 
oleellisimmista asioista myös 
turvallisuuden kannalta.

                    *********

Lapualla Etelä-Pohjanmaan 
MTK:n pitämässä tilaisuudessa 
maaliskuussa todettiin useasta 
suusta, että ”ruokaketju on rik-
ki”. Sianlihan tuottajalle jokainen 
porsas tietää 20 euroa tappio-
ta. Snellmanin Snellman piirusti 
fläppitauluun, kuinka lihatalo ei 
saa markkinoilta riittävästi hin-
taa, jotta voisi maksaa enemmän 
tuottajalle. Kaupan edustajat 
puuttuivat Alajoki-salista, mut-
ta tiedossa on, että kauppa tekee 
kovaa tulosta joka päivä. Kaup-
paketjut repivät voiton tuottajan 
selkänahasta. Kun selkänahka on 
mennyt, ollaan viemässä tuotta-
jan päänahka.

Palaan vielä Atrian toimitusjoh-
taja Juha Gröhnin puheenvuo-
roon Lapualla. Hänen viestinsä 
oli, että elintarvikkeiden mark-
kinahinnat on saatava kohdilleen. 
Kohonneiden tuotantopanosten 
kustannukset tulevat näkymään 
hinnoissa, mutta matka on pitkä. 
Eli kuluttajahinnat tulevat nou-
semaan. Oleellista ovat myös sekä 
kansallisen että EU-tason tuki-

Armeija marssii vatsallaan

Putin hyökkäsi maahan. Mistä 
korvaavaa viljantuotantoa? Tätä 
nyt mietitään.

Suomessa on EU-tukien kautta 
ohjattu korvauksia hömppähei-
nän viljelyyn ja viherryttämiseen 
- eikö tuet tulisi ohjata aktiivivil-
jelyyn, jotta saadaan ruokaa pöy-
tään ja rehua tuotantoeläimille? 
On aivan käsittämätöntä, että 
tuen saa siitä, kun niittää pellon 
ja jättää heinät peltoon.

ratkaisut - mitä tuetaan ja mil-
lä summalla. Rahoituslaitosten 
osalta Gröhnin viestinä oli, että 
happea kentälle tarvitaan; pank-
kien tulee välttää tilannetta, 
jossa kannattavaa liiketoimin-
taa ajetaan alas lyhytaikaisen 
rahoituskriisin takia. Gröhnin 
loppukaneettina oli oman teke-
misen korostaminen ja kriittis-
ten hyödykkeiden saatavuuden 
varmistaminen. Eli perusasiat 
huoltovarmuuden ja ruokatur-
van kannalta keskiöön.

Maataloudelle luvattiin 300 
miljoonan euron tukipaketti. 
Toivottavasti nämä rahat oh-
jautuvat oikeaan kohteeseen eli 
tuottajalle, joka ruokkii meidät, 
meidän lapset ja vanhemmat. 
Meidän jokaisen on puolustet-
tava ruokaturvaa ja huoltovar-
muutta.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

oljesta ja nurmesta otettavissa käyt-
töön lämpönä, sähkönä ja liiken-
nepolttoaineena nopeasti. Sähkön 
nettotuonti oli 17 TWh vuonna 2021. 
Valtion pitää huolehtia biokaasun 
jalostamiseen riittävät investointi-
tuet.

Kotieläintuotanto, kasvinviljely ja 
kasvihuonetuotanto luovat elintar-
vikkeiden huoltovarmuutta. Valtion 
on oltava huolehtimassa tilojen ja 
elintarviketeollisuuden kanssa elin-
tarvikeketjun huoltovarmuudesta. 

Ruoan osuus suomalaisten kulutus-
menoista oli noin 12 prosenttia ja 
osuus oli 40 vuodessa puolittunut. 
Samaan aikaan asumisen ja ener-
gian osuus menoista on miltei tup-
laantunut jo 30 prosenttiin kulutus-
menoista. Kuluttajalle käytännössä 
vain ilmoitetaan noussut sähkön 
siirtomaksu, kalliimpi bensan hinta 
tai uusi sähkön hinta.  Huoltovar-
muuskeskustelussa on syytä palaut-
taa mieliin, että ”ilmaista ruokaa ei 
ole”. Ja ilman ruokaa ei ole huolto-
varmuutta.

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

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn 
puhui isolle tuottajayleisölle Lapu-
alla MTK:n tilaisuudessa.
 Maalainen-lehti (8.3.) uutisoi, 
että useat suomalaiset elintarvike-
alan yritykset olisivat irtisanoneet 
sopimukset suomalaisten kauppo-
jen kanssa. Lehden saamien tieto-
jen mukaan kyseessä olisivat ensi 
kesäksi sovitut hinnat.

Atrian Juha Gröhn ”ei kiistä” sopimusten purkua

 Sopimusoikeudellisena pe-
rusteena sopimusten irtisanomi-
seen olisi lehden saamien tietojen 
mukaan ollut ns. Force majeure eli 
ylivoimainen este, joka tarkoittaa 
sopimuksen osapuolista riippuma-
tonta, odottamatonta poikkeuk-
sellista tapahtumaa, joka estää so-
vitun velvollisuuden täyttämisen.
 Taustalla erityisesti lihatalojen 

vaatimuksissa olisivat olleet tuot-
tajien kohonneisiin tuotantokus-
tannukset.
 Euroopassa ohra maksaa 400 
euroa tonni, kun se vuosi sitten 
maksoi 150 euroa tonnilta. Lisäk-
si viljasta on pulaa Euroopassa ja 
Suomen viljat eivät tule riittämään 
syksyyn. Eikä  syksyn sadosta ole 
tietoa.

Atria ja Snellman eivät kiistä

MTK:n tilaisuudessa maaliskuus-
sa Lapualla Atrian toimitusjohtaja 
Juha Gröhn ei kiistänyt, onko so-
pimukset tulevan kesän hinnoista 
purettu.
  -En kommentoi millään taval-
la, Juha Gröhn vastasi.
 -En kommentoi millään taval-

la, vastasi myös Roland Snellman 
lihanjalostaja Snellman Oy:ltä.
 Myös Valion toimitusjohtaja 
Annika Hurme muotoili Lapulla, 
että ”tässä tilanteessa on mahdol-
lista neuvotella sopimuksia uudel-
leen”.

