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

Missä on edullisin ostos-
kassi? Lue lisää s. 5.

MAATILAMAATILA  
– Paranna kannattavuutta, energiaomavaraisuutta 

ja pienennä ympäristöjalanjälkeä.

Tiedosta vaikutus – energia, talous ja ympäristö
Tarjoamme ruokaketjun toimijoille laskenta- ja asiantuntijapalveluita päätöksenteon tueksi energian, 
talouden ja ympäristön alueilla. Alamme edelläkävijänä, pian 15-vuotisen tarinamme aikana olemme 
ehtineet tehdä enemmän näitä laskentoja kuin mikään muu yritys Suomessa.
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Biokaasu
Tarjoamme tukea ja  

apua laitoksen 
kannattavuuden 

tarkastelusta 
investointiprosessin 

kaikkiin vaiheisiin. 

Aurinkoenergia 
Selvitämme sopivimman 
aurinkosähköratkaisun 

kokoluokan ja 
kannattavuuden sekä 

autamme investoinnissa 
eteenpäin.
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asiakasta 

biokaasuinvestointi-
prosessissa

tehtyä aurinkostarttia 
maatiloille

tehtyä hiililaskentaa 
maatiloille

maatilan voiton 
talouslaskentaa

Hiililaskenta
Saat tietoosi juuri sinun 

maatilasi toimintaan 
perustuvan yksilöllisen 

hiilijalanjäljen.

Talous
Juuri sinun maatilasi 
luvuilla ja työvaiheilla 

laskettua tietoa 
päätöksenteon  

pohjaksi.

CAP-siirtymäkauden loppu lähestyy 
– Hyödynnä Neuvo 2020 -neuvontatuet
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Seinäjoellakin toimiva Foodwest tutki nuorten ruokatottumuksia. 
Viime kuussa julkaistun tutkimuksen mukaan nuorten kohdalla nä-
kyy vahva arvostus tavallista kotiruokaa kohtaan ja suhtautuminen 
lihaan on positiivista, jopa positiivisempaa kuin kasviproteiineihin. 
Naudanliha on erityisesti nuorten miesten suosiossa. Tämä oli tutki-
joille ”jättiyllätys”.

Mikä ilahduttavaa, nuoret eivät halua heittää ruokaa roskiin, vaan 
haluavat toimia vastuullisesti ja vähentää ruokahävikkiä. Tämä näkyy 
tutkimuksen mukaan siinä, että nuoret suosivat kauppojen alennus-
tuotteita eli ns. punalaputettuja elintarvikkeita.

En tiedä mitä tutkijat odottivat, tuliko nuorten ”tavismi” heille yl-
lätyksenä, mutta yksi asia on selvä: Ei ole vegebuumia. Vegaanisuus 
on marginaaliryhmän ideologinen valinta, joka on vain aiheuttanut 
kärpäsestä härkäsen-ilmiön tai paremminkin myrskyn kaurajuoma-
kupposessa. Meidän tavisten on turha vetää hernettä nenään.

Eläinoikeuspuoluelaisilla, joita lienee Seinäjoellakin ainakin 0,53 
prosenttia, sen sijaan voi olla syytä vetää herne nenään. Nimittäin 
Suomen suurimman päivälehden Hesarin markkina-analyysin otsi-
kon mukaan trendikäs vegekupla saattoi poksahtaa. Nyhtökaurayhti-
öillä, tai paremminkin liiketoimintansa kaurasta prosessoidun mös-
sön varaan perustaneilla firmoilla ei nimittäin mene hyvin, luvut ovat 
suorastaan synkkää luettavaa. Kymmenien miljoonien eurojen tap-
piot, kutistuneet myyntiluvut ja ongelmat tuoteturvallisuudessa (lis-
teria) sekä tuotannossa eivät ole enää korjattavissa markkinoinnin 
vegepesulla ja tavisten elintarvikeyhtiöihin verrattuna kymmenker-
taisilla mainoskampanjoilla. Brändi ei myy, koska ostajia tuotteelle ei 
ole.

Esimerkiksi kaurajuoma ei täytä vastuullisuuden kriteereitä juuri 
missään suhteessa. Ensinnäkin tuottajalle jäävä osuus on minimaa-
linen, alle yhden prosentin luokkaa. Suurimman siivun vie teollisuus 
ja kauppa. Toiseksi, ravitsemuksen kannalta ravintoaineet on lisätty 
tuotteeseen eli luontaisesti tuote on maitoon verrattuna ravintoar-
voiltaan köyhä. Kolmanneksi erityisesti nyhtökauratuotteissa esiin-
tynyt listeria on äärimmäisen vakava terveysriski.

Itse toivoisin kuitenkin Suomessa rennompaa otetta syömiseen ka-
lorien vahtimisen sijaan. Saksalaiset, jotka ovat kuuluja hinta- ja laa-
tutietoisuudestaan arvostavat elintarvikkeita, joissa on mahdollisim-
man suuri energiasisältö eli ilmeisesti syövät suklaata ja makkaraa. 
Ehkä tässäkin asiassa paras tie on keskitie ja siihen nuorten valinta, 
eli tavallinen arkinen suomalainen kotiruoka, on paras valinta.

27.4 meidät tavoitti suru-uutinen. Ystävämme Asko ”Affe” Franttila 
oli kuollut. Suruviestiä oli vaikea uskoa todeksi; juurihan Affen kanssa 
soittelimme, viestittelimme ja viime Seinäjokinen-lehteen hän kir-
joitti vieraskolumnin. Siunausta Affelle sinne Taivaaseen ja lämmin 
osanotto kaikille läheisille, ystäville ja Peksi-koiralle.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Vihreä keskustaryhmän vetäjä on osoittautunut kaikkein intomie-
lisimmäksi vegaaniruoan puolustajaksi. Talvella valtuuston koko-
uksessa tämä vihreä keskustan ryhmäpuheenjohtaja kiirehti kyse-
lemään pride-liputusaloitteen käsittelyssä, että milloin käsitellään 
vegaaniruoka-aloitetta? Onko vegaaniruoka tärkeämpi opettajille 
kuin oppilaille?

Seinäjoella vihreät ovat keskustalaisten erityiskohtelussa. Ja kelpaa-
han ne hillotolpat vihreille. Ensin muutettiin hyvinvointikoordinaat-
torin toimi viraksi. Sitten elinvoimalautakunta nimitti hyvinvointi-
päällikön virkaan vihreän valtuutetun. Ja lautakuntaahan johtaa 
vihreä valtuutettu.

Vihreiden puoluekokous linjasi aikanaan, että ”viranhaussa vihrei-
den ei ole syytä omaksua käytäntöjä, joissa virat ja niiden täyttämi-
nen sovitaan puolueiden kesken etukäteen. Korkeiden virkojen ns. 
läänitys rikkoo kansalaisten käsitystä oikeidenmukaisuudesta ja on 
vastoin perustuslakia ja sen täydentäjää yhdenvertaisuuslakia.”

Kokoomus, demarit ja keskusta ovat tähän asti jakaneet kaupungin 
hillotolpat, nyt osille on otettu myös vihreät. Vihreät saivat alue-
valtuustoon yhden paikan ja eipä se meno taida vihreällä keskus-
tallakaan tällä menolla kovin ruusuiselta tulevaisuudessa näyttää. 
Maakunnassa ihmetellään, miten vaikeaa Seinäjoella on erottaa kes-
kustan ja vihreiden ryhmiä ja poliittista linjaa.

Suomessa on käyty laajaa keskustelua Natosta. Keskustelussa vä-
hemmälle huomiolle on jäänyt se, kuka meitä oikeasti puolustaa? 
Turvaammeko maalliseen vai Jumalaan? Samalla tavalla keskuste-
lussa on syntynyt kuva, että turvallisuuden voisi ulkoistaa. Tosiasia 
on, että vain oma puolustus ja maanpuolustustahto kantavat tosi 
paikan tullen. Mutta rukouksia pitää lähettää, että sitä tosi paikkaa 
ei tulisi.

On hyvä muistaa, mitä Johanneksen evankeliumin 10 luvussa Jeesus 
sanoo:

”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi 
lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat 
hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja 
pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkka-
paimen ei välitä lampaista.

Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 
niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiik-
si lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka 
eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat 
minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.”

Suomalaiset muistakaa: älkää jääkö koskaan palkkarenkien armoille.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Isä ja 
palkkarenki

Puheenjohtajan palsta

Myrsky kaura-
juomakupposessa

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

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
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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 02.06.2022.

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 11.05.2022

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

2250 €

KONTIO 
SILVERFOX 
FOUR 2.0

 
 
 

T.mi Hannu Sippola
Könnintie 53 - 61410 Ylistaro as. 
0400-927092 

Opastus annetaan ja kuljetus mahdollinen. 
Saatavissa myös suoraan kotiin verkkokaupasta 
www.hannusippola.fi. 
Vaihdossa käy auto ym. kulkupeli. 

