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Porsastuottajat 
ahdingossa s. 7.

Viitala hoitaa kaikki viemärien avaukset- pesut ja kuvaukset 
luotettavasti ja ammattitaidolla. Meillä asiakas voi luottaa 
saavansa aina laadukasta palvelua. Meiltä saat myös suur-
tehoimuroinnit ja -puhallukset. 

LOKAPALVELU VIITALA TARJOAA 
MAAKUNNAN PARASTA PALVELUA!

OTA YHTEYTTÄ, 
NIIN KÄYDÄÄN 

SINUN TARPEESI 
YKSILÖLLISESTI LÄPI.www.lokapalveluviitala.fi

MONIPUOLISET LOKA- JA VIEMÄRIPALVELUT
SUURTEHOIMUROINTI JA PUHALLUS      TEOLLISUUDEN PUHDISTUSTYÖT

24/7 päivystys / tilaukset 

045 2472 122

Myynti:  
Jari Kivipelto
050 5534 229
jari.kivipelto
@lokapalveluviitala.fi

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)
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Viime lauantaina vietimme Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Sa-
malla juhlistimme Suomen yli satavuotista itsenäisyyttä ja muistim-
me sotiemme veteraaneja, jotka puolustusvoimien riveissä pelastivat 
maamme itsenäisyyden viime vuosisadalla. Juhlan tunnelmaa vah-
visti myös se, että 4.6 tuli kuluneeksi 155 vuotta marsalkka Manner-
heimin syntymästä ja samalla liputimme siniristilipulla myös hänen 
syntymäpäivänsä kunniaksi.

Maanpuolustus ei ole tietenkään puolustusvoimien yksinoikeus, vaan 
edellyttää myös tulevaisuudessakin koko kansan panosta. Suoma-
laisten maanpuolustustahto on perinteisesti ollut erittäin luja, ja vii-
meaikaisten tapahtumien vuoksi se on lujittunut entisestään.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viime kuussa 
julkaisema raportti vahvistaa, että suomalaisten maanpuolustustah-
to on historiallisen korkealla. Nyt 83 prosenttia haluaa, että Suomea 
puolustetaan aseellisesti, jos kotimaahan hyökätään.

Myös ihmisten henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen 
korkealla tasolla. Kun ihmisiltä kysyttiin, ovatko he itse valmiita 
osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjensä ja 
taitojensa mukaan, myönteisesti vastasi 88 prosenttia miehistä ja 76 
prosenttia naisista. 

Poikkeuksena ovat 25–34-vuotiaat, joiden osalta halu ja valmius 
osallistua maanpuolustukseen tehtäviin oli laskenut. Kuitenkin alle 
25-vuotiaista 81 prosenttia olisi valmis osallistumaan maanpuolus-
tuksen eri tehtäviin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi voimakkaasti epävakauden aikaa 
maailmalla eikä kukaan tiedä, milloin tilanne normalisoituu. Tämä 
tarkoittaa sitä, että meidän on pidettävä huolta myös vahvimmasta 
tukijalastamme – uskottavasta kansallisesta puolustuksesta. Puolus-
tusvoimat ovat saaneetkin merkittäviä lisäpanostuksia viime aikoina 
ja Marinin hallituksen päätöksen myötä ostetaan Suomeen lisää hä-
vittäjiä.

Hallitus valitsi Suomelle maailman nykyaikaisemman hävittäjän, jota 
useat NATO-maat käyttävät. Ensimmäinen F-35 hävittäjä tulisi Suo-
meen vuonna 2026. Puolustusvoimien mukaan hankinnan arvo on 
maksimissaan 10 miljardia euroa. 

4.6 vietimme myös ylioppilaiden ja ammattiin valmistuneiden juh-
laa. Onnea kaikille valkolakeille sekä tulevaisuuden osaajille näin 
jälkikäteen. Teitä ja teidän osaamistanne tarvitaan taatusti ja muis-
takaa, että ahkeruudella, luotettavuudella ja täsmällisyydellä pääsee 
pitkälle.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Ilmestyskirjan mukaan lopun aikaa edeltävät rutto, sota, nälkä ja kuo-
lema. Usein ovat ennustukset menneet pieleen. Vasta elossa oleva su-
kupolvi on nähnyt Israelin valtion synnyn. Millaisessa ajassa elämme?