”Maataloustuotteiden ja elintar-
vikkeiden tuotantokustannukset 
ovat nousseet poikkeuksellisen 
nopeasti. Tuottajahinnat eivät kui-
tenkaan ole nousseet kustannuksia 
vastaavasti. Tämä on aiheuttanut 
kannattavuusongelmia etenkin al-
kutuotannossa. Tilanteen on nähty 
uhkaavan elintarvikeketjun kes-
keisiä toimintaedellytyksiä.”
 Näin kirjelmöi elintarvike-
markkinavaltuutettu Olli Wikberg 
elintarvikealan toimijoille lähet-
tämässään kirjeessä maaliskuun 
puolivälissä.
 -Toimiva ruokahuolto on toi-
mivan yhteiskunnan perusedelly-
tys. Sen turvaaminen on koko elin-
tarvikeketjun yhteinen asia. Tämä 
vaatii välittömiä ja konkreettisia 
korjaavia toimenpiteitä kaikilta 
ketjun toimijoilta, Wikberg linjaa.
 ”Tuotantopanoksista lannoit-
teiden hinnat ovat nousseet en-
nennäkemättömän jyrkästi. Hinnat 
nousivat viime vuonna yli kaksin-
kertaisiksi. Myös energian ja re-
hujen hinnat nousivat muutamia 
kymmeniä prosentteja. Muutokset 
ovat olleet tavanomaiseen verrat-
tuna moninkertaisia.”
 -Lihan tuottajahinnat kään-
tyivät loppuvuodesta kustannus-
nousun vanavedessä hienoiseen 

”Elintarvikeketjun kustannuskriisi vaatii 
välittömiä ja konkreettisia toimenpiteitä”

kasvuun, mutta vuositasolla nou-
sut jäivät parhaimmillaankin vaa-
timattomiksi. Maidon tuottajahin-
ta puolestaan nousi vuodessa noin 
viisi prosenttia. Viljojen tuottaja-
hinnat nousivat heikon satovuoden 
aiheuttaman niukkuuden seurauk-
sena reippaasti, kirjoittaa Wikberg.
 -Hintojen nousut eivät kuiten-
kaan riittäneet korvaamaan eri-
tyisesti pienen viljasadon aiheut-
tamaa tulonmenetystä maatiloille. 
Kokonaisuudessaan maatalou-
den kannattavuus heikentyi viime 
vuonna merkittävästi. Arviot muu-
toksen suuruudesta vaihtelevat 
vielä merkittävästi. Maatalouden 
yrittäjätulon on arvioitu pienen-
tyvän vähintään viidenneksellä ja 
enimmillään runsaalla kolman-
neksella.

Teollisuus ongelmissa

Olli Wikbergin mukaan ”kustan-
nusten raju nousu ei ole ainoastaan 
alkutuotannon ongelma. Myös 
teollisuus on kohdannut poikkeuk-
sellisen suuria kustannusnousuja. 
Esimerkiksi pakkausmateriaalien 
hinnat ovat olleet reippaassa nou-
sussa. Myös pakkausten saatavuu-
den kanssa on ilmennyt ongelmia. 
Lisäksi energian hinnan nousu ku-

rittaa koko ketjua.”
 -Kulutuksen suuntautuminen 
yhä enemmän jalosteisiin ja val-
misruokiin muuttaa teollisuuden 
kustannusrakennetta. Tuotanto-
panoksia ja työvaiheita tulee li-
sää. Samalla markkinoille syntyy 
kuitenkin lisäarvoa, jonka pitäisi 
tuoda ketjuun lisää rahaa, Wikberg 
sanoo.
 Tilannetta pidetään elintarvi-
kemarkkinavaltuutetun toimistos-
sa poikkeuksellisena.
 -Se oli sitä jo ennen Ukrainan 
sotaa. Sota kuitenkin on muuttanut 
tilanteen entistä vaikeammaksi. 
Käynnissä oleva sota lisää ruoka-
ketjun paineita entisestään. Sota 
aiheuttaa huomattavaa epävar-
muutta elintarvikemarkkinoille ja 
nostaa ruuan hintaa.

Hinnoista voitava
neuvotella heti
Kustannuskriisin ratkaisu on Wik-
bergin mukaan markkinoiden 
käsissä: ”kyse on koko elintarvi-
keketjun yhteisestä asiasta, jonka 
ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien 
toimijoiden panosta. Myös julkisen 
sektorin on omalta osaltaan oltava 
mukana, ja tarkasteltava omia käy-
täntöjään. Lisäksi Ukrainan sodan 
elintarvikeketjulle aiheuttamien 
vaikutusten korvaamisessa voi-
daan tarvita hallinnon interventi-
ota.”
 Markkinoilta on elintarvike-
markkinavaltuutetun mukaan tär-
keä tunnistaa tuoteryhmät, joiden 
osalta tilanne on erityisen huono. 
Akuutteja toimenpiteitä on hänen 
mukaansa kohdistettava eten-
kin niihin. Pidemmällä aikavälillä 
on myös etsittävä keinoja, joiden 
avulla elintarvikemarkkinat saa-
daan toimimaan paremmin. Näin 
voidaan Wikbergin arvion mukaan 
pystyä ehkäisemään vastaavien 
ongelmien syntymistä tulevaisuu-
dessa.
 -Markkinatoimijoiden on nyt 
tarkasteltava omia toimintatapo-
jaan. Vallitsevan tilanteen vaka-
vuudesta johtuen neuvotteluihin 

on syytä hakea erilaista lähesty-
mistapaa ja neuvotella aiemmin 
totutusta poiketen. Toimijoiden 
on käytävä avointa keskustelua. 
Hintaneuvottelujen on oltava ai-
toja riippumatta esimerkiksi sii-
tä, miten ne ajoittuvat suhteessa 
mahdollisiin hinta- tai valikoima-
jaksoihin. Hintaneuvottelujen lä-
pinäkyvyyttä lisäämällä voidaan 
vahvistaa neuvottelujen yleistä hy-
väksyttävyyttä. Elintarvikemark-
kinoiden sopimuskulttuuri kaipaa 
yleisemminkin merkittävää uudis-
tamista, vaatii Wikberg.
 Wikberg kuitenkin tähdentää, 
että neuvotteluissa on tärkeä ym-
märtää, että kuluttajahintoja ei voi 
korottaa rajattomasti. Kuluttaji-
en ei voida olettaa olevan valmiita 
maksamaan kotimaisesta ruuasta 
mitä tahansa. On myös tärkeä pitää 
mielessä esimerkiksi kilpailulain-
säädännöstä mahdollisesti tulevat 
rajoitukset.
 Elintarvikemarkkinavaltuutet-
tu seuraa aktiivisesti neuvottelujen 
etenemistä ja tilanteen kehitty-
mistä. Valtuutettu selvittää myö-
hemmin, mihin neuvottelut ovat 
johtaneet. Tarvittaessa valtuutettu 
voi myös avustaa osapuolia resurs-
siensa ja toimivaltuuksiensa puit-
teissa.