Puhtaasti 
sähköllä

Yhdellä latauksella jopa 50 km!
ei ajokorttia - ei ikärajaa - ei rekisteröintiä

Seinäjoen kaupunginhallitus päätti 
esittää valtuustolle äänin 11-2, että 
ruoka- ja siivouspalvelut aloittavat 
vegaaniruoan tarjoamisen syys-
lukukauden 2022 aikana kaikkiin 
kouluihin.
 Päätöksessä hallitus toteaa, 
että ”ruoka tilataan erikseen ja oh-
jeena noudatetaan samaa toimin-
taohjetta kuin muihinkin erikseen 
tilattaviin ruokavalioihin. Jos ruo-
kaa ei ole nautittu kahteen viik-
koon ilman pätevää syytä, niin se 
lopetetaan.”
 Vegaaniruoka valmistetaan 
vain kasvikunnan tuotteista. Kaik-
kien valmistus- ja lisäaineiden al-
kuperää ei kuitenkaan voida selvit-
tää tai taata.
 Vegaaniruoan tarjoamisen eh-
tona on, että ruokailija toimittaa 
todistuksen käydystä keskustelusta 
terveydenhoitajan tai ravitsemus-
terapeutin kanssa ja alle 18-vuoti-
aat toimittavat huoltajan luvan.
 - Mikäli vegaaniruokailijoiden 
kokonaismäärä koko kaupungissa 
laskee alle 10, vegaaniruoan tar-
jonta arvioidaan uudelleen, esittää 
kaupunginhallitus.
 Kaupunginhallituksessa vain 
perussuomalaisten Piia Kattelus-
Kilpeläinen ja Erkki Valtamäki 
vastustivat esitystä.
 

20 000 euron lisäkulu

Vegaaniruoan tarjoaminen ei kuu-
lu kaupungin perustehtäviin. Se 
on puhtaasti aatteellinen eli ide-

Etelä-Pohjanmaan Reserviläis-
piiri ry järjesti Härmän Kylpylässä 
turvallisuusalan toimijoiden in-
fopäivän. Tarkoituksena oli kerätä 
kaikki maakunnan turvallisuus-
alan toimijat saman katon alle ker-
tomaan ajankohtaista asiaa mm. 
varautumisesta.
 Tilaisuuteen oli saatu useita 
näytteilleasettajia aina Kauhavan 
sotilaskotiyhdistyksestä Pohjan-
maan Rauhanturvaajiin ja Vapaaeh-
toiseen Pelastuspalveluun saakka.
 Jani Syvänen, yksi tilaisuuden 
järjestäjistä kertoi väkeä olleen hyvin 

Seinäjoki antamassa 43:lle vegaanille eettisin syin 
erityiskohtelun 11 000 ruokailijan kustannuksella

ologinen valinta. Äänekkäimmin 
vegaaniruokaa eivät ole suinkaan 
olleet esittämässä oppilaat vaan 
valtuustossa istuvat opettajanaiset.
 Kaupunginhallituksen asiakir-
joista käy ilmi, että vain 0,53 pro-
senttia oppilaista eli 43 oppilasta 
halusi laajassa kyselyssä vegaani-
ruokaa. Aterioita valmistetaan päi-
vittäin 11 000 asiakkaalle.
 Seinäjoen kaupungin ruoka- 
ja siivouspalvelupäällikkö Pirjo 

Kujanpää vahvisti Seinäjokinen-
lehdelle, että vegaaniruoan tarjoa-
mista on arvioitu syntyvän 20 000 
euron lisämaksu Seinäjoen veron-
maksajille.
 -Vegaaniruoasta tulee yksi 
uusi erikoisruokavalio, joka pitää 
käsitellä koko ketjun ajan erillään 
muista ruoka-aineista, taustoittaa 
Kujanpää elintarvikkeiden osto-
hintojen ohella syitä lisäkustan-
nuksiin.

 Vegaaniruoka on muiden yk-
silöllisten ruokien hintaista.
 Seinäjokinen-lehti selvitti, 
että saavatko kaupungin työnte-
kijät mm. opettajat myös vegaani-
ruoan?
 -Henkilökunnalle tehdään 
sen mukaisesti, jos he ilmoitta-
vat tarvitsevansa vegaaniruoan. 
Yleensä syynä ovat terveydelliset 
tai eettiset perusteet. Henkilö-
kunnasta osa syö verotusarvolla ja 

osa maksaa omasta pussista, avaa 
Kujanpää.
 

Kuluja karsitaan

Elintarvikkeiden tuottajien ja maa-
talouden kustannuskriisi on nos-
tamassa nopeasti elintarvikkeiden 
hintoja, ja sillä on luonnollisesti 
vaikutusta myös kouluruokailun 
kustannuksiin.
 Kujanpään mukaan aterioihin 
käytetään vuodessa Seinäjoella ra-
haa 10 miljoonaa euroa.
 -Tottakai tilanne vaikuttaa 
meihin, kun tietty rahasumma on 
käytössä. Mitään hinnankorotuk-
sia ei ole vielä hyväksytty, mutta 
paineita aiheutuu ja hinnankoro-
tusilmoituksia on tullut, paljastaa 
Kujanpää.
 -Yksi tapa on muuttaa resep-
tejä halvemmiksi. Etsitään myös 
edullisempia tuotteita ja jotain jou-
dutaan karsimaan.
 Hankinta-asiantuntija Saija 
Hakoniemi kertoo sopimusten al-
kaneen juuri helmikuun alussa eikä 
korotuksiin ole suhtauduttu myö-
tämielisesti.
 

Jälkiruokia karsitaan?

Seinäjoen kaupungin kouluissa 
on tarjottu jälkiruokina myös esi-
merkiksi rahkoja. Nyt kouluista 

on tihkunut tietoja, että rahkat ja 
muut jälkiruoat ovat mahdollisesti 
poistumassa tai vaihtumassa he-
delmiin.
 -Jälkiruoka on ollut Seinäjoel-
la, mutta se ei ole pakollista. Voi-
daan vaihtaa jälkiruoka toiseksi 
tai tehdä joitain muita muutoksia, 
pohtii Kujanpää.
 

Oppivelvolliset eivät 
saaneet kyyditystä

Vegaaniruoka on kaupungille va-
paaehtoinen päätös. Sen sijaan alle 
18-vuotiaiden oppivelvollisuus on 
lakisääteinen.
 Aiemmin tammikuussa kau-
punginvaltuusto päätti äänin 40-11 
olla tarjoamatta esim. 10-luokkai-
sille ja ammattikouluisille paikal-
lisliikennettä Ylistarossa. Asian 
uudelleen valmistelua esitti Piia 
Kattelus-Kilpeläinen (ps.) ja sitä 
kannattivat Heikki Niemi (ps.) ja 
Mikko Aila (kok.).
 Suuressa osassa Ylistaron 
aluetta paikallisliikenteen avulla ei 
ole mahdollista joko mennä kou-
luun tai päästä koulusta kotiin jul-
kisen liikenteen avulla. 
 Seinäjoen kaupunginvaltuus-
to käsittelee vegeruoka-aloitet-
ta kokouksessaan maanantaina 
30.5.2022 kello 17 alkaen.

Turvallisuustilanne ja varautuminen esillä TURVA22-tapahtumassa
paikalla, jopa tungokseen saakka.
 -On tärkeää huomata, kuinka 
ihmisillä on kova maanpuolustus-
tahto. Tämä näkyy myös Reser-
viläisliitossa, meille on tullut yli 
8000 jäsentä lisää Reserviläisliit-
toon tämän vuoden alusta, kertoo 
Syvänen.

TURVA22-tapahtumaan osallistu-
neet järjestöjen edustajat sekä pu-
hujat yhteiskuvassa. Jani Syvänen 
kuvassa vasemmassa reunassa.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

Kaupungin vuonna 2021 tekemän kyselyn mukaan vegaaniruokailijoiden määrä oli 43 oppilasta, eli 0,53% kaikista oppilaista.

Fennovoima on päättänyt RAOS Pro-
jectin kanssa solmitun laitostoimi-
tussopimuksen johtuen RAOS Pro-
jectin merkittävistä viivästyksistä ja 
kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhi-
kivi 1 -hanke. Viime vuosien aikana 
toimittajan merkittävät viivästyk-
set ovat jatkuneet ja kasvaneet. Sota 
Ukrainassa on pahentanut hank-
keen riskejä, joita RAOS Project ei ole 
kyennyt ehkäisemään.
 -Valitettavasti laitostoimituk-
sen päättämisellä arvioidaan olevan 
merkittäviä vaikutuksia Fennovoi-
man työntekijöihin. Vaikutusten ar-
vioidaan koskevan lisäksi kaikkia 
toimitusketjun toimijoita ja Pyhä-
joen aluetta. Päätavoitteenamme on 
tukea henkilöstöä pitämällä heidät 
ajan tasalla tilanteesta ja toimia tii-