Rutto. Korona on yksi tämän ajan rutoista. Sitä seuraavat mitä ihmeel-
lisemmät taudit. Koronaan, ensitietojen mukaan erityisesti homosek-
suaalien keskuudessa leviävään apinarokkoon tai uusimpaan koronan 
omikroni-varianttiin tehokkain ehkäisy näyttää olevan eristys. Aika 
näyttää, ollaanko syksyllä taas palattu kokonaan etätöihin ja eristyk-
siin. Ja mitkä kaikki taudit vielä ennättävät ihmisiä piinaamaan.

Sota. Venäjällä kansa on pidetty lähes pimennossa sodasta. Rauta-
kansleri Otto von Bismarck totesi jo yli sata vuotta sitten Saksassa, 
että ”ihmiset eivät koskaan valehtele niin paljon kuin metsästyksen 
jälkeen, sodan aikana tai ennen vaaleja.” On järkyttävää katsoa miele-
töntä tuhoamista ja sitä, mitä sota on jättänyt taakseen ensin Syyriassa 
ja nyt Ukrainassa. Mielipuolista. Sota ja nälänhätä saavat aikaan myös 
kansainvaelluksia. 

Suomessa monet ovat myös unohtaneet Turkin aseman Lähi-Idän 
porttina. Venäläisen Rosatomin toimesta on tarkoitus avata ensim-
mäinen ydinvoimala Turkin Akkuyuun. Turkki on geopoliittisesti mer-
kittävä valtio esimerkiksi Israeliinkin nähden. 

Nälkä. Maailman ruoasta iso osa tuotetaan Yhdysvalloissa, EU:n jäsen-
valtioissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Ukrainan sota on jo johtanut siihen, 
että Egypti varoitti nälänhädän uhkaavan sitä todennäköisesti vuon-
na 2023. Ukrainan satamissa olevat viljalaivat ja Venäjän sulkeminen 
pakotteilla kokonaan pois kansainvälisesti kaupasta tulevat johtamaan 
varmaan ruokapulaan. Suomessa julkinen sektori ja osa kauppaket-
juista kehtaavatkin vinkua elintarvikkeiden hintojen noususta. Voi 
olla, että nämä toimijat jäävät vielä ilman elintarvikkeita, jos nälän-
hätä iskee.

Globalisaatio sakkaa. Varaosia ei ole eikä pian ruokaa. Uusin haaste on 
työntekijäpula. Valtio lisää byrokratiaa ja paperin pyörittäjiä tulee lisää 
ilmasto- ja ympäristöasiantuntijoiksi. Kokkeja, sairaanhoitajia, las-
tentarhanopettajia, kylmäasentajia, lomittajia, autokuskeja, kirjan-
pitäjiä tai muita ihan tavallisia yrittäjiä tai työntekijöitä ei kuitenkaan 
enää löydy mistään. 

Johanneksen 5 kirjeessä sanotaan: ”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus 
on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, 
joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 
Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme 
Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on 
se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 
sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on 
se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, 
joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poi-
ka?”

Näinä vaikeinakin aikoina usko tuo ihmisten elämään lohtua. Johan-
neksen kirjeessä on myös tärkeä viesti, että tärkeintä on usko eikä ”ko-
kemusta” vaadita. Olkaamme siis uskossamme vahvoja.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Rutto, sota, 
nälkä…

Puheenjohtajan palsta

Maanpuolustus 
edellyttää koko 
kansan panosta

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

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: SSM Länsi-Suomi Oy

Painopaikka: Botnia Print Oy Ab

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

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

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 22.06.2022.