Atrian Juha Gröhn pääsi vastaamaan kysymykseen sopimusten irtisanomisesta. Gröhn piti tiukan ”en kommentoi”-linjansa.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu 
Olli Wikberg
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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

Satu Hallinen kertoo olleensa koto-
naan vasta puoli neljältä aamuyöllä 
Seinäjoella vietettyjen Romukioskin 
avajaisten jälkeen.
 -Avajaiset ylittivät parhaim-
matkin odotukset. Pisimmillään oli 

Romukioskin yrittäjä Satu Hallinen haluaa tehdä tekoja ympäristön hyväksi. Hän 
myös hoitaa itse yrityksen kirjalliset asiat ja käy itsekin toimipisteissä tekemäs-
sä romukauppaa. Romukioski on perustettu alun perin sen takia, että yksityisiä 
asiakkaita ei muualla palvella. -Pahimmissa tapauksissa kierrätettävää romua 
menee kaatopaikalle kun ei tiedetä romun oikeaa hintaa, arvioi Hallinen.

Entisen siipikarjatilan tiloissa punnitaan ja maksetaan kierrätettävästä romusta.

Myydään po l t topu i ta
(ko ivua  ta i  sekak lap ia )  autossa  va lmi ina

50 laat ikkoa  (3  kuut io i ta ) .
5€  laat ikko  ta i  3  kuut iota  200€.
Tuont i  onn istuu  se inä joen  a lue .

041  7032 383 

Romukioskin avajaisissa jopa 400 metrin jono Seinäjoella

yli 400 metrin jono ja makkaroitakin 
meni 300, kertoo Romukioskin yrit-
täjä Satu Hallinen.
 Romukioski toimii nyt 16 paik-
kakunnalla, kun Seinäjoen toimipis-
te avattiin maaliskuussa Kivimäen 

entisen siipikarjatilan tiloihin Ha-
marintielle.

Työtä ympäristön hyväksi

Hallinen kertoo Romukioskin toi-
mineen jo yli viisi vuotta eri puolilla 
Suomea.
 - 17.2.2017 perustin yrityksen 
halusta tehdä työtä ympäristön hy-
väksi. Samalla halusin luoda työpai-
kan, joka vastaa sitä mitä haluan itse 
tehdä, sanoo Hallinen.
 Jo ensimmäisen vuoden liike-
vaihto nousi yli miljoonan euron.
 -Tänä vuonna menee liikevaihto 
yli viiden miljoonan euron. Tavoite 
on olla Suomen suurin toimija juhan-
nukseen mennessä, linjaa Hallinen.
 Satu Hallinen hoitaa itse yrityk-
sen kirjalliset asiat ja käy itsekin toi-
mipisteissä tekemässä romukauppaa.
 Romukioski on perustettu alun 
perin sen takia, että yksityisiä asiak-
kaita ei muualla palvella.
 -Pahimmissa tapauksissa kier-
rätettävää romua menee kaatopai-
kalle kun ei tiedetä romun oikeaa 
hintaa, arvioi Hallinen.
 -Halusin muuttaa tämän, sil-
lä jokaisen miehen sydämessä elää 
pieni romukauppias, Hallinen uskoo.
 Hallisen liikeidea oli uutta toi-
mialalla:
 -En ole romukauppa enkä -liike 

vaan kioski.
 Entisen siipikarjatilan tiloissa 
punnitaan ja maksetaan kierrätettä-
västä romusta. 

Hinnat avoimesti netissä

Romukioskin hinnat voi katsoa heti 
netistä. Lisäksi rahat saa heti ja vaa-
ka pelaa.
 -Ensimmäisenä päivänä Seinä-
joella tuli akkuja 10 000 kg ja kupa-
riin paloi rahaa 20 000 euroa.
 -Pohjanmaalla ollaan tosi val-
veutuneita ja täällä on tosi hyvin la-
jiteltu, Hallinen ihasteli seinäjokis-
ten kierrätystaitoja.
 Romukioskilla on omia työnte-
kijöitä ja yhteistyötä muiden yritys-
ten kanssa, kuten esimerkiksi Romu-
mäen ja Romu-Keinäsen kanssa.
 Hallinen on ollut kiinnostunut 

myös kansainvälisistä asioista ja hä-
nellä on kansainvälisen alan traden-
omin tutkinto.
 Kansainvälisiä yhteyksiä tarvi-
taan, sillä kaikkea romua ei Suomes-
sa vielä lajitella.
 -Suomessa omaa akkujen käsit-
tely ei ole, toteaa Hallinen.
 Hallinen kertoo koko työyh-
teisön ja yhteistyökumppaneiden 
tärkeydestä. Yleensä uuden toimi-
pisteen avajaisissa on koko kaarti 
koolla, mutta nyt on niin kovaa ky-
syntää, että joka pisteestä ei Seinä-
joelle päästy avajaisiin mukaan.
 – Olen löytänyt oikeat ihmiset 
ympärilleni. Minulla on maailman 
mahtavimmat yhteistyökumppanit, 
hehkuttaa Hallinen.
 Jatkossa Hamarintien Romu-
kioskissa romua otetaan Seinäjoella 
vastaan joka torstai klo 14-17.

Venäjän tuomittava hyökkäys Uk-
rainaan on käynnistänyt uuden 
aikakauden Euroopassa. Kiristy-
nyt maailmanpoliittinen tilanne 
vaikuttaa myös Suomeen, joka on 
vuosia tuonut osan tarvitsemas-
taan energiasta Venäjältä, ja herät-
tää kysymyksiä Suomen energian 
huoltovarmuuden varmistami-
sesta. Kaupunkiympäristössä toi-
mivat energiayhtiöt katsovat, että 
tulevien talvien energiatarpeiden 
varmistamiseksi Suomen on syytä 
edistää omavaraisuutta ja huol-
tovarmuutta nopeasti myös bio-
energian tuotannon lisäämisen 
kautta. Tähän nopeita väyliä tarjo-
avat kasvatusmetsien ensiharven-
nusrästien purkaminen ja ener-
giaturpeen asettaminen jatkoajalle 
lähivuosiksi.

Metsänhoidon sivuvirrat 
täysimääräisesti käyttöön

Noin viidennes Suomen energia-
hakkeesta tuodaan Venäjältä ja 
yleinen käsitys on, että energi-
antuonnin loppuminen Venäjäl-
tä ei aiheuta välittömiä ongelmia 
Suomelle. Nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja kiristy-
neessä globaalissa tilanteessa on 
kuitenkin katsottava muutamia 
kuukausia pidemmälle aikavälil-
le ja valmisteltava toimenpiteitä, 
joiden avulla turvataan Suomen 
energiantarpeet seuraaville läm-
mityskausille.