Fennovoima on päättänyt Hanhikivi 1 -
ydinvoimalan sopimuksen Rosatomin kanssa

viissä yhteistyössä henkilöstömme ja 
luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi 
ylläpidämme työmaa-aluetta, sanoo 
Fennovoiman toimitusjohtaja Joa-
chim Specht.
 Fennovoiman hallituksen pu-
heenjohtaja Esa Härmälä mukaan 
laitostoimituksen päättämistä RAOS 
Projectin kanssa ei ole tehty kevyin 
perustein. Härmälä korostaa, että 
hankkeeseen liittyvät päätökset teh-
dään aina huolellisen harkinnan pe-
rusteella. 
 -Ymmärrämme täysin päätöksen 
vaikutukset, ja teemme parhaamme nii-
den hallitsemiseksi, sanoo Härmälä.
 Seinäjoen Energia Oy on ollut 
mukana Fennovoiman ydinvoima-
lahankkeessa Voimajunkkarit Oy:n 
osakkaana.
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Suomen markkinatutkimus sel-
vitti eri kauppaketjujen ”vas-
tuullisten ostoskorien” hinnat. 
Pääsääntöisesti kaikki Suomessa 
julkistetut selvitykset on tehty 
Helsingin seudulla, joten nyt te-
kopaikaksi valittiin alue, jossa on 
laajasti eri elintarvikekaupan toi-
mijoita ja kilpailua, eli Seinäjoki.
 Tuotteiksi valittiin ruoka-
kaupassa lähes joka ostoskerta 
hankittavia elintarvikkeita. Tuot-
teiden vastuullisuuden lähtökoh-
daksi määriteltiin tuotteen koti-
maisuus, ympäristövastuuteot ja 
kuinka sosiaalinen ja taloudelli-
nen vastuu toteutuvat tuotteissa.
 YK:n määritelmän mukaan 
vastuullisuus koostuu kolmesta 
tekijästä: taloudellisesta, sosiaali-
sesta ja ympäristövastuusta. Kau-
pan omat merkit eivät täytä vas-
tuullisuutta, jos niissä ei erikseen 
ole toimenpiteitä vastuullisuuden 
toteuttamiseksi.
 Suomen markkinatutki-
muksen tekemien haastattelujen 
perusteella esimerkiksi kaupan 
omissa merkeissä on kilpailutet-
tu lihantoimittajia hyvin rajusti 
ja aiheutettu siten lihatuotteiden 
hinnoittelu tasolle, joka ei ole kes-
tävää. Useat kaupan merkit ovat 
edullisempia kuin yritysten tuo-
temerkeillä varustetut elintarvik-
keet. Tämä taas on seurausta jopa 
”verisestä” kilpailuttamisesta.
 Ostoskori tehtiin kaksi kertaa, 
pääsiäisviikolla ja äitienpäivävii-
kolla. Näin saatiin huomioitua, 
että ovatko yritykset nostaneet 
kustannuskriisissä kamppailevien 
kotieläintuotteiden hintoja.
 

Valitut tuotteet

Suomalaiset meijerituotteet ovat 
kaikki ns. ”vihreässä laatikossa”. 
Niiden hiilijalanjälki on matala 
erityisesti, kun huomioidaan ra-
vintoaineiden saantiin 100 gram-
maa kohden. Biodiversiteetissä 
eli luonnon monimuotoisuudessa 
maitotuotteet pärjäävät erinomai-
sesti. Viljatuotteisiin nähden 10 
mittaria 11:stä olivat korkeammat 
kuin viljatuotteilla. Lisäksi veden 
käytössä suomalaiset maitotuot-
teet päihittävät kauempaa tulevat 
tuotteet, sillä Suomessa vesijalan-

Halvin ”vastuullinen ostoskori” Minimanissa

jälki maitotuotteissa on tutkitusti 
esim. espanjalaista tomaattia tai 
EU-alueen maitotuotteita mata-
lampi.
 Kaurajuomia tai muita vil-
japohjaisia juomia ei otettu mu-
kaan. Ravintoaineiden saanti 
suhteutettuna hiilipäästöihin on 
niillä matalampi kuin esimer-
kiksi maidolla. Lähes kaikki bi-
odiversiteettimittarit ovat mai-
toa heikommat. Lisäksi Suomen 
markkinatutkimuksen selvityksen 
mukaan viljantuottajat saavat alle 
prosentin kaurajuoman hinnasta. 
Loput menevät teollisuudelle ja 
kaupalle, joten sosiaalinen vastuu 
on olematon.
 Suomalaiset porkkana, peru-
na ja ruisleipä ovat erittäin hii-
liystävällisiä valintoja. Kurkku-
jen, salaatin ja tomaattien osalta 
ravinteiden saanti hiilipäästöihin 
nähden ei ole niin hyvällä tasolla 
kuin juureksissa, mutta läheisyy-
den ansiosta ne luokiteltiin vih-
reiksi tässä selvityksessä. Nämä 
tuotteet ovat kuitenkin enemmän 
vaaleanvihreän ja keltaisen raja-
maastossa.
 Tuontituotteista banaani ja 
viinirypäle ovat keltaisessa laati-
kossa. Sosiaalisen vastuun ohel-

la esimerkiksi veden käyttöön tai 
eroosioon liittyvät asiat heikentä-
vät niiden luokitusta. Myös pitkät 
tuontimatkat aiheuttavat miinus-
ta.
 Lihalla hiilipäästöt ovat kor-
keammat kuin maitotuotteilla tai 
suomalaisilla perunalla tai pork-
kanoilla. Hiilipäästöissä broilerin 
liha päihittää sianlihan ja vielä 
selvemmin naudanlihan. Naudan-
lihan etuna taas laidunnettaessa 
on vahva biodiversiteetti ja suo-
malainen vahva vesijalanjälki.
 Kahvi tuontituotteena tippuu 
keltaiseen koriin ja kahvia tuote-
taan alueilla, joissa myös sade-
metsiä on tuhottukin. Muovikassi 
on luokittelun kannalta mielen-
kiintoinen. Usein käytettynä ja 
lopulta roskapussina käytettäessä 
se voi olla hyvinkin vastuullinen 
valinta, lähellä vihreää. Kaikki ei 
näin toimi, joten siksi muovipussi 
luokiteltiin keltaiseen koriin.
 

Minimani edullisin

Minimani seuloutui 19 tuotteen 
korissa selvästi edullisimmak-
si molemmilla kerroilla. Koril-
le muodostui hintaa 43,13 euroa 
pääsiäisviikolla ja 41,74 euroa äi-

tienpäiväviikolla. Seinäjoen Mini-
mani sijaitsee Kapernaumissa.
 Seinäjoen keskustan Lidl:n 
tuotevalikoima oli niin vaatima-
ton, että useita vastuullisia tuot-
teita ei kaupasta edes löytynyt. Li-
säksi yrityksen tapa käyttää omia 
tuotemerkkejä tuottajia ja teolli-
suutta kurjistavassa raastavassa 
kilpailussa myös heikensi yrityk-
sen menestymistä vertailussa.
 Vain reilu 40 prosenttia Lid-
lin tuotteista täytti selvityksessä 
määritellyt vastuullisuuskriteerit. 
Muissa kaupoissa yli 63 prosenttia 
tuotteista täytti vastuullisuusvaa-
timukset.
 Toiseksi selvityksessä pää-
si vastuullisen ostoskorin hintaa 
tutkittaessa Prisma Hyllykallio 
pääsiäisviikolla. Siellä kori maksoi 
1,09 euroa enemmän kuin Mini-
manissa. Äitienpäiväviikolla kori 
maksoi 3,60 euroa Minimania 
enemmän.
 Lidl:stä sai ostettua vain 17 
valituista 19:stä tuotteesta. Lidlin 
korin hinta oli näissä 17:ssä tuot-
teessa yhteensä 2,05 euroa kal-
liimpi kuin Minimanin. Äitienpäi-
väviikolla eroa oli 1,44 euroa.
 

Ideaparkin Citymarket ja 
Joupin HalpaHalli kalleimmat

Seinäjoen Ideaparkin Citymarket 
oli selvästi kallein pääsiäisviikol-
la ”vastuullisessa ostoskorissa”. 
Tuotteet maksoivat Citymarke-
tissa lähes kuusi euroa enemmän 
kuin Minimanissa (+5,99 euroa). 
Äitienpäiväviikolla kori oli 4,20 
euroa kalliimpi
 Eroa selittivät lähinnä juuston, 
tomaattien ja eri lihatuotteiden 
huomattavasti Minimania kor-
keammat hinnat. Citymarketissa 
korille muodostui hintaa 49,12 
euroa.
 Seinäjoen Halpa-Halli si-
jaitsee Joupissa hyvin lähellä 
Ideaparkia. Halpa-Hallin kori oli 
toiseksi kallein pääsiäisviikolla, 
mutta päihitti Citymarketin korin 
silloin 1,28 eurolla. Halpa-Hallissa 
ostokset maksoivat 47,84 euroa. 
Äitienpäiväviikolla korille kertyi 
hintaa 48,15 euroa ja se oli peräti 
6,15 euroa kalliimpi kuin Minima-
nin ostoskori. Eroa oli peräti 15,4 
prosenttia.
 Ostoskorit toteutettiin Myste-
ry shopping -menetelmällä Pääsi-
äisenä ja äitienpäiväviikolla.

Koskentie 5, 61460 HanHiKosKi
0400 297 113
hietamaki.fi     
avoinna: ma–pe 6.30–16.30

UUsien ja vanhojen 
ovien ja hUonekalUjen 
maalaukset.