Kaupunkiympäristössä toimivat 
energiayhtiöt katsovat, että Ve-
näjältä tuotavaa puupolttoainet-

Kaupunkiympäristössä toimivien energia-alan yritysten yhteinen kannanotto

KASVATUSMETSIEN ENSIHARVENNUSRÄSTIEN PURKAMINEN JA 
ENERGIATURPEEN HYÖDYNTÄMINEN KEINOJA TURVATA HUOLTOVARMUUS LÄHIVUOSINA

ta voidaan korvata muun muassa 
lisäämällä kotimaisen puupolt-
toaineen tuotantoa erityisesti en-
siharvennusrästejä hoitamalla. 
Valtakunnan metsien inventoin-
nin (VMI) mukaan Suomen nuo-
rissa kasvatusmetsissä on myö-
hässä olevia hoitotöitä lähes puoli 
miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensi-
harvennusrästejä on lähes miljoo-
na hehtaaria ja osalle tästä alasta 
voidaan myöntää myös pienpuun 
keruutukea (Kemera-tuki). Vuon-
na 2020 ulkomailta tuotiin ennä-
tysmäärä eli 1,8 miljoonaa kuu-
tiometriä puuta energiakäyttöön 
ja metsähakkeen käytöstä tuonnin 
osuus oli 24 prosenttia, mitä Bio-
energia ry pitää strategisesti kor-
keana osuutena. Maamme nuorten 
kasvatusmetsien hoitorästeiltä 
voidaan korjata vastuullisesti ja 
kestävästi energiakäyttöön sovel-
tuvaa energiapuuta määrä, joka 
vastaa lähes 20 vuoden tuontihak-
keen määrää.

Kotimaisen puupolttoaineen tuo-
tannon lisääminen edellyttää 
kuitenkin päättäväisiä toimia. 
Kaupunkiympäristössä toimivat 
energiayhtiöt katsovat, että ensi-
harvennusrästien purkamisen on 
oltava yksi keino puupolttoaineen 
saatavuuden varmistamiseksi ti-
lanteessa, jossa Venäjältä tuodus-
ta puupolttoaineesta luovutaan. 
Tavoitetta voidaan edistää pien-
puun korjuuseen kohdistettavan 
Kemera-määrärahan kasvatta-
misella ja tukiehtojen muuttami-
sella. Viimevuosina kemeratukea 
on jäänyt käyttämättä, vaikka on 

on markkinaehtoiset edellytyk-
set. Päätökset toimista on tehtävä 
maaliskuun 2022 aikana, jotta tur-
peen nosto ehditään aloittaa tule-
valla kesäkaudella.

Kaupunkiympäristössä toimivat 
energiayhtiöt esittävät seuraavia 
toimia energiaturvetuotannon jat-
kuvuuden varmistamiseksi:

 ·   Turpeen vero lämmöntuotan-
nossa on väliaikaisesti poistettava
Turpeen käytön päästöoikeus-
maksua on väliaikaisesti alennet-
tava ja/tai kompensoitava
 ·   Turpeen tuottajille on makset-
tava riittävälle pinta-alalle korva-
usta tuotantosoiden ylläpidosta
 · Turvetuotannosta luopumiseen 
liittyvän lainsäädännön voimas-
saoloaikaa on jatkettava, jotta 
yrittäjien taloudelliset edellytyk-
set jatkaa tuotantoa säilyvät
 ·  Turvekoneiden romuttamiseen 
liittyvän lainsäädännön voimas-
saoloa on jatkettava, jotta välte-
tään liian nopea koneiden romut-
taminen
 ·  Huoltovarmuuskeskuksen ta-
seeseen on perustettava turpeen 
varmuusvarastot
 ·  Suomen energiariippuvuus Ve-
näjästä voidaan katkaista, mutta, 
tasavallan presidenttiä vapaasta 
lainaten, se on tehtävä huolella – 
ei viivytellen, mutta huolella.

Kansallisesti ja alueellisesti mer-
kittävinä energiayhtiöinä ja huol-
tovarmuuden varmistajina toi-
vomme tulevamme kuulluksi.

Alva-Yhtiöt Oy

EPV Energia Oy

KSS Energia Oy

Kuopion Energia Oy

Lahti Energia Oy

Lappeenrannan Energia Oy

Oulun Energia Oy

Pori Energia Oy

Seinäjoen Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy

Turku Energia Oy

Vaasan Sähkö Oy

Vantaan Energia Oy

ollut näköpiirissä, että puuta tar-
vitaan korvaamaan turvetta. Tämä 
on selkeä merkki tukiehtojen toi-
mimattomuudesta. Tukiehtojen 
valuvika löytyy maksuperusteis-
ta ja tukitasosta. Nykyinen tuki 
maksetaan hehtaarikorvauksena, 
jonka takia tuen suuruus korjattua 
puukuutiota kohti on suurin tuen 
piiriin kuuluvissa alhaisen ener-
giapuukertymän kohteissa. Kii-
reellisimmät hoitorästit ja parhaat 
energiapuukohteet ovat tiheissä, 
paljon pienpuuta sisältävissä koh-
teissa. Jotta nämä kohteet saadaan 
markkinoille, tulee tuki mak-
saa riittävän suurena korjattua 
puukuutiometriä kohden, jolloin 
pienpuun korjuusta tulee kannat-
tavaa. Näissä kohteissa myös met-
sänhoidollinen hyöty on suurin.

Metsänomistajien kannustaminen 
harvennushakkuisiin taloudel-
lisen tuen kautta lisää saatavilla 
olevan puupolttoaineen määrää. 
Lisäksi rästien purkamisen kautta 
on mahdollista kohentaa metsien 
arvokasvua ja terveyttä (ks. Bio-
energia ry, 26.2.2022) sekä vähen-
tää teollisuudelle käyttökelpoisen 
ainespuun energiakäyttöä.

Kaupunkiympäristössä toimivat 

energiayhtiöt pitävät tärkeänä, 
että Venäjältä tuotavan puupolt-
toaineen mahdollisen luopumisen 
yhteydessä pyritään varmista-
maan kotimaisen puupolttoaineen 
saatavuus.

Energiaturpeesta huolto-
varmuuspolttoaine 
seuraaville vuosille

Turpeen energiakäyttö on tarkoi-
tus puolittaa vuoteen 2030 men-
nessä, mutta käytännössä alasajo 
on jo edennyt pitkälle ja käyttö vä-
hentynyt rajusti. Huoltovarmuus-
keskuksen mukaan (MaaSTul 
28.2.2022) Venäjän energiahaketta 
ei voi enää korvata polttoturpeella, 
koska turvetta ei ensi kesänä nos-
teta.

Kaupunkiympäristössä toimivat 
energiayhtiöt katsovat, että Ve-
näjän aiheuttaman kriisin seu-
rauksena turpeen roolia huol-
tovarmuuspolttoaineena on 
syytä arvioida uudelleen: Suomen 
on varmistettava energiaturve-
tuotanto seuraaville lämmitys-
kausille luomalla turvetuottajille 
taloudelliset edellytykset jatkaa 
tuotantoa ja varmistamalla, että 
energiaturpeen varastoinnille 
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Vieraskolumni

Yksi torstai muutti kaiken. Se 
muutti ihmisten mielen ja jakaa 
kahtia, niin Perussuomalaisten 
kuin muidenkin puolueiden kan-
nattajat.

TV:stä ei tullutkaan nyrkkiä, vaan 
Ukrainan sotaa. Suuremmat on-
gelmat astuivat toriparlament-
teihin, kadulle ja työpaikoille. 
Koronapakotteet poistuivat, ih-
miset lähtivät lentoon.

Ilmastosota
Pyörät pitää pyöriä, tai pitäi-
si. Hallitus päätti pitää päänsä. 
Sota on ollut vihervasemmis-
ton ilmastotoimia. Päästä irti 
fossiilisista energiamuodoista. 
Hallituksen ratkaisut ovat mi-
nisteri Emma Karin mukaan tur-
vallisuuspolitiikkaa.

EU ohjaa laskun hiilipäästöis-
tä kansalaisille, tieliikenteeseen 
ja asuntojen lämmitykseen. Ih-

misten pannaan maksamaan 
”ilmastokiima”. Energiaköyhät 
maat ja kotitaloudet ovat lirissä. 
Suomen saama EU:n sosiaalira-
haston tuki olisi 0,54 %:in osuus 
144 miljardista. Eli 500-800 mil-
joonan euron väliin.

34 miljoonaa eurooppalaista ko-
titaloutta ei nytkään pysty mak-
samaan kotitalouden lämmi-
tys- eikä energiakuluja. Autojen 
pitäisi olla päästöttömiä vuonna 
2035. Hulluja ideoita ja vielä hul-
lumpia päättäjiä. 

Kiina, USA, Venäjä, Intia, Austra-
lia yms. tuskin kivihiilen käyttöä 
lopettavat, eikä ruskohiilen. Yh-
teensä näitä nostetaan arviolta 
9000 miljoonaa tonnia. Ukrainan 
sota voi nostaa määriä vielä lisää.

Meillä olisi kotimaista turvetta 
400 vuoden tarpeisiin. Ja ihmis-
ten jaloista viedään kengät, ja su-
kat, nyt vielä kynnetkin.

Asko Franttila PS 
I varavaltuutettu, Seinäjoki

www.kaarimatkat.fi
PÄRNUN KYLPYLÖIHIN LÄHDÖT:

Pohjanmaalta 17.4., 24.4., 1.5.
Estonia Spa (Puistotalo) 475€ (täysihoito)

Viking AB-talo 490€ (puolihoito)
Viking CD-talo 520€ (puolihoito)
Sis. Eckerö-buffet meno-paluu

(ilman buffetia -40€)
VIKINGIN uudella laivalla Turku-Tukholma -risteilylle. 

katso kotisivuilta!
2.5. Seinäjoelta, muutama paikka vapaana, soita heti!

0400 599 309

Vieraskolumni

Tulin juuri sieltä. Olen hyvin väsynyt. 
Evankeliumin sanoma on ilmaista, 
mutta sen ylläpito on kovaa työtä. 
Yli 33 vuoden Nurmon pappina vie-
tetyn vuoden jälkeen ymmärrän yhä 
selvemmin: Nurmon kirkko on paras 
paikka ihmisten olla yhdessä koolla. 
Urkuparven alla takapenkissäkään 
ei ole liian kaukana alttarista. Laulaja 
Joel Hallikaisen sanoin: ”Akustiikka 
täällä on kuin Stradivariuksen viulus-
sa.”  Talonpoikaishenkinen Antti Ha-
kolan piirtämä ristikirkko on sijainnil-
taan hiukan syrjässä. Iso tie kulkee 
toisaalla. Vaikka ovet ovat tielle päin, 
harvemmin sinne mennään sattu-

Nurmon kirkko
malta. Nurmon kirkkovieraat saapu-
vat yleensä varta vasten. 

Olisiko kotikirkoksi?

Vanhat ja uudet nurmolaiset ovat 
yhtä tärkeitä. Varsinkin uusille seu-
rakuntalaisille toivon, että te juurtui-
sitte ja kotiutuisitte tänne ja tuntisitte 
olevanne todella kotona. Nurmoon 
muuttaa jatkuvasti valtavasti väkeä. 
Uusia koteja kohoaa joka puolelle. 
Varmasti pidät kysymyksestäni, sei-
näjokinen, oletko vielä käynyt Nur-
mon kirkossa. 244 vuotta paikallaan 
seissyt seurakunnan rakas paikka 

kutsuu yhä ihmisiä Taivaan Isän 
hyvään yhteyteen. Tämä kolumni 
on tarkoitettu juuri sinulle. Sunnun-
tain kello 10 jumalanpalvelukseen 
on helppo tulla. Väkimäärärajoituk-
setkin ovat vihdoin poissa. Paikal-
laolevien lisäksi Nurmon nettikirkon 
kuulijoita on joka pyhä ilahduttavan 
paljon. Tule Nurmon kirkkoon. Ko-
keile, olisiko tästä sinulle kotikirkoksi.

Sydämellä tulevat sukupolvet

Kaikki hyvä työ on tulevien polvien 
siunaamista. Jumalan sanan esillä 
pitämisen laiminlyönti sen sijaan joh-
taisi korvaamattomaan vahinkoon. 
Jeesuksen unohtaminen ja torju-
minen saattaa pahimmillaan koko 
kansan vaaralle alttiiksi. Joka pyhä 

kirkossa rukoillaan maamme puo-
lesta. Hyvä Jumala, laske varjelevat 
kätesi meidän yllemme! On mahdo-
tonta edes aavistaa, millaisten asi-
oitten kanssa ihmiset kirkkoon tule-
vat. Tilaisuuksiakin on monenlaisia. 
Jokainen pienikin tuokio, rukouksen 
huokaus, toisille siunauksen toivotus 
ja uskosta todistaminen ovat ääret-
tömän arvokasta työtä lastemme ja 
tulevien sukupolvien hyväksi. Kiitos 
seurakunnan vastuunkantajille, jotka 
tahtovat pitää Nurmon kirkosta hy-
vää huolta. Rapistuneet ja pehmen-
tyneet ulkoseinät ja katto laitetaan 
hyvään kuntoon. Tällainen kiitoksen 
velka tuleville polville auttaa jaksa-
maan yhteisessä työssä.