KEITTIÖKAAPISTO-OVIEN
MAALAUSTA

P. Hietamäen entisöinti
Koskentie 5

61460 Hanhikoski
0400-297 113
www.hietamaki.fi
av. ma-pe klo 8-16,
muulloin sop. muk.

KEITTIÖKAAPISTO-OVIEN
MAALAUSTA

P. Hietamäen entisöinti
Koskentie 5

61460 Hanhikoski
0400-297 113
www.hietamaki.fi
av. ma-pe klo 8-16,
muulloin sop. muk.

KONELIIKE
- MOOTTORIKELKAT
- MAATALOUSKONEET

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Välillä paikallislehtien toi-
mitusten väen on syytä laa-
jentaa reviiriä ja haistella 
tuulia oman levikkialueen 
ulkopuolella.
 S e i n ä j o k i n e n - l e h t i 
päätti lähteä paikan pääl-
le Kauhajoelle katsomaan 
Korisliigan ottelua Karhu-
basket vastaan Salon Vilpas. 
Kyse oli siis miesten koris-
liigan kolmannesta finaa-
liottelusta.
 Ennakkotietona Kau-
hajoelta tihkui, että liput 
kannattaa ostaa etukäteen, 
mikäli ottelua mielii päästä 
paikanpäälle seuraamaan. 

Kauhajoen Karhubasket voitti Salon Vilppaan numeroin 82-81.

Seinäjokinen-lehti testasi: 

Korisliigan ottelu Kauhajoella

Liput siis ostettiin etukäteen 
netistä ja ihan itse sai vali-
ta istumapaikankin. 25€:n 
hintainen lippu per paikka 
tuntui kohtuulliselta.
 Koitti matsipäivä. Il-
massa oli suuren urheilu-
juhlan tuntua. Väkeä suo-
rastaan rynni pelipaikalle 
Kauhajoen koulukeskuk-
seen. Jono liikkui kuitenkin 
sukkelaan ja toimitsijoiden 
toiminta oli ammattimaisen 
harjaantunutta. Toki kat-
somo oli monen sokkelon 
takana, näin ensikertaiselle. 
Mutta jonossa taapertaessa 
ei päässyt eksymään.

 Tarjoilu oli huomioi-
tu hyvin, kahvia ja muuta 
virvoketta sai useasta eri 
paikasta. Kahvikupposen 
kruunasi Arlan Cafe-maito. 
Herkuttelijoille oli tarjolla 
myös oranssikuorrutteisia 
munkkeja - oranssi kun on 
Karhubasketin väri.
 Huomioin, että eten-
kin vauva- ja lapsiryhmään 
kuuluvilla katsojilla oli kuu-
losuojaimia. Pian ymmärsin 
miksi. Karhubasketin fa-
nikatsomossa oli nimittäin 
aikamoinen rytmiorkeste-
ri ja kannustusrummutus 
sekä muu ”älämölö” tavoitti 
ylempänäkin istuvat. Mut-
ta tunnelma oli suorastaan 
huikea. Hienoa koriskult-
tuuria kerrassaan!
 Ottelussa kävi kuten 
kuuluikin eli Kauhajoen 
Karhubasket voitti. Tosin 
tiukimmalla mahdollisella 
tavalla eli yhdellä pisteellä. 
Go Karhubasket Go!

Löydät meidät myös 
Facebookista!

Leivannintie 102, 66510 VAASA, GSM 050 3138 152

• Lämpö- ja vesikaivojen porausta  • Tutkimus ja
  tarkkailureikien porausta  • Vesikaivot
• Teräspaalutus - sekä muita erikoisporauksia

Meiltä myös porakaivojen pesut, pienituottoisten
porakaivojen vesipaineaukaisut sekä porakaivopumput,
lämpökaivopumput ja lämpökaivoputket
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TOUKOKUU 2022TOUKOKUU 20226 7

Seinäjoki + Lähialueet
040 413 7757

Kone Ja-Ke Oy
- Traktoriurakoinnit
- Risujen ajot koura-
   kuormaajakärryillä
- Harjaukset
- Maanajot
- Asfalttipihojen 
  pesut Salaojitukset 

kokonaisurakkana 
tai tuntityönä

- 5,5 tn kumitelakone
- 6 tn kumitelakone
- 15 tn pyöräalusta-
  kaivinkone
- 25 tn telakone

Viime kuussa valmistunut laa-
ja nuorten ruokatrendejä avaava 
Foodata nuoriso -tutkimus pal-
jastaa mielenkiintoisia piirteitä 
suomalaisnuorten syömisestä ja 
ruoanlaitosta. Moni ennakkoluulo 
saa kyytiä tutkimuksen mukaan. 
 – Ääripääkeskustelun välistä 
nousee esiin ilmiö, jota voi kutsua 
tavismiksi. Nuorten kohdalla näkyy 
vahva arvostus tavallista kotiruo-
kaa kohtaan. Suosiossa ovat hyvin 
perinteiset raaka-aineet, kuten 
kana, kasvikset, kala, riisi, naudan-
liha ja peruna, kiteyttää Foodwestin 
tutkimusjohtaja Suvi Luoma.
 Luoman mukaan tavismin 
voi määritellä tutkimuksen poh-
jalta niin, että suuri osa nuorista 
ei odota ruoalta mitään mullista-
vaa, kuten superhyvinvointia tai 
vegaanisuutta. Näihinkin kiin-
nostusta löytyy paljon, mutta 
enemmistölle arjen perustana on 
tavallinen suomalainen kotiruo-
ka, joka nauttii suurta arvostusta.
 – Viime vuosina on totuttu 
näkemään aika paljon aineistoa, 
jossa vege-buumi on ollut todel-
la vahvaa. Ilmiönä se kasvaa ja 
on totta. Samaan aikaan näyttäisi 
olevan niin, että kuljetaan myös 

Venäjän aloittama raakamainen sota 
Ukrainassa on mullistanut raaka-
ainemarkkinat. Sen seurauksena 
suomalaiselle puulle on nyt kasvava 
kysyntä.

Suomen ja länsimaiden silmitön il-
mastotoimien intoilu ovat tehneet 
ihmisten energiakustannukset jär-
jettömiksi. Polttoaineet maksavat 
järjettömän paljon verojen ja vel-
voitteiden takia. Samoin energia, 
kun esimerkiksi päästökaupassa 
kerätään rahaa näkymättömiin tas-
kuihin ja nostetaan esim. turpeen 
käyttämisen kustannuksia.

Suomen metsät kasvavat jo reilut 
100 miljoonaa kuutiota vuodessa. 
Vain parina vuonna käyttömäärät 
ovat lähestyneet 70 miljoonaa kuu-
tiota. Puuta siis riittää. Venäjältä on 

Puulle on kysyntää

edelleen tuotu haketta ja raakapuuta 
Suomeen helpostikin 10 miljoonaa 
kuutiota, mutta nyt pitäisi lopun jo 
häämöttää.

Suomalaisten metsänomistajien 
kannalta olisi tärkeää, että lopulta-
kin järki voittaisi ilmastopolitiikas-
sa. Puuta on kasvanut vuosikymme-

niä enemmän kuin sitä on hakattu. 
Nyt on aika alkaa myös käyttämään.

Suomalaisen puun kannalta on tär-
keää, että eri puolella Suomea sa-
hoilla käy kuhina. Investoinnit ovat 
tärkeitä. Yleensä kun maailmalla 
iskee raaka-ainepula nimenomaan 
varsin perustuotteella saa kovan 
hinnan. Niin nytkin. Sahatavara, 
laudat ja lankut, ovat arvossaan. Sa-
malla syntyy haketta ja purua. Kar-
jan kuivikkeena tai lämmityspoltto-
aineena on molemmille kysyntää.

Mistä sitten suomalaisiin metsiin 
saadaan raivaajat, jotta metsien 
kasvu turvataan? Yllättävän moni 
Suomessa metsiä raivannut on ollut 
viime vuosina Itä-Euroopasta, mm. 
Ukrainasta.

Päätoimittaja

Vastuullisuus ja kestävä kehitys 
ovat nyky-yhteiskunnassa eh-
dottomia edellytyksiä kestäväl-
le ruuantuotannolle. Suomessa 
ruuantuotannon vastuullisuutta 
on totuttu tarkastelemaan seit-
semän eri ulottuvuuden kautta: 
Ympäristö, tuoteturvallisuus, ra-
vitsemus, työhyvinvointi, eläin-
ten hyvinvointi, paikallisuus ja 
paikallinen hyvinvointi ja talou-
dellinen vastuu. Lähtökohtana 
on ollut, että vastuullisuus ylittää 
lainsäädännön vaatimukset.

Vastuullisuus ei ole sinällään mi-
kään uusi keksintö. Kestävää ke-
hitystä käsiteltiin ensimmäisen 
kerran jo hamalla 80-luvulla. Gro 
Harlem Brundtland määritteli 
kestävän kehityksen seuraavasti 
YK:n Brundtlandin komissiossa:

”Kestävä kehitys on kehitystä, 
joka tyydyttää nykyhetken tar-
peet viemättä tulevilta sukupol-
vilta mahdollisuutta tyydyttää 
omat tarpeensa.” 

Maailmanpankin pääjohtaja Is-
mail Serageldin muotoili puo-
lestaan termin taannoin näin: 
”Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, 
että jätämme tuleville sukupol-
ville yhtä paljon mahdollisuuk-
sia kuin meillä on ollut, ellei 

Vähittäiskauppa on Suomessa 
poikkeuksellisen voimakas ruo-
kaketjun toimija, sillä kauppa 
on erittäin keskittynyttä ja kaksi 
suurinta kauppaketjua (k- ja s-
ryhmä) hallitsevat yhteensä noin 
80 prosenttia maamme elintarvi-
kemarkkinoista.