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Salamyhkäisyys Atrian ympärille 
suunniteltavissa tuulivoimaloissa 
sen kuin lisääntyy. Seinäjoen kau-
punginhallitus käsitteli maalis-
kuun 14. päivänä tuulivoimaloiden 
rakentamiseksi aloitettavan tuu-
livoimaosayleiskaavan käynnistä-
misen.
 Seinäjokinen-lehti on aiem-
min uutisoinut, että kaupungin 
viranhaltijat ovat todenneet jo hy-
vissä ajoin ennen asian esittelyä 
maanomistajalle, että ”ne tuuli-
myllyt tulevat siihen. Niin on pää-
tetty.”
 Uusin käänne nähtiin Seinä-
joen kaupunginhallituksessa, jolle 
asiakirjojen mukaan eivät viran-
haltijat edes esitelleet, että Vaasan 
hallinto-oikeudessa on käsittelyssä 
valitus tuulivoimaloiden suojae-
täisyyttä koskien. Valitus on tehty 
kaupunkiympäristölautakunnan 
aiemmasta kolmen kilometrin suo-
jaetäisyyttä käsitelleestä päätök-
sestä. Lautakunta päätti äänestäen, 
ettei minimietäisyyttä aseteta.
 Hallinto-oikeudelle esitetyssä 
valituksessa todetaan, että:
 ”Asian esittäjänä toiminut 
kaavoitusjohtaja Martti Norja on 
antanut kaupunkiympäristölauta-
kunnan jäsenille räikeästi virheel-
listä tietoa ja johtanut heitä har-
haan kaupungin mahdollisuuksista 
ohjata tuulivoimalle kaavoitetun 
alueen sijaintia. Suojaetäisyyden 
määrittämisen väittäminen lain-
vastaiseksi on painostanut lau-
takunnan jäseniä kannattamaan 
kaavoitusjohtajan omaa esitystä 
siitä, että suojaetäisyyttä asuinra-
kennuksen ja tuulivoimalan välille 
ei aseteta.”
 Seinäjoen kaupunkiympä-
ristölautakunnan asiakirjoista ei 
ilmene, että lautakunta olisi vie-
lä antanut lausuntoa valitukseen. 
Asian käsittely jatkuu oikeudessa.

KHO salli suojaetäisyydet

Valittajat viittaavat KHO:n rat-
kaisuun 2020:59, jossa tuulivoi-
mayhtiö oli haastanut kunnan 
asettaman suojaetäisyyden ja kaa-
voitustyön lopettamispäätöksen 
hallinto-oikeuteen ja vielä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Sekä 
hallinto-oikeus että KHO olivat 
suojaetäisyyden asettamisesta sa-
maa mieltä:

Kaupunginhallitus jätti huomioimatta tuuli-
voimaloista tehdyn valituksen hallinto-oikeuteen

 -Kunnalla on maankäyttö- 
ja rakennuslain perusteella laaja 
harkintavalta sen suhteen, mi-
ten se halusi alueitaan kehittää. 
”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 harkintavaltansa perus-
teella päättää pidemmistä etäi-
syyksistä kuin säädökset edellyttä-
vät.”
 Kaupunkiympäristölautakun-
nan 14.12.2021 kokouksista on vuo-
tanut tietoa julkisuuteen vihreän 
lautakunnan jäsenen Laura Ala-
Kokon julkisesta facebook-päivi-
tyksestä:
 ”Jo esityslistasta selvisi, että 
kilometrirajan lautakunta voi aset-
taa, mutta mikäli joku maanomis-
taja tai tuulivoiman rakentaja ha-
luaa sen oikeudessa haastaa, tulee 
kaupunki häviämään. Lain mukaan 
kilometrirajaa ei voi määrätä ilman 
perusteita, vaan suojaetäisyys on 
määriteltävä tapauskohtaisesti. 
Silti tämä asia tuli monelle lauta-
kunnan jäsenelle kokouksessa yl-

lätyksenä.”
 Ala-Kokko äänesti kokoukses-
sa kilometrirajaa vastaan.

Äänet 10-2, jäävi 1

Kaupunginhallitus päätti käyn-
nistää äänin 10-2 Isovuoren oi-
keusvaikutteisen tuulivoima-
osayleiskaavan ja hyväksyä kaavan 
laatijaksi Ramboll Oy:n.
 Suunnittelualue sijaitsee Atrian 
itäpuolella Lapuan kaupungin kun-
tarajan läheisyydessä. Alustava suun-
nittelualueen laajuus on noin 1473 ha. 
 Samoin kaupunginhallitus 
päätti äänin 10-2 käynnistää Palo-
pättäränmäen oikeusvaikutteisen 
tuulivoimaosayleiskaavan ja hy-
väksyä kaavan laatijaksi Plandea 
Oy:n ja YVA-konsultiksi FCG Fin-
nish Consulting Group Oy:n.
 Suunnittelualue sijaitsee Ve-
neskosken itäpuolella Kuortaneen-
tien molemmin puolin ulottuen 
Kuortaneen kuntarajaan. Alustava 
suunnittelualueen laajuus on noin 
3 500 ha.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen 
(ps) esitti, että ”asia palautetaan 
uudelleen valmisteltavaksi koska 
kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksestä, jossa ei ole määri-
telty etäisyysvaatimusta tuulivoi-
maloille on valitettu ja valituksen 
johdosta tehtävä päätös tulisi ensin 

odottaa”.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen (ps.) 
ja Erkki Valtamäki äänestivät mo-
lempia esityksiä vastaan. Reima 
Kuisla oli Palopättäränmäen kaa-
vassa jäävi eikä osallistunut Iso-
vuoren kaavan käsittelyyn.
 Lisäksi kaupunginhallitus 
määräsi maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 202 pykälän perusteel-
la, että päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman.
 Kaupunginhallitus päätti sa-
malla, että yleiskaava-alueelle Iso-
vuoren tuulivoimaosayleiskaavan 
laadinnan ajaksi määrätään mm. 
maankäyttö- ja rakennuslain 38 
§:n mukainen rakennuskielto vii-
den vuoden ajaksi; ja että raken-
nuskielto ja toimenpiderajoitus 
ei koske hankkeita, joilla on voi-
massa oleva ympäristölupa, maa-
ainestenottolupa, suunnittelutar-
veratkaisu tai muu rakentamiseen 
vaadittava lupa, tai joille ennen 
rakennuskiellon määräämistä olisi 
voitu myöntää rakennuslupa ole-
massa olevaan rakennettuun piha-

piiriin ilman suunnittelutarverat-
kaisua.
 Toimenpiderajoitus ei koske 
metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Taivaanraapijat 
muuttuikin Atriaksi

Koko tuulivoimaloita koskevan 
prosessin ajan on korostettu, et-
tei Atria ole hankkeen takana vaan 
Taivaanraapijat Oy. Kaikki muuttui 
kaupunginhallituksen päätöksen 
jälkeen.
 Itikan toimitusjohtaja Risto 
Lahti lähetti heti kaupunginhal-
lituksen päätöksen jälkeen Atrian 
logoilla varustetun tiedotteen pro-
jektin käynnistymisestä.
 Seinäjokinen-lehti on tie-
dustellut useilta Suomessa tuuli-
voimaloiden kaavoitusprosesseja 
suunnitelevilta yrityksiltä, kuinka 
prosessi toimii.
 Esimerkiksi ABO-wind kertoi 
suoraan, että heidän roolinsa on 
saada vain kaava läpi. Sen jälkeen 
he myyvät tuulimyllyoikeudet to-
dennäköisesti Euroopassa tai Yh-
dysvalloissa toimiville yrityksille 
tai eläkeyhtiöille. Eli sopimus siir-
retään kolmannella osapuolelle. 
Näin on mahdollista tehdä Atrian-
kin maanomistajille tekemissä so-
pimuksissa.
 ABO-wind kertoi lehdelle, että 
heidän liikevaihtonsa syntyy jat-
kossa tuulimyllyjen huoltamisesta. 
Useiden Suomen tuulivoimaloiden 
käyttöä ohjataan Espanjasta. Moni 
on aiheellisesti huolestunut rauta-
romusta, joka myllyistä voi jäädä 
luontoon käyttöiän päättyessä.
 Jos tuulivoimaloiden omista-
jien ei tarvitse laittaa miljoonien 
tai edes satojen tuhansien euro-
jen vakuuksia ympäristöhaitoista 
viranomaisille, on suomalaisten 
maanomistajien kohtalo käytän-
nössä mahdoton, jos Panamalla 
oleva yritys menee konkurssiin tai 
häviää. Kolmensadan metrin hirvi-
öt jäävät ja maanomistaja maksaa 
viulut?

könnintie 53, Ylistaro 
0400-927092

205/55 R 16 hintaan
195/65 R 15 hintaan

VERKKOKAUPPA avattu,
jossa paljon merkkejä ja kokoja.

Könnintie 53, Ylistaro
0400 927 092

Neljä tähteä TM:n kesärengastestissä (5/2017)!
Hp010

sis. kierrätysmaksun, rengastyön,
tasapainotuksen ja tarvittaessa allelaiton.

www.hannusippola.fi

290€
280€

KONELIIKE
- MOOTTORIKELKAT
- MAATALOUSKONEET

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Sp�s�i
A-R TURVE OY

O n n i t t e l e e 
Hiihtosuunnistuksen Euroopan mestaria

SANNI HOSKARIA

Sanni Hoskari voitti alle 17-vuo-
tiaiden hiihtosuunnistuksen Eu-
roopan mestaruuskisoissa kultaa 
ja hopeaa henkilökohtaisilla mat-
koilla ja viestistäkin kotiintuomi-
sina oli kultaa.
 Kisat järjestettiin tänä vuonna 
Keminmaalla. Koronapandemian 
takia viime vuonna Suomi ei lähet-
tänyt urheilijoita kisoihin. 
 Keminmaalla kisoihin osallis-
tui yli 300 osallistujaa yhteensä 16 
maasta.
 Rastikettuja edustava Hoskari 
sai kultaa keskimatkalta (n. 5,5km) 
ja sprintistä (n. 2 km) hopeaa.
 -Kisat menivät yli odotusten, 
kertoi Hoskari Seinäjokiselle.
 Hoskarin mukaan auringon peh-
mittämät urat sopivat hänelle hyvin.
 Sanni Hoskarilla on mahdolli-
suus osallistua kisoihin vielä ensi 
vuonna samassa sarjassa. Suomes-
sa on kova taso, joten maajoukku-
eeseen pääsy edellyttää menestys-
tä myös kotimaassa.
 Hiihtosuunnistuksessa on-
nistumiseen vaikuttaa myös vä-
linehuolto ja ilman varsinaista 
valmentajaa urheileva Hoskari saa 
neuvoja isältään, joka myös vastaa 
suksihuollosta.
 -Kuudet sukset on käytössä. 
Ennen kisaa testataan ja EM-ki-
soissa maajoukkueen huolto vas-

Sanni Hoskarille EM-kultaa hiihtosuunnistuksessa
tasi voitelusta, taustoittaa Hoskari.
 Seinäjoelta Hoskari tavoitet-
tiin jalkapallotreeneistä, sillä hiih-

19.3.2022, Keminmaa. Hiihtosuunnistusviestin nuorten Euroopan mestarit 
Anni Salmela, Sanni Hoskari ja Eeva-Liina Ojanaho. Kuva: Tiina Hoskari

tosuunnistuksen ohella lajivalikoi-
maan kuuluvat myös suunnistus ja 
jalkapallo.

 -Ensi vuodeksi olen hake-
nut Kuortaneen urheilulukioon 
ja varalla on Hankasalmen lukion 

suunnistuslinja ja kolmannella si-
jalla Seinäjoki, kertoo Hoskari ensi 
vuoden suunnitelmista.

100m

200m

300m

Havainnekuva tuulivoimalasta (korkeus 300 m), Näsinneula (korkeus 168 m) ja Lakeuden Risti (65 m).



Tanssit klo 20-00:30. Rentoudu Runnilla!

Tanssit klo 20-00:30

Katso lisää     www.spahotelrunni.fi

LOMA KAHDELLE Alk. 286€
/2vrk/2hlöä

Pe-su
• sis. aamiaiset, majoitus Superior-huoneessa,
 spa- ja saunat, savusaunan yleisövuorot
 sekä pe-la tanssiliput!

Tervetuloa tanssimaan!
…ja paljon muuta!• monipuoliset hieronnat

• kuppaus ja jäsenkorjaus
• kosmetologiset palvelut

Varaa hemmottelua Bella Sagasta!

Alk. 216€
/2vrk/2hlöä

Ma-pe

Kevättalven lomaviikot kutsuvat!

Pe 15.4.
Markku Aro & Diesel

La 16.4.
Leif Lindeman & Amore

Su 17.4.
Helminauha

To 21.4.
Teemu Roivainen

& Energia, KONSERTTI
”Kauneimmat rakkauslaulut”

Pe 22.4.
Teemu Roivainen

& Energia, TANSSIT

  Spa HotelSpa HotelRunniRunni

Pe 1.4. Antti Ahopelto & Etiketti
La 2.4. Heidi Pakarinen & Karavaani

Pe 8.4. Saija Tuupanen & eXmiehet
La 9.4. JALO

Pe 15.4. Markku Aro & Diesel
La 16.4. Leif Lindeman & Amore
Su 17.4. Helminauha

To 21.4. Teemu Roivainen & Energia,
  KONSERTTI ”Kauneimmat
  rakkauslaulut”
Pe 22.4. Teemu Roivainen & Energia,
  TANSSIT
La 23.4. Marko ja Jukka & Jackpot
Pe 29.4. Taikakuu
La 30.4. Jarkko Honkanen & Taiga

Pe 6.5. Kyösti Mäkimattila
  & Varjokuva
La 7.5. Tarmo Malila
  One Man Band
Pe-la 13.-14.5. Hannu Auvinen Group