Tämä on ollut tiedossa jo kym-
menen vuotta. Nimittäin vuon-
na 2011 silloinen MTT (nykyään 
Luke) ja PTT julkaisivat tutki-
muksen, jonka mukaan kaupan 
neuvotteluasema suhteessa al-
kutuotantoon ja elintarvikete-
ollisuuteen on vahvistunut koko 
2000-luvun. Tämän johdosta vä-
hittäiskaupan osuus ruuan kulut-
tajahinnasta eli ns. hintamargi-
naali on kasvanut. Tohtori Kyösti 
Arovuori totesi tutkimuksessa jo 
silloin, että tämä antaa viitteitä 
siitä, että Suomen ruokamark-

kinoilla vallitsee epätäydellinen 
kilpailu, jossa vähittäiskaupalla 
on selkeä ylivoima-asema.

Toisaalta myös suomalainen elin-
tarviketeollisuus on 1990-luvulta 
eli EU:hun liittymisen jälkeen 
keskittynyt vahvasti. Keskisuuret 
yritykset ovat hävinneet etenkin 
meijeri- ja lihateollisuudesta. 
EU:n mukanaan tuoma suuruu-
den ihannointi pakotti raken-
nemuutokseen. Suuret yritykset 
ovat selvinneet kokonsa ansiosta 
ja pienet erikoistumalla.

Myös kuluttajat ovat tutkimus-
ten mukaan kiinnostuneita ruuan 
hinnan läpinäkyvyydestä osana 
vastuullisuutta. Kuluttaja tieten-
kin toivoo, että kuluttajahinnat 
eivät nouse - toki samaan aikaan 
yhä suurempi osa tiedostavista 
kuluttajista on valmis maksa-
maan enemmän, jos raha ohjau-
tuu tuottajalle.

Kuluttajan maksuhalukkuus liit-
tyy siihen, että he olettavat ruu-
an hinnan olevan hyväksyttävä 
ja oikeudenmukainen. Kuluttaja 
haluaa, että hinta on ns.”reilu”. 
Ruuan halpa hinta voidaan kokea 
epäreiluna, jos siihen liittyy epäi-
ly esim. ympäristöä vahingoit-
tavasta toiminnasta tai eläinten 

Ruoan hinnan läpinäkyvyys  osa vastuullisuutta

jopa enemmän.” Mahdollisuudet 
voidaan tässä yhteydessä tulkita 
varallisuudeksi, vauraudeksi ja 
pääomaksi, siis konkreettisiksi ja 
mitattavissa oleviksi asioiksi.

Tiivistettynä kestävä kehitys tar-
koittaa sitä, että ei viedä leipää 
lastemme suusta eikä viljelys-
maita lastenlapsiltamme.

Ajankohtainen elementti ruoka-
ketjun vastuullisuudesta puhut-
taessa on hinnanmuodostuksen 
läpinäkyvyys eli tiedon saan-
ti siitä, miten suuri osuus ruuan 
kuluttajahinnasta jää ketjun eri 
osille eli tuottajille, teollisuudelle 
ja vähittäiskaupalle. Käytännössä 
tästä on ollut vaikea saada tietoa, 
sillä raaka-aineiden ja tuotteiden 
hinnoittelun katsotaan kuuluvan 
liikesalaisuuden piiriin.

hyvinvoinnin laiminlyönnistä. 
Epäreilua on myös tuottajahin-
nan polkeminen.

Itse kuluttajana arvostan 
sitä, että tuottaja saisi tuot-
teen hinnasta reilun korvauk-
sen. Karsastan kauppojen omia 
”halpuuttamis”-tuotemerkkejä, 
joilla tietyn tuoteryhmän hinta 
poljetaan alas vähittäiskaupan 
toimiessa samaan aikaan pri-
vate label-tuotteen jalostaja-
na ja myyjänä ja kauppa pääsee 
näin suorastaan porsastelemaan 
omalla katteenkeräilyllä.

Kestävä kehitys on siis maail-
manlaajuisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti tapahtuvaa jatku-
vaa ja ohjattua yhteiskunnallis-
ta muutosta, jonka päämääränä 
on turvata nykyisille ja tulevil-
le sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. Tämä tarkoit-
taa myös, että ihminen, kuten 
tuottaja tai kuluttaja, talous ja 
ympäristö otetaan tasavertai-
sesti huomioon päätöksenteossa 
ja toiminnassa. Tässä järjestyk-
sessä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Opettaisiko tämä poikkeuksellinen 
aika nuorille ja meille työikäisille 
oman elintarviketuotannon ja met-
sänhoidon arvon? Sen sijaan, että 
koodin pätkän kirjoittamisesta saa 
palveluja myymällä melkein sata-
sen tunnilta, voisi opettavaista olla 
miettiä, että olisiko siitä raskaal-
la työstä hankitusta rangasta syytä 
maksaa enemmän kuin parikymp-
piä motilta. Saattaisi se rankametsä 
tai risusavottakin kiinnostaa nuoria 
enemmän.

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

Kärpänrita 17
62100 Lapua

040-910 6937

asennus - suunnittelu - tarvikkeet

Venäläisen hakkeen tuonti koti-
maisen turpeen korvaajaksi voi-
malaitosten polttoaineena estyi 
Venäjän asettamien vastapakottei-
den vuoksi ja siksi Venäjältä alet-
tiin tuoda purua, joka ei kuulu pa-
kotteiden piiriin, todetaan ”Turve 
uusiutuvaksi kansalaisaloitteen” 
vastuuhenkilön tiedotteessa.
 -Koska venäläisten rekkojen 
pääsy Suomeen estettiin, kertoi 
ministeri Mika Lintilä hänet 13.4 
tavatessamme, että hakkeen tuon-
ti loppui siihen. Purua alettiin kui-
tenkin toimittaa rajan yli venäläis-
rekisterissä olevilla perävaunuilla 
Suomen rekisterissä olevien ve-
toautojen vetäminä, sillä rekkojen 
maahantulokielto ei koskenut ve-
näläisrekisterissä olevia rekkojen 
perävaunuja, kertovat vastuuhen-

Foodwestin tutkimuksen mukaan nuorten 
suhtautuminen lihaan on positiivista

uudenlaiseen tasapainotilaan. 
Äänekäs polarisaatio saa somessa 
näkyvyyttä, mutta ruokapöydissä 
on rauhallisempaa kuin ehkä ku-
vitellaan, Luoma aprikoi.
 Foodata -tutkimus toteutet-
tiin marras-tammikuun aika-
na 2021-2022 laajalla otannalla 
kautta maan 15-25-vuotiaiden 
suomalaisten nuorten keskuu-
dessa. Tutkimus toteutettiin kol-
messa vaiheessa sekä kvalitatii-
vista että kvantitatiivista metodia 
hyödyntäen. Tutkimuksen mu-

kaan suhtautuminen lihaan on 
positiivista, jopa positiivisempaa 
kuin kasviproteiineihin.

Sosiaalisuutta ja sukupuolieroja

Suurimmalle osalla nuorista ruo-
kailu on hyvin sosiaalinen laji. 
Nuoret arvostavat todella paljon 
yhdessä syömisen hetkiä, niin ka-
vereiden kuin perheen
 – Myös vastuullisuus nousee 
nuorten kohdalla esiin.”Ei ruokaa 
roskiin” on periaate, jota arvostaa 
suurin osa nuorista. 83 % nuoris-
ta arvostaa ns. punalaputettujen 
ruokien ostamista ja tämä nousi 
erittäin tärkeäksi vastuullisuuste-
oksi nuorten keskuudessa. Nuoret 
näyttävät siis olevan eri ruokakau-
pan ketjujen tärkeitä hävikintor-
juntakumppaneita, Luoma sanoo.
 Myös sukupuolten välillä nä-
kyy eroja painotuksissa.
 – Sukupuolten välillä on suu-
riakin eroja. Nuoret naiset pitävät 
kasviproteiineja huomattavasti 
houkuttelevampana kuin miehet. 
Miesten kohdalla taas naudan-
lihan arvostus on selkeästi kor-
keammalla tasolla kuin naisilla, 
Luoma summaa.

Venäjältä tuodaan purua perävaunuissa pakotteita kiertäen
kilö Tapio Salminen ja  turveyrit-
täjä Miika Mantela Seinäjokinen-
lehdelle.
 Niiralan tulli vahvisti 
20.4.2022, että rajan yli tulee päi-
vittäin kymmeniä kuormia purua 
venäläisissä, mutta osin myös suo-
malaisissa perävaunuissa.
 - Venäläistä purua tulee Suo-
meen samalla tavalla pakotteita 
kiertäen ainakin  Vartiuksen ra-
ja-aseman kautta ja oletettavasti 
muiltakin raja-asemilta. Vartiuk-
sen tullin ylitarkastaja kieltäytyi 
20.4 antamasta tietoja asiasta, eli 
ei vahvistanut saapuvien puru-
kuormien määriä tai perävaunujen  
venäläisperäisyyttä, painottaa Ta-
pio Salminen.

Suomi edesauttaa 
pakotteiden kiertämistä 

Mantilan ja Salmisen mukaan Suo-
mi edesauttaa pakotteiden kiertä-
mistä, koska tulli ei ole reagoinut 
tähän estääkseen sen.
 Miehet painottavat, että jo-
kainen pakotteiden kiertämisellä 
maahan tuotu purukuorma lisää 
Suomen riippuvuutta ulkomaises-
ta energiasta ja kuinka 
 Kulunut talvi osoitti, että ko-
timainen turve on välttämätön 
polttoaine useiden kaupunkien 
lämmön ja sähkön tuottamiselle 
eli energian huoltovarmuudelle.
 - Monet kaupungit selvisivät 
kuluneesta talvesta vain hyvällä 
tuurilla, koska turvetuottajilla oli 
varastoissaan riittävästi aiempina 

vuosina kerättyä turvetta.
 Nyt varastot ovat tyhjät, eikä 
turvetuottajilla ole vieläkään tietoa 
tai täyttä varmuutta siitä, voivatko 
he nostaa alkavana kesänä tur-
vetta vai eivät, eli jatkaako Suomi 
pakotteiden kiertoa korvaamalla 
kotimaista turvetta venäläisellä 
purulla, ihmettelee Mantela.
 Tapio Salminen puolestaan 
kummastelee, että tilanteen tekee 
ilmaston lämpenemisenkin kan-
nalta omituiseksi se, että puuta 
poltettaessa hiilidioksidipäästöt 
ovat turpeen polttoa suuremmat. 
 -Tilastokeskuksenkin mukaan 
puuta poltettaessa ovat CO2-pääs-
töt yhtä saavutettua lämpökilo-
wattituntia kohti 395 grammaa ja 
turvetta poltettaessa 379 gram-
maa, päättää Tapio Salminen.

Miika Mantela kummastelee Suomen 
intoa korvata kotimainen turve venäläi-
sellä purulla.

Foodata-tutkimuksen mukaan ruoan-
laitto kiinnostaa nuoria todella paljon. 
Vain 1 % tutkimuksen vastaajista 
sanoo, että ei pidä ruoanlaitosta lain-
kaan.
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Vieraskolumni

He katsovat pienokaistaan tämän 
leikkiessä toisten kanssa ulkona. 
Lapsi ei huomaa mitään eikä voi 
aavistaakaan, millaisin tunnoin 
häntä seurataan. Ikkuna on äi-
din ja isän rukousalttari. Heidän 
sydämensä pakahtuu kiitollisuu-
den täyttämästä murehtimisesta. 
Viimein lapsi tulee sisälle. Hän 
kertoo kaiken, millaista pihalla oli. 
Syödessään iltapalaa hän huo-
maa äidin ja isän hymyn lainkaan 
tietämättä sen syvyyttä. 

Katso minuun pienehen

Lapsi tarvitsee äidin ja isän. Pa-
ras lahja lapselle on, että he ra-
kastavat toisiaan. Tutussa lasten 
virressä pyydetään siunausta 
molemmille: ”Heille elinpäivää 

Äiti ja isä. Molemmat. Yhdessä
lisää”. Tässä pyydetään kodil-
le suojaa, perheelle yhteyttä ja 
vanhemmille rakkautta.  Koska 
ihanteet eivät aina toteudu, siu-
naaminen on luonnollinen tapa 
reagoida ihmisen vajavaisuu-
desta johtuviin kipeisiin asioihin. 
Siunaaminen ei tarkoita ihmisten 
väärien tekojen hyväksymistä. 
Se on syvää avunpyyntöä Juma-
lalta asioissa, joista ihminen ei 
yksin selviä. 

Nähdyksi tuleminen on jokaisen 
perustarpeita. Huomaaminen ja 
katsominen on toisen ihmisen 
vahvaksi rakastamista. Lapsi 
nauttii suunnattomasti, kun saa 
näyttää omilleen, mitä kaikkea 
hän on oppinut ja tehnyt. Pyy-
detään Jumalalta Psalmin 139 

sanoin: ”Tutki minut, Jumala, kat-
so sydämeeni. Koettele minua, 
katso ajatuksiini. Katso, olenko 
vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa 
minut ikiaikojen tielle”. 

Suojaas sulje isänmaamme

Ehjä koti on paras asia isän-
maamme hyväksi. Vahva maa 
on sama asia kuin vahvat kodit. 
Muistan kuin eilisen päivän, kun 
pidin 33 vuotta sitten tulosaarnaa 
Nurmon kirkossa. Luin Kotien ru-
kouskirjasta: ”Anna koteihimme 
sellainen perusta, joka kestää 
koettelemuksissa”. Aikanaan me-
nimme kihloihin, solmimme avio-
liiton, saimme oman perheen. 
Ohikiitävät vuodet ovat tuoneet 
paljon sisältöä ja konkreettisia 

vastauksia tuohonkin pyyntöön. 
Kun perusta kestää, kaikki kes-
tää.

Äitienpäivä on jälleen eletty. 
Tämä arvokas päivä tekee hy-
vää. Aivan samaa viestiä aika-
naan tuo marraskuun toinen 
sunnuntai, isänpäivä. Molemmat 
yhdessä. 

Taas olemme ikkunalla, mutta 
emme enää seuraamassa las-
ten leikkejä, vaan odottamassa, 
koska he tulevat käymään koto-
na. Navigaattoori kertoo jäljellä 
olevan ajomatkan. Sama alttari, 
kasvaneet vanhemmat ja muun-
tuneet pyynnöt.

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Pitkän rajoitusten täyttämän ajan-
jakson jälkeen pääsemme viettä-
mään vihdoin suhteellisen vapaas-
ti kevään ja kesän juhlia. Edessä 
on odotettuja valmistujaisia, lakki-
aisia, kesähäitä sekä synttärijuhlia.

Tärkeä osa onnistuneisiin juhliin 
on juhlavaatetus sekä muut juhla-
tekstiilit. Nuoret saavat pukeutua 
opintojen päätyttyä näyttävästi 
pukuihin sekä juhlamekkoihin. 
Juhlapaikan kruunaavat puhtaat 
tekstiilit; pöytäliinat, matot, verhot 
ym. riippuen juhlapaikasta.

Pesula huoltaa juhlavaatteet kun-
toon nopealla aikataululla. Saat 
puvuista ja juhlamekoista ja hää-
puvuista puhtaita ja viimeisteltyjä. 
Pesulalla on käytössään parhaat 
konstit tekstiilien puhdistukseen 
ja erityisesti pesulan silityslaitteilla 
saadaan lopputulos, mihin kotirau-
dalla ei koskaan päästä. Palvelu 
on nopeaa ja voit saada juhlavaat-
teesi nopeimmillaan saman päivän 
aikana, jopa kolmessa tunnissa.

Suosittelemme silti varaamaan 
hieman enemmän aikaa, mikäli tie-
dät juhlien olevan edessä. Touko-/

YHTEISTYÖKUMPPANILTA

Kevät on juhlien aikaa

kesäkuun vaihde on vuoden kiirei-
sintä aikaa pesulassa ja joskus kol-
men tunnin toimituksen kapasiteetti 
on tuona aikana melko täynnä.

Mattojen huolto onnistuu vaivatta, 
kunhan muistat varata reilun viikon 
toimitusaikaan. Verhot ja pöytäliinat 
saavat uuden ilmeen myös pesulan 
käsittelyssä.

Muistilista näin juhlakauden alle: 
-Varaa mieluusti hieman työaikaa 
pesulan väelle hoitaa vaatteesi ja 
kodintekstiilit kuntoon. 
-SOL suojakäsittely tekee tekstii-
liin likaa ja vettä hylkivän pinnan 
muuttamatta tekstiilin ominaisuutta/
tuntua millään tavoin. Erittäin hyvä 
varsinkin juhlavaatteille. 
-On tärkeää tuoda vaate pesuun 
myös juhlien jälkeen. Tuore lika ja 
tahra on helpompi puhdistaa vaat-
teesta kuin vaatteessa jo pitkään 
ollut lika. Lisäksi lika vahingoittaa 
tekstiiliä siinä pitkään oltuaan.

SOL Pesula Seinäjoki Megakes-
kuksessa auttaa sinua juhlien on-
nistumisessa.

Kevään kylvöt ovat viileän touko-
kuun alun myötä käynnistyneet 
hitaasti. Maalainen-lehden asian-
tuntija-agronomin arvion mukaan 
kuluvan viikon alkupäivät ovat 
kevätkylvöjen kiireisimpiä päiviä 
Seinäjoen seudulla. Sateet näyttä-
vät hidastavan kylvöjä ja kylvöaika 
näyttäisi venyvän tänä vuonna pit-
käksi.
 Venäjän hyökkäyssota Ukrai-
naan on muuttanut markkinati-
lannetta viljamarkkinoilla sekä 
valkuais- ja palkokasvimarkki-
noilla. Ukraina ja Venäjä ovat tuot-
taneet 14 prosenttia EU:hun tuo-
dusta vehnästä. Tämä kaikki on 
ollut gmo-vapaata.
 Suomessa on kysyntää nyt 
viljojen ohella myös valkuais- ja 
palkokasveille, koska viime vuo-
den heikon satovuoden jälkeen va-
rastot ovat tyhjenemässä kaikissa 
kasveissa.

Viime vuonna ohra-ala laski

Syysvehnän viljelyala kasvoi viime 
vuonna 54 000 hehtaariin edellisen 
vuoden 24 000 hehtaarista.
 Rehuohran viljelyala pysyi 
melko vakaana 377 00 hehtaaris-

Metalliromut ja 
lyijyakut rahaksi

PUNNITSEMMEJA MAKSAMMEHETI!

Meillä on jo 18 toimipistettä!

SEINÄJOKI, torstaisin klo 14-17 
(Hamarintie 138, ent. Kivimäen broileritila)

JALASJÄRVI, torstaisin klo 10-12 (Hallitie 11)

KAUHAVA, maanantaisin klo 10-12 (Vesitorninkuja 8)

Kevätkylvöt käynnissä

sa, laskien vain 2000 hehtaarilla. 
Mallasohran ala laski viime vuonna 
8000 hehtaarilla 70 000 hehtaa-
riin.
 Kauran viljelyala laski 332 000 
hehtaariin, missä laskua 16 000 
hehtaaria. Syysrukiin viljelyala las-
ki viime vuonna 1000 hehtaarilla 18 
000 hehtaariin.

Rypsiala kasvoi reippaasti

Ruokaherneen viljelyala laski 4 

600 hehtaariin edellisen vuoden 5 
200 hehtaarista.
 Härkäpavun ala tippui reilus-
ti 12 400 hehtaariin. Vuonna 2020 
härkäpapua viljeltiin 17 900 heh-
taarilla.
 Kevätrypsin pinta-ala nou-
si viime vuonna 9500 hehtaarilla 
27600 hehtaariin. Kevätrapsin vil-
jelyala puolestaan kutistui 6 400 
hehtaariin edellisen vuoden 9 800 
hehtaarista.
 Syysrypsiala nousi yli 2 000 

hehtaariin, missä nousua oli yli 
1200 hehtaaria.

Viljaa ja valkuaiskasveja 
viljelyyn mahdollisimman 
paljon
Neuvontajärjestö Pro Agria muis-
tuttaa, että ”viime vuosi oli poik-
keuksellisen vaikea katovuosi 
Suomessa. Tämän seurauksena 
viljaa on varastoissa tavanomaista 
vähemmän. Vilja-alan Yhteistyö-

ryhmän mukaan ohran ja kauran 
loppuvarastot riittävät vain kah-
den kuukauden käyttöön markki-
nakauden vaihtuessa 1.7.2022.”
 -Jotta huoltovarmuus ja ruo-
kaketjun toimivuus voidaan taata 
kaikissa tuotantosuunnissa, on 
tulevan kevään viljelyvalintoihin 
kiinnitettävä tiloilla erityistä huo-
miota. Asiantuntijoiden arvioiden 
mukaan vielä voidaan vaikuttaa 20 
% viljelysuunnitelmista, Pro Agria 
arvioi ennen kylvökauden alkua.
 Kaikille niille peltolohkoille, 
joille viljelijät arvioivat olevan ta-
loudellisesti järkevää kylvää viljaa 
ja valkuaiskasveja tänä keväänä, 
pitää näin tehdä.
 -Koko ruokaketjun kaikki-
en osapuolten on osallistutta-
va ja annettava tukensa viljelyn 
kannattavuuden parantamiseen. 
Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi 
yhteiskunnan pitää valppaasti tu-
kea ja mahdollistaa viljely laajasti 
koko Suomessa.
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Seinäjoen Mimmiliiga (SeMi) on 
seinäjokinen vuonna 1971 pe-
rustettu naisten jalkapallon eri-
koisseura, joka keskittyy nais- ja 
tyttöjalkapalloiluun. SeMi:ssä on 
joukkueita eri ikäisille aina 5-7 
vuotiaiden pallokoulusta naisten 
edustusjoukkueeseen saakka.
 SeMi järjestää vuosittain kak-
si suurempaa turnausta, SyysSe-

Seinäjoen Mimmiliigasta huipulle

Min ja TalviSeMin. Tänä vuonna 
SeMi organisoi kesäkuussa pe-
laajaleirin 2010-2015 syntyneille 
tyttö- ja poikafutareille.

Monipuolista toimintaa

Seurassa on siis paljon mahdol-
lisuuksia harrastaa, ja hienointa 
on se että, SeMistäkin voi nousta 

paljon korkeammalle. Esimer-
kiksi yksi SeMin kasvateista, Elli 
Mäkipelkola, on pelaamassa tyt-
töjen U17 maajoukkueen kanssa 
Bosnia-Hertsegovinassa.
 SeMin nettisivuilla kerrotaan 
seuraavasti:
 ’’Toukokuussa voit tulla ko-
keilemaan jalkapalloa ikäluokki-
en harjoituksiin veloituksetta ja 

toukokuusta lähtien loppukau-
den seuramaksu uusille pelaajille 
-50%’’.
 SeMin edustuksen ensim-
mäinen kotipeli on 14.5. Kyrkös-
järven tekonurmella SJK:ta vas-
taan. 
 Seuraan ovat siis kaikki tytöt 
tervetulleita harjoittelemaan ja 
kokeilemaan harrastusta.

Pesäpallokenttiä vuosikymmenet 
hallinnut Sotkamon Jymy eli Su-
perjymy aloittaa pesäpallokauden 
Etelä-Pohjanmaalla kahdella otte-
lulla. Joukkue pelaa ensimmäisen 
kotiottelunsa Alajärvellä torstaina 
12.5. Imatran Pallo-Veikkoja vas-
taan ja kovan haasteen antaa koti-
kentällään perjantaina 13.5. Kossu.
 Sotkamon pesäpallostadion, 
Marjex-stadion, katetaan ja Hiu-
kassa pelataan ensimmäinen peli 
kesäkuussa.
 Superjymy on tekemässä myös 
uuden aluevaltauksen ja seura on 
aloittanut monivaiheisen projek-
tin, mikä tähtää kohti hiilineutraa-
liutta.
 Pesäpallon 100-vuotisjuhla-
kauden aikana Superjymyn tavoit-
teena on tarttua ilmastohaastee-
seen ja olla hiilineutraali joukkueen 
matkustamisen sekä ottelutapah-
tumien osalta. Jymyn yhteistyö-
kumppanit näyttelevät niin ikään 
keskeistä roolia projektissa.
 – Urheiluseuroilla on todel-
la merkittävä rooli suomalaisessa 
yhteiskunnassa, eritoten sosiaa-
lisesta näkökulmasta katsottuna. 
Eikä se rooli tule siitä miksikään 
muuttumaan, maailma sen sijaan 
muuttuu ja myös urheiluseurojen 
tulee adaptoitua sen mukana, Su-
perjymyn toimitusjohtaja Mikko 

Koskenkorvan Urheilijat eli Kossu 
aloittaa Superpesiksen ja samalla 
pesäpallon 100-vuotisjuhlavuoden 
ottelulla Sotkamon Jymyä vastaan 
perjantaina 13.5. kello 18 Sähköko-
je-areenalla Koskenkorvalla.
 Kossun joukkue sai tänä vuon-
na kovan vahvistuksen, kun ilma-
jokelaissyntyinen Tuomas Tuo-
hisaari palaa kasvattajaseuraansa. 
Viime vuonna Tuohisaari nappasi 
Manse PP:ssä superpesiksessä SM-
kultaa.
 Kossu teki vuoden 2022 jouk-
kueeseen kaksi muutakin kovaa 
sopimusta. Tuomas Tuohisaaren 
2-vuotisen sopimuksen ohella 
lyöjätykki Jere Dahlström jatkaa 
Kossun riveissä ja Veli-Pekka Yli-
Hirvelä siirtyi Vimpelistä Kossuun, 
molemmat pelaavat yksivuotisilla 
sopimuksilla. 
 

Paluu juurille

Tuomas Tuohisaari palaa Kossun 
riveihin hyvillä fiiliksillä:
  -On tutut maisemat ja tuttuja 
miehiä, kertoo Tuohisaari, joka ke-
säkuun loppuun asti tekee hommia 
myös ”raksoilla”.
 Heinäkuun alusta pelitahti 
muuttuu niin kovaksi, että Tuohi-
saaren mukaan ei ole järkevää enää 
olla rakennustyömailla töissä.
 -Kuorma tulee peleissä niin 
kovaksi, toteaa Tuohisaari.
 Tampereella kaksi edellistä 
kesää pelannut Tuohisaari vietti 
Mansessa aikaa lähinnä kesät. Nyt 
perheeseen syntyi toinen lapsi tal-
vella ja kasvattajaseuraan palaami-
nen oli luonteva valinta.
 -Kossun tämän kesän joukku-
eesta on hyvät fiilikset. Porukka on 
mennyt eteenpäin. Paljon on ollut 
potentiaalia, jota ei ole saatu hyö-
dynnettyä, arvioi Tuohisaari.
 

TIPUJEN ELÄMÄÄ

Kossu haastaa Jymyn sarja-avauksessa

Polttolinjaan ja vaihtajaksi

Kossun talviharjoittelu ja harjoi-
tuspelit ovat menneet hyvin.
 -Etenijän rooli vaihtuu vaihta-
jaksi. Näyttää siltä, että vaihtajan 
numero 3-5 on hihassa, jos ei tule 
joukkueessa loukkaantumisia, pal-
jastaa Tuohisaari.
 Polttolinjassa ulkopeliroolia 
pelaava Tuohisaari myöntää Kos-
sun ongelman olleen viime kesinä 
ulkopelissä:
 -Ulkopeliin on keskitytty 
enemmän. Mahdollisimman vä-
hän pitää päästää juoksuja, että ei 
tarvitse itse enemmän tehdä sisä-
pelissä töitä. Tähän on kiinnitetty 
huomioita yhteisissä treeneissä ja 
treenipeleissä, sanoo Tuohisaari.
 Talvella Kossu on treenannut 
neljä kertaa viikossa ja osa poru-

kasta on ollut talvet maailmalla.
 -Pienempi rinki on ollut tal-
ven aikana. Pikku hiljaa aletaan 
saamaan kaikki kaverit treeneihin. 
Kaverit, jotka ovat olleet maail-
malla, alkavat muuttamaan Kor-
valle.
 

Missä kossu on 
kauden päättyessä?

-Playari-paikka on lähtökohta, sa-
noo Tuohisaari varmasti.
 Tuohisaaren mukaan Kossun 
pitää lähteä haastamaan viiden 
kärkeä:
 -Se voi olla vielä aika kova 
paikka tänä vuonna.
 Kultamitalijoukkue Mansesta 
lähtöä spekuloitiin mediassa viime 
syksynä, mutta Tuohisaari kuittaa 
villeimmät huhut:

 -Sopimusta tarjottiin, mutta 
itsekin näin paremmaksi, että kun 
toinen lapsi syntyi talvella, niin piti 
laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja 
palata juurille. Reissaaminen kävi 
työlääksi. Sain sieltä (Manse PP) 
sen, mitä lähdin sieltä hakemaan, 
kertoo tamperalaisjoukkueessa 
viime kaudella kultamitalin po-
kannut Tuohisaari.
 -Ei sinällään mitään kaunoja 
ja näytönhaluja, kuittaa Tuohisaari 

toimittajan kysymyksen Manseen 
päin olevista näyttöhaluista.
 

Tulevaisuus auki

Tuohisaari teki Kossun kanssa 
kaksivuotisen sopimuksen.
 -Ei osaa vielä sanoa tulevai-
suutta. nyt mennään vuosi kerral-
laan. Sitten aika näyttää miltä peli-
hommat tuntuu.
 

Jymy hyvä vastus

-Kyllä mä uskon, että Jymy on 
meille tosi hyvä vastus alkuun ja 
nähdään missään mennään. Jymy 
ei usein ole ollut niin kova vastus 
alku kaudesta kuin kauden lopulla, 
arvioi Tuohisaari.
  -Hyvä ja kova mittari.
 Tuohisaari on myös mielis-
sään, että kausi lähtee hienosti 
käyntiin, kun Sotkamon Jymyn 
jälkeen vastaan asettuvat viime 
vuoden pronssi- ja hopeamita-
lijoukkueet Vimpeli ja Kouvola. 
Jymy oli viime vuonna neljäs.
 Mitä perjantaina kannattaa 
seurata?
 -Tullaan panostamaan koko 
joukkueella pelaamiseen eikä hait-
taa mistä kohtaa lähdetään peliä 
viemään. Meidän joukkueelta ei 
tulla näkemään koppipesäpalloa, 
lupaa Tuohisaari.
 -Jymyllä on kaksi kovaa kär-
keä, joten tulee viihdyttävää pesä-
palloa, päättä Tuohisaari.

Sotkamon Jymyn tavoitteena on olla maailman 
ensimmäinen hiilineutraali pesäpallojoukkue

Kuosmanen kommentoi.
 

Matka hiilineutraaliksi

Matkalla hiilineutraaliksi -tavoit-
teen myötä Superjymy tulee kiin-
nittämään tulevan kauden osalta 
huomiota joukkueen matkustami-
seen sekä ottelutapahtumiin uu-
distuvalla stadionilla Hiukassa. 
Projektia on valmisteltu jo pidem-
män aikaa, mutta merkittävimmät 
ensiaskeleet otetaan heti kauden 
kynnyksellä.
 – Lumme Energia ja Envitec-
polis laskevat Jymyn ottelutapah-
tumien sekä joukkueen matkusta-
misesta syntyvän hiilijalanjäljen. 
Laskennan jälkeen rakennamme 

yhteistyössä polun, jonka tavoit-
teena on vähentää Superjymyn 
toiminnasta syntyviä päästöjä, Su-
perjymyn markkinointipäällikkö 
Olli Korhonen avaa.
 Jymyn tavoitteena on kuiten-
kin olla edellä mainituilta osin hii-
lineutraali jo kesällä 2022.
 – Laskennan jälkeen kom-
pensoimme hiilijalanjälkemme 
suomalaisen, ISO-sertifioidun Hii-
linielurekisterin kautta kasvatta-
malla lisähiilinieluja suomalaisissa 
talousmetsissä.
 – Ison kuvan tavoitteena on 
tähdätä nollapäästöisyyteen sekä 
vähentämällä että kompensoimalla 
päästöjä. Strategia tavoitteen saa-
vuttamiseksi luodaan hetimiten, 
kun saamme kartoitettua alkukau-
desta nykytilan yhteistyökumppa-
neiden kanssa, Korhonen jatkaa.

Käytännön tekoja

Jymy tulee tekemään konkreettisia 
toimenpiteitä sekä valintoja niin 
pienemmässä kuin isommassakin 
mittakaavassa, pitkälti yhteistyö-
kumppaneiden avustamana ja tu-
kemana. Jymy etsii jatkuvasti uusia 
yhteistyökumppaneita sekä palve-
luntarjoajia, jotka auttavat Jymyä 

löytymään ratkaisuja päästöjen vä-
hentämiseksi.
 Mitä nämä käytännön teot ovat 
Envitecpolis Oy:n hiililaskennan 
johtava asiantuntija Senja Arff-
man?
 -Tässä kohdassa olemme vie-
lä matkan alussa, joten ensin on 
tärkeä selvittää nykytilanne ja sen 
pohjalta näemme millä on merki-
tystä ja millä toimenpiteillä saa-
daan vaikutuksia aikaan. Jotain on 
toki tehty jo kevään aikana, muun 
muassa ottelutapahtumien ener-
giankäytössä ja tarjoiluastioissa on 
kiinnitetty huomiota niiden ympä-
ristövaikutuksiin, toteaa Arffman.
 Arffmanin mukaan työ jatkuu 
määrätietoisesti:
 -Kun työ etenee, tullaan to-
teutettavista toimenpiteistä kerto-
maan kesän kuluessa ja tulevinakin 
kesinä, sillä myös Jymyssä ympä-
ristövastuullisuus nähdään pitkä-
aikaisena prosessina, ei vain tähän 
kauteen liittyvänä teemana.
 Pesäpallostadioneilla on paljon 
katettua pinta-alaa, voidaanko tätä 
käyttää esimerkiksi aurinkoener-
gian talteenottoon?
 -Kyllä voidaan ja keskustelua 
tästä on käyty myös Sotkamossa, 
sanoo Arffman.

Superjymy tunnistaa oman yh-
teiskunnallisen roolinsa. Jymyn 
tehtävänä on tuottaa jatkos-
sakin tunteita, yhteisöllisyyttä 
sekä kansallispelin sävyttämiä 
elämyksiä, mutta samalla orga-
nisaation on kannettava myös 
oma vastuunsa niiden järkeväs-
tä ja kestävästä tuottamisesta. 
Superjymy ja urheilu ovat vah-
vasti osa yhteiskuntaa.

Jymy kokee velvollisuudeksi 
käyttää ääntänsä

– Me tiedetään, että Jymyä kuun-
nellaan ja haluammekin haastaa 
itsemme lisäksi meidän mittavan 
yhteisön sekä yritysverkoston eko-
logisesti kestävämpiin valintoihin. 
Yksi ihminen tai edes yksi pesäpal-
loseura Kainuusta ei ratkaise maa-
ilmanlaajuista ongelmaa, mutta 
meillä on mahdollisuus olla suun-
nannäyttäjä, ympäristövastuuoh-
jelmaa vetävä Korhonen taustoit-
taa.
 Jymyn matkaa hiilineutraa-
liksi pesäpallojoukkueeksi tullaan 
seuraamaan violettioranssien so-
siaalisen median kanavissa tulevan 
kauden aikana.
 Superjymyn esimerkki osoit-
taa, että myös urheiluseurojen vas-
tuullisuus -teoilla on suuri merki-
tys seurojen imagoon. Merkittävää 
hiilineutraalisuustoimissa on, että 
Suomessa on myös toimijoita, jot-
ka pystyvät toteuttamaan lasken-
nan ja toimijoita, jotka pystyvät 
tarjoamaan vähähiilisiä tuotteita ja 
tapoja sitoa hiiltä.

Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija 
Senja Arffman on tehnyt hiililaskentaa.

Tuomas Tuohisaari palaa Kossuun.

Annukka - TET-harjoittelija.

Annukka - TET-harjoittelija.

SeMin 07-09 joukkue pelaamassa Norvalla KoMu yj:tä vastaan.



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!

Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

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

Kevään juhliin pesulan kautta!
Meillä pesetät vaivatta kodintekstiilit, juhla- ja arkivaatteet!
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SOL Pesula Megakeskus
Keskuskatu 3
60100 Seinäjoki
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Avoinna arkisin 9:30 - 17:00

Kevään juhliin pesulan kautta!
Meillä pesetät vaivatta kodintekstiilit, juhla- ja arkivaatteet!

Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

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

Kevään juhliin pesulan kautta!
Meillä pesetät vaivatta kodintekstiilit, juhla- ja arkivaatteet!

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!