Pe 20.5. Jarkko Yli-Sikkilä
  & Soiva Orkesteri
  solistinaan
  Tangokuningatar
  Pirita Niemenmaa

La 21.5. Jukka Hallikainen
  & Jackpot
Helatorstai 26.5.
 Tarmo Malila One Man Band
Pe 27.5. Jyrki Nurminen
  & Sävel
La 28.5. Pasi Kivimäki
  & N.Y.T

Puh 017 768 751 | varaukset@spahotelrunni.fi
Runnintie 407 – 74595 Runni  |  www.spahotelrunni.fi

Eerikkilän Urheiluopistos-
sa Tammelassa pidetään 
1.-3.7.2022 futisleiri niille 
12-17v nuorille tytöille ja 
pojille, joilla on kansalli-
sia tai kansainvälisiä ta-
voitteita päästä huipulle ja 
saada tietoa siitä polusta, 
joka sinne vie.
 Kohderyhmänä ovat 
siis 2010-2005 syntyneet 
tytöt ja pojat. Lisäksi lau-
antaina järjestetään kou-
lutus valmentajille.

Kovan tason järjestäjät

Leirin puuhamiehenä ovat 
Joonas Kolkka (Maajouk-
kue, Crystal Palace ja PSV 
pelaajana ja nyt 13-17v 
talenttivalmentaja PSV), 
Jouni Lilja (FC Sport, VPS, 
Kiffen) sekä Pekka Haara-
nen (HJK).
 Valmentajina leirillä 
toimivat Joonas Kolkka 
(PSV Eindhoven) ja Jan 
van Loon (FC Utrecht). 
Lisäksi mukana on hyviä 

Yksi leirin puuhamiehistä on vaasalainen Jouni Lilja, joka on toiminut FC Sportissa, 
VPS:ssä ja Kiffenissä.

Kehittävä teholeiri 
aktiivifutaajille! Tahto, rohkeus ja vas-

tuullisuus ovat Seinäjo-
en kaupunkistrategiaan 
2018-2025 kirjatut arvot, 
joita sen tulisi omassa 
toiminnassaan toteuttaa 
ja valvoa. Nuo arvot on 
avattu kyseiseen strate-
giaan seuraavalla tavalla. 
”Vastuullisuus on vastuuta 
kaupungin asukkaista ja 
yrityksistä, turvallisuudesta, 
tasa-arvosta ja kestävästä 
kehityksestä.” Näitähän me 
aina muistamme täällä suo-
raselkäisten pohjalaisten 
avaruuden pääkaupungis-
sa mainostaa. Mutta entä 
se todellisuus? 

Seinäjoen kaupunginhal-
litus on päättänyt aloittaa 
kaavoitusprosessin koskien 
Isovuoren- ja Palopättärän-
mäentuulipuistoa. Toteu-
tuessaan hankkeet kosket-
tavat asukkaita lähes koko 
Nurmon ja Kouran alueella. 

Ristiriitaisen arvomaailman 
kamppailu tuulimyllyjä vastaan

MIELIPIDE

Alueiden asukkailla on aito 
ja iso huoli näiden voima-
loiden vaikutuksista ennen 
kaikkea omaan terveyteen 
sekä talouteen liittyen.

Tuulivoimaan liitettyjen tun-
nettujen ja tieteellisesti to-
distettujenriskien realisoitu-
essa asukkaat sairastuvat 
ja kiinteistöjen arvot voivat 
tippua jopa neljäkymmentä 
prosenttia. Siis lähes puo-
let! Pahimmillaan asukas 
joutuu myymään kotinsa 
valtavalla taloudellisella 
tappiolla, ottaa vuoteensa 
ja muuttaa pois. Osuuko 
tämä kaupungin arvomaa-
ilmaan?

Toteutuuko asukkaiden vä-
linen tasa-arvo siinä, että 
kauempana olevan kiin-
teistön arvo on tuulivoiman 
vaikutuspiirin tavoittamatto-
missa ja siellä asuvat per-
heet voivat hyvin? Toteu-

tuuko tasa-arvo siinä, ettei 
asukkaita ole kuultu, ennen 
kuin Euroopan suurimpien 
tuulimyllyjen valmistus on 
aloitettu? Vai onko niin, että 
tuulimyllyjen mukanaan 
tuomat verotulot ja kestä-
vän kehityksen kapeakat-
seinen tulkinta menevät 
tässä yli 1100 kuntalais-
aloitteessa mielipiteensä 
ilmaisseen aidosti huoles-
tuneen asukkaan edelle? 

Kun tuulivoimaloiden ai-
heuttamat riskit tiedetään, 
miksi kaupunki on valmis 
ottamaan niitä? Valvoo-
ko se silloin vastuullisesti 
arvomaailmansa mukaan 
asukkaiden ja yritysten etu-
ja, turvallisuutta, terveyttä 
ja taloutta? 

Nimimerkillä 
tuulivoimaa tarvitaan, 
mutta ei kotien takapi-
hoilla.

suomalaisia valmentajia 
ja maalivahtivalmentaja. 
He vetävät myös lauantain 
valmentajakoulutuksen, 
jonka tavoite on tarjota 
motivoituneille valmen-
tajille kansainväliset teo-
rialuennot ja mallitreenit, 
joissa käydään läpi muun 
muassa sitä, mitä huipulle 
pääseminen vaatii pelaa-
jalta ja valmentajalta.

Oheisohjelmaa

Kaikki alueen palvelut 
käytettävissä. Samaan ai-
kaan Eerikkilässä U-17 
BALTIC CUP eli 17v maa-
joukkueet Suomi, Viro, 
Liettua ja Latvia. Ohjelma 
pyritään laatimaan niin, 
että olisi mahdollisuus 
seurata ainakin osaa pe-
leistä.
 Leirin hinta 195€/
osallistuja sisältää treenit, 
luennot, ruokailut, ma-
joittumisen ja t-paidan. 
Käytössä myös saunat, 

leffateatteri yms. muut 
alueen normaalit palvelut. 
Paikalla lisäksi urheilu-
hieroja, joka tarvittaessa 
käytössä eri maksusta.
 V a l m e n t a j a k o u l u s 
maksaa 60€/hlö ja siihen 
kuuluu kaksi luentoa ja 
malliharjoitus.
 Leirille otetaan 100 
ensiksi ilmoittautunutta 
pelaajaa. Valmentajakou-
lutukseen mahtuu 30 hlöä.

Ilmoittautuminen onnis-
tuu osoitteessa https://
www.footballevents.fi/

Lisätietoja antavat:

Pekka Haaranen
pekka.haaranen@gmail.
com
046 615 2535

Jouni Lilja
jounililja1@gmail.com
040 124 5002

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin