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 08.06.2022

PK-yritysten kirjanpito, 
tilinpäätökset ja 
veroilmoitukset

Perinteinen puolustusvoimien 
lippujuhla sekä marsalkka Man-
nerheimin syntymäpäivätilaisuus 
pidettiin lauantaina 4.6.2022 Sei-
näjoella marsalkka Mannerheimin 
patsaalla.
 Tilaisuudessa juhlapuheen pi-
tänyt Pohjanmaan aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Pasi 
Heinua muistutti Venäjän hyökkä-
yksen Ukrainaan kestäneen yli kol-
me kuukautta. Taistelujen päätty-
minen ei ole näköpiirissä eikä siitä 
ole tehty edes arvioita.
 -Tilanne siellä voi siis jatkua 
pitkälle, totesi Heinua.
 Kansainvälinen tilanne on 
myös muuttanut suomalaisten 
mielipiteitä. Kaksi kolmasosaa 
vastanneista kannattaa mielipi-
detiedusteluissa nyt sotillaallista 
liittoutumista, kun syksyllä alle 
kolmannes. Uusimmissa kyselyissä 
jopa 73 prosenttia.
 -Suomen liittymistä Naton jä-
seneksi tuetaan nyt vahvasti, sanoi 
Heinua.
 Natoon liittymistä vastustaa 
nyt 15 prosenttia, kun taas viime 
syksynä 50 prosenttia vastaajista.
 Suomen Nato-jäsenyyden 
suurin vaikutus olisi Heinuan mu-
kaan, että Suomi olisi osa yhteistä 

Everstiluutnantti Heinua Seinäjoella: 

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa

puolustusta ja Naton viidennen 
artiklan mukaisten turvatakuiden 
piirissä.
 -Suomen puolustuksen en-
nalta ehkäisevä vaikutus olisi huo-
mattavasti nykyistä suurempi.

 Heinuan mukaan Nato toisi 
sellaisia kyvykkyyksiä, joita pie-
nellä maalla ei itsellä olisi mahdol-
lista hankkia.

Maanpuolustustahto noussut

Maanpuolustustahto on noussut 
selvästi.
 -Nyt 83 prosenttia tahtoo, että 
maatamme puolustetaan aseelli-
sesti, jos tänne hyökätään. Tämä 
on mittaushistorian korkein tulos, 
Heinua muistutti.
 -Suomen lähialueen sotilaalli-
nen tilanne on rauhallinen eikä Suo-
meen kohdistu sotilaallista uhkaa.
 Yleisesti on arvioitu, että Suo-
meen voidaan kohdistaa vaikutuk-
sia, jotka koskevat myös kansalaisia.
 -Laaja-alaisen vaikuttamisen 
keinovalikoima on monipuolinen. 
Esimerkiksi voimakeinoilla uhkaa-
minen, poliittinen painostaminen, 
mielipiteisiin ja turvallisuuden 
tunteeseen vaikuttaminen, varoitti 
Heinua.
 -Näihin on jokaisen tärkeä va-
rautua.

Normaali toiminta jatkuu

Puolustusvoimat jatkaa toimin-
taansa suunnitelmien mukaisesti.
 -Vuosittain järjestettäville ker-
tausharjoituksilla, vapaaehtoisilla 
harjoituksilla ja maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kursseilla yllä-
pidetään ja kehitetään reserviläisten 
osaamista pohjalaismaakunnissa, 
totesi aluepäällikkö Heinua.
 Puolustusvoimien yhteydenpi-
to kuntiin ja muihin viranomaisiin 
on jatkuvaa.
 Juhla pidettiin Suomen ensim-
mäisellä Mannerheim-patsaalla.

KONELIIKE
- MOOTTORIKELKAT
- MAATALOUSKONEET

www.pohjanmaanylijaamatuote.fi
Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy
ILMAJOKI
Varikontie 2

0400-763 201
0400-727 745

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaak-
ko Kiiskilä on jäänyt sairauslo-
malle. Seinäjoen kaupunki tiedotti 
asiasta viime perjantaina.
  Kiiskilä on sairaalahoidossa ja 
hänet on tarkoitus operoida Tam-
pereen yliopistollisessa keskussai-
raalassa alkaneella viikolla, tiedot-
teessa todettiin.

Kiiskilä sairauslomalle
  – Vaiva on diagnosoitu glos-
sofaryngeusneuralgiaksi, mikä on 
samantyyppinen vaiva kuin kol-
moishermosärky, Kiiskilä sanoo.
 Kiiskilän on tarkoitus pala-
ta työhönsä vielä kesäkuun aika-
na. Kaupunginjohtajan sijainen on 
hallintojohtaja Jari Jokinen.

Ilmajoen kunnantalolla juotiin 
täytekakkukahvit kunnanjohtaja 
Ari-Pekka Laitalaisen ensimmäi-
sen työpäivän kunniaksi kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä. Samalla 
Laitalainen esittäytyi uusille alai-
silleen.
  - Koko ajomatkan Vaasasta Il-
majoelle oli rauhallinen olo. Ihan 
kuin olisi kotiin palannut, niin 
paljon oli tuttuja kasvoja vastassa, 
kommentoi Laitalainen.
 Tervetulokukat luovutti vuo-
den päivät kunnanjohtajaa sijaista-
nut hallinto- ja talousjohtaja Mar-
ko Lähde. Teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja Marjut Huhtakan-
gas ja JHL:n edustaja Jukka Koske-
la luovuttivat ruusukimpun.
 Kuntalaisille Laitalainen halusi 
lähettää seuraavia terveisiä:
  - Olen tällainen kansanmies ja 

Ari-Pekka Laitalainen aloitti 
Ilmajoen kunnanjohtajana

toivon, että kynnys kohtaamisissa 
on matalalla jatkossakin.
 Nykykunnanjohtajan työ on ko-
vaa hommaa. Muutos on jatkuvaa ja 
toisaalta odotukset, vaatimukset ja 
paineet voivat olla kovat ja eri taho-

jen osalta hyvinkin erilaiset.
 Laitalainen sanoo lähtevänsä 
tehtävään nöyränä ja nykyistä kun-
nan toimintatapaa kunnioittaen. 
Mukavaa vastapainoa työhön tuo-
vat perhe sekä remonttihommat.

Seurakunnan edustajina seppelettä laskivat JukkaSalo ja Matti Kuvaja, 
kaupungin puolesta Piia Kattelus-Kilpeläinen ja Pasi Kivisaari.

Puolustusvoimien lippujuhlan päivää juhlistettiin Mannerheimin patsaalla, joka on Suomen ensimmäinen Marskin patsas.
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PIENKONEHUOLTO 
ALANEN

- Painepesurihuolto
- Pienkonehuolto

Teollisuustie 14, Seinäjoki
(06) 414 0190, 0400 269 334

pkalanen@nic.fiTarjouspaketit 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 €)

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piiri asetti Piia Kattelus-Kil-
peläisen Seinäjoelta ehdokkaaksi 
eduskuntavaaleihin 2023.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen on 
koulutukseltaan hallintotietei-
den maisteri ja poliisi. Hän on 
myös alue- ja kaupunginvaltuu-
tettu. Kattelus-Kilpeläinen toimii 
Seinäjoen kaupunginhallituksen 
2. varapuheenjohtajana ja Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuuston 2. varapuheenjoh-
tajana.
 -Kiitän Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiriä luotta-
muksesta. Tavoitteena on paikka 
eduskunnassa, ja sen eteen olen 
valmis tekemään kovasti töitä, to-
teaa Kattelus-Kilpeläinen.

Tavalliset ihmiset huomioitava

Poliittisessa päätöksenteossa Kat-
telus-Kilpeläinen on huolestunut 
tavallisten ihmisten luottamuksen 
heikentymisestä poliittiseen pää-
töksentekoon:
 -Luottamus päätöksentekoon 
on palautettava, Kattelus-Kilpe-
läinen linjaa.
 Kattelus-Kilpeläinen ottaa 
esimerkiksi tavallisten ihmisten 
huolet tuulivoimaloiden rakenta-
misesta liian lähelle asutusta, jopa 
kasvavan asuntoalueen lähelle. Ih-
miset kokevat olevansa lainsuojat-
tomia. 
 -Miten on mahdollista, että 
tuulivoimaloiden tulon aivan liian 
lähelle asutusta tai mökkejä voi es-
tää vain uhanalainen eläin, lintu tai 
muu luontoarvo, mutta ihmisten 
oikeus terveelliseen ja turvalliseen 
elinympäristöön ei kiinnosta lain-
säätäjää?  kummastelee Piia Katte-
lus-Kilpeläinen. 
 Suomessa  on  vireillä  tuulivoi-
mahankkeita tällä hetkellä kenties 
eniten maailmassa.
 -Tuntuu siltä, että tavallis-
ten perheiden äitien ja isien huoli 
omasta ja lastensa asuinympäris-
töstä ei kiinnosta päätöksenteki-
jöitä, puhumattakaan heidän täysin 
perusteltu huolensa kiinteistöjen 

Eduskuntaan tähtäävä Piia Kattelus-Kilpeläinen: Perheiden jaksamista arjessa on tuettava.

arvojen romahtamisesta. Melu- ja 
välkehaitta on vakava haitta, kun 
puhutaan yli 300 metriä korkeista 
tuulivoimaloista, joita kaavaillaan 
Nurmoon ja Kuorasjärven ympä-
ristöön. Täysin ulkomailta omiste-

tut tuulivoimalat tuntuvat saavan 
luvat jopa mutkia oikoen, ihmette-
lee Kattelus-Kilpeläinen.
 -Olen äimästellyt useasti ää-
neen kaupunginhallituksessa, että 
miksi esimerkiksi yli tuhat nimeä 

keränneen tuulivoimaloille kolmen 
kilometrin suojaetäisyyttä vaati-
neen kuntalaisaloitteen tekijöitä 
ei päästetä kuultaviksi kaupungin 
toimesta. Pelkäävätkö päättäjät 
nuoria perheenäitejä?

 Toinen esimerkki valtion pää-
töksenteon järjettömyydestä on 
Pelmaan risteys Ylistarossa. Valtio 
sulki Asulan yrittäjiltä tieyhteyden 
ja kaivoi vanhan tien pois. Seinäjo-
en kaupunki rakensi sitten puretun 

liittymän viereen yli puolella mil-
joonalla uuden liittymän. 

Palvelut oikeanaikaisesti, 
oikein kohdennettuna ja 
yhdenvertaisesti
Kattelus-Kilpeläiselle tavallisten 
ihmisten asioiden hoitaminen on 
ensisijainen asia. Siksi hän haluaa 
myös kansanedustajaksi hoita-
maan seinäjokisten ja eteläpohja-
laisten asioita:
 -Valtionosuudet vaikuttavat 
mitä suuremmissa määrin palve-
lujen kattavuuteen, vaikka lopul-
liset päätökset tehdään kunnissa. 
Esimerkiksi siihen, että päiväkoti-
ikäinen saa hoitopaikan lähipalve-
luna. Toimivat päivähoitopalvelut 
ovat konkreettisesti perheiden tu-
kemista, linjaa Kattelus-Kilpeläi-
nen.
 Samaa pätee hänen mukaansa 
esikouluun ja peruskouluun. Lap-
sella tulisi olla oikeus käydä esi-
koulua saman yhteisön jäsenenä ja 
jatkaa sitten tulevaa koulutietään 
saman yhteisön kanssa. Yksittäisiä 

lapsia ei hänen mukaansa saa si-
rotella ryhmien täytteeksi ympäri 
kaupunkia. Lisäksi sisaruksilla tu-
lisi olla sama hoitopaikka.
 Paikallisesti Kattelus-Kilpeläi-
nen on erittäin huolestunut 
 -Tämä kuulostaa varmaan it-
sestään selvyydeltä, mutta se ei 
sitä ole Seinäjoella. Ei ainakaan ole 
ollut. Liitoskunnissa osoitetaan 
perheille hoitopaikka jopa kym-
menien kilometrien päästä, koska 
keskittämisen takia pienet yksiköt 
on lakkautettu ja kylän ainoa päi-
väkoti on täynnä.
 Sama koskee esikoululaisia. 
On epävarmuutta, että missä lapsi 
aloittaa esikoulun, kun se kylän ai-
noan päiväkodin esikouluryhmä on 
täynnä, harmittelee Kattelus-Kil-
peläinen. Tällä hetkellä esimerkiksi 
Ylistarossa Kirja-Matin kouluun on 
tulossa konttiratkaisun avulla lisää 
esikoulupaikkoja ylistarolaislap-
sille. Tosin toimitusajat ovat pit-
kät, ja asiaa ei ole hoidettu ajoissa, 
vaikka Perussuomalaiset jättivät 
asiasta valtuustoaloitteen jo viime 
syksynä, kun ongelmat tulivat tie-
toon.
 -Tämä huoli epävarmuudesta 
lasten hoitopaikkojen ja esikou-
lun suhteen kuormittaa ihan tar-
peettomasti vanhempia ja näillä 
polttoaineen hinnoilla aiheuttaa 
vanhemmille kohtuuttomia kus-
tannuksia, jos heidät laitetaan 
kuskailemaan lapsiaan kymme-
nien kilometrien päähän hoitoon ja 
ajamaan työpaikalle toiseen suun-
taan, pohtii Kattelus-Kilpeläinen.
 Hänen mielestään näin ei toimi 
lapsiystävällinen kunta. 
 -Lapsiystävällinen kunta tukee 
perheiden jaksamista järjestämällä 
lapselle päivähoitopaikan ja esi-
koulupaikan lähipalveluna. 

Hoitajille lisää palkkaa ja 
järkeä elinkeinopolitiikkaan

Ajankohtaisista asioista Piia Katte-
lus-Kilpeläinen nostaa esille työ-
voiman saatavuuden, esimerkkinä 
hoitajat. Etelä-Pohjanmaan tulee 
pitää huoli siitä, että 1.1.2023 aloit-
tava hyvinvointialue on jatkossa-
kin vetovoimainen työnantaja, ja 
huolehtii työntekijöiden työkykyi-
syydestä.
 -Kyllä hoitaja on palkkansa 
ansainnut. Naisvaltaiset alat on 
nostettava ylös palkkakuopasta, 
vaatii Kattelus-Kilpeläinen.
 Kriittistä on myös se, että ensi 
vuoden alusta hoitajat, lääkärit ja 
muu henkilöstö saavat palkkansa 
ajallaan.
 Elinkeinopolitiikan osalta Kat-
telus-Kilpeläinen ihmettele sitä, 
että valtio omilla toimillaan on 
viemässä tietyiltä elinkeinonhar-
joittajilta elinkeinon, räikeimpinä 
esimerkkeinä on turvetuotannon 
alasajo sekä maatalouden har-
joittamisen toimintaedellytysten 
heikentäminen kiilusilmäisen ym-
päristöpolitiikan avulla; räikeää 
maaseudun vastaista toimintaa on 

pesiytynyt vihreiden lisäksi myös 
valtapuolue keskustaan ja kokoo-
mukseen.
 -Liikenteen sähköistämisel-
le on saatava malttia. Sähköautot 
ovat tavalliselle ihmiselle liian kal-
liita hankkia, niiden korjaaminen 
ei onnistu tavallisissa autokorjaa-
moissa ja akkujen osalta autot eivät 

maan kallista turvetta, koska sen 
hinta on kohonnut pilviin Mari-
nin hallituksen korotettua turpeen 
energiaveroa ja päästömaksujen 
kymmenkertaistuminen myötä, 
painottaa Kattelus-Kilpeläinen. 
 Päästömaksuista tulisi luo-
pua turpeen osalta ja energiaveroa 
alentaa, jotta turpeen käyttö ensi 

uusia vaativia tehtäviä poliisihal-
linnosta, mutta nyt haluan tehdä 
työtä politiikassa ja ennaltaehkäis-
tä jo nykyisten luottamustoimien 
kautta rikoksia ja pahoinvointia. 
Haluan toiminnallani edistää sitä, 
että seinäjokelaislapsilla ja etelä-
pohjalaislapsilla olisi mahdolli-
simman hyvä lapsuus.
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täytä vastuullisuuden määritelmää. 
Lisäksi latauspisteet vaativat kal-
lista kuparijohtoa, johon tarvitta-
vaa raaka-ainetta louhitaan toisel-
la puolella maapalloa ihmisarvoa 
alentavalla tavalla. Sähköautojen 
tarvitsemat arvometallit eivät ole 
ympäristöystävällisesti hankitta-
vissa, painottaa Kattelus-Kilpeläi-
nen. 
 Ukrainan kriisin myötä huo-
li huoltovarmuudesta on noussut 
julkisuuteen, mutta se, onko asia 
täysin konkretisoitunut päättäjille, 
on Kattelus-Kilpeläisen mukaan 
hämärän peitossa:
 -Turvetuottajat olisivat tar-
vinneet jo keväällä tiedon siitä, että 
nostetaanko turvetta ja paljonko. 
Heidän tulisi saada kaukoläm-
pöyhtiöltä pitkiä sopimuksia. Läm-
pöyhtiöt toimivat osakeyhtiölain 
mukaisesta ja yhtiön on tuotettava 
voittoa omistajilleen. Eivät yhtiöt 
pysty määräänsä enempää osta-

talven pakkasilla olisi lämpöyhti-
öille mahdollista. 
 -Sitten kun on vilu, on jo myö-
häistä, sillä turvetta ei voi nos-
taa kuin kesällä ja kuivalla säällä, 
miettii Kattelus-Kilpeläinen.

Hyvä lapsuus tärkeä

Kattelus-Kilpeläinen jäi opintova-
paalle kaksi vuotta sitten Pohjan-
maan poliisista ja päätti hankkia 
itselleen kansainvälisen MBA-tut-
kinnon. Nyt lopputyö on valmis 
ja Kattelus-Kilpeläinen odottelee 
englanninkelellä suoritetun toisen 
ylemmän korkeakoulututkinton-
sa eli kansainvälisen liiketalouden 
(international business) tutkinto-
todistusta.
 -Pidän nyt taukoa poliisin 
töistä ja keskityn täysillä luotta-
mustoimien hoitamiseen ja teen 
myös osapäiväisenä töitä perheyri-
tyksessä. Minulle on tarjottu myös 

 Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piiri kuuluu yhdessä 
Keski-Pohjanmaan piirin kanssa 
Vaasan vaalipiiriin. Perussuoma-
laiset asettavat Vaasan vaalipiirissä 
kaikkiaan 16 eduskuntavaaliehdo-
kasta.

”Elämä on suurimmaksi 
osaksi arkea. Varmaankin 90 
prosenttisesti. Arjessa jaksa-
mista tukevat myös turval-
linen elinympäristö, kuten 
se, että valtio avustaa kun-
tia kevyen liikenteen väylien 
rakentamisessa ja huomio 
mm. paikallisten yrittäjien ja 
maatalouden toimintaedel-
lytykset tiesuunnitelmia teh-
dessään.”Piia Kattelus-Kilpeläinen tavoittelee ensi kevään eduskuntavaaleissa paikkaa Arkadianmäelle ja vaatii, että tavallisten ihmisten asioita kuunneellaan päätöksenteossa.

Piia Kattelus-Kilpeläinen sai eniten ääniä perussuomalaisista koko Vaasan vaalipiirissä kaksissa edellisissä vaa-
leissa, aluevaaleissa 2022 ja kuntavaaleissa 2021.
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”Vuodesta 2020 asti vaikuttanut, 
maapalloa kylmentävä, La Niña 
-sääilmiö ei näytä heikkenemisen 
merkkejä. Ilmiön myötä maapallon 
keskilämpötilan on havaittu laske-
van. La Niña saa alkunsa Tyynellä 
valtamerellä, kun itätuulten voimis-
tuessa itäinen valtameri kylmenee.”

Näin kirjoitti Helsingin Sanomat 
17.5.2022. Minne ovat jääneet uh-
kakuvat ihmisen toiminnan vaiku-
tukset maapallon lämpenemiseen? 
Forecan meteorologi Markus Män-
tykannas kertoi HS:lle, että ”todis-
tetusti tämä ilmiö vaikuttaa Tyynen 
valtameren alueisiin, eli Aasiaan ja 
Amerikkaan. Siellä nämä vaikutuk-
set näkyvät ja niitä pystyy ennakoi-
maan”.

La Niña saa alkunsa Tyynellä valta-
merellä, kun itätuulten voimistuessa 

Populisti pelottelee uhkakuvilla

itäinen valtameri kylmenee.

Samaan aikaan suomalaiset kär-

vistelevät huippukalliiden sähkön 
hintojen ja polttoainehintojen kou-
rissa. Ihmisiltä on yritetty sumuttaa 
näiden maksujen nousun todellinen 
syy: se ei ole sota, vaan järjettömäksi 

paisunut vihreä siirtymä ja päästö-
kauppamaksut.

Vihreä valhe kukoistaa. Se on kuin 
populisitin oppikirjasta. Pelottele. 
Oletteko nähneet kenenkään muun 
pelottelevan ihmisiä niin kuin vih-
reät, punavihreät ja heidän vana-
vedessään kaupunkien liberaalit 
poliitikot. Ilmastonmuutos. Se ra-
kennetaan jättämättä huomiotta 
kymmenet tuhannet tutkimukset, 
jotka ovat osoittaneet kriittikkiä il-
mastonmuutokseen. Yksi asia jäi 
huomiotta: La Niña.

Aurinko tuottaa yhdessä tunnis-
sa suunnilleen sen energiamäärän 
minkä maapallo kuluttaa vuodessa.

Olisiko tutkijoiden aika ottaa pää 

Päätoimittaja

YLE uutisoi äskettäin, kuinka 
Tampereen areenalla jääkiekon 
MM-kisoissa myytiin vain 17 ve-
geannosta. Vertailuna kerrottiin, 
että hampurilaisia myytiin 26 
000 kappaletta. Uutisen paljas-
tava otsikointi aiheutti ilmeisesti 
vegaanipiireissä hammastenki-
ristystä, koska myöhemmin YLE 
muokkasi uutista ja poisti uuti-
sen otsikosta maininnan ”17 ve-
geannosta” ja muutti sen muo-
toon ”vegetuotteiden osuus alle 
prosentin”.

Eipä se totuus siitä muuttunut. 
Totuus sattuu, sanotaan, ja tie-
to lisää tuskaa. Alle prosentti on 
marginaali. Meille uskotellaan, 
että Suomessa on meneillään ve-
gebuumi. Tampereen luvut sen 
myös osaltaan kertovat; ei ole. 
Kaikkien pelkästään kasvispro-
teiinia sisältävien kasvisruoka-
annosten osuus kisojen aikana 
myydyistä ruoka-annoksista oli 

menomaan Tampereen Nokia 
Arenaa varten, muualla sitä ei 
ole myynnissä. Se on yhdistel-
mä useammasta burgerista ja 
kehitetty sillä periaatteella, että 
”mistä kansa tykkää”. Kansa tyk-
kää lihasta ja juustosta.

                            ******

Vegekuplan puhkeamisesta on 
kirjoittanut myös Helsingin Sa-
nomat. Pauligin piti tehdä nyhtö-
kaurasta menestystarina, mutta 

siitä tulikin kallis moka. Suuryri-
tys Paulig hankki omistukseen-
sa Gold & Green-nimisen start-
up-yrityksen vuonna 2016. Usko 
nyhtökauran menekkiin oli kova. 
Paulig pumppasi nyhtökaurayh-
tiöön rahaa kuudessa vuodessa 
useita kymmeniä miljoonia eu-
roja, siitä huolimatta nyhtökau-
rayhtiön liikevaihto polki pai-
kallaan ja kuudessa vuodessa se 
tuotti liiketappiota Pauligille yh-
teensä 49 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa 2022 Paulig ker-
toi luopuvansa Gold & Greenistä 
ja myyvänsä sen Valiolle. Valio ei 
halunnut ostaa Järvenpäässä si-
jaitsevaa tehdasta, vaan se osti 
lähinnä brändin sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan. Uusi omistaja 
haluaa antaa ruokainnovaatiolle 
uuden mahdollisuuden. Valio ai-
koo hakea nyhtökaurayhtiölle ul-
kopuolisia rahoittajia ja ulkoistaa 

Vegekupla puhkesi lätkäkisoissa

vain 0,7 prosenttia. Tämä tar-
koittaa sitä, että 99,3 prosent-
tia myydyistä tuotteista sisälsi 
eläinperäistä proteiinia.

Suosituin annos lätkän MM-
kisoissa oli Friends & Brgrsin 
areenahampurilainen. Sitä myy-
tiin huimat 26 000 kappaletta. 
Hampurilaisessa on sämpylä, 
jauhelihapihvi, jääsalaatti, to-
maatti, raakaasipuli, cheddar-
juusto ja Friend-majoneesi. 
Arena-burgeri on kehitetty ni-

tuotannon; tuotteita voi valmis-
taa teollinen kumppani. 

Kyllä kaura maistuu. Leipänä ja 
puurona. Mutta en oikein näille 
korvikkeille lämpene. Nälkävuo-
sina, kun kesää ei tullut ja halla 
vei sadon, syötiin Suomessa pet-
tuleipää. Pettu on männyn kuo-
ren alla olevaa vaaleaa ainesta, 
jota jauhettiin jauhoksi ja syötiin 
viljan korvikkeena leivässä. Ra-
vintoarvoltaan se on heikko, ja 
suomalaisia kuoli kuin kärpäsiä. 
Toivottavasti historia ei ala tois-
taa itseään.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

pensaasta ja lopettaa höpötys hiili-
dioksidista elämän uhkana. Hiilidi-
oksidi on elämän mahdollistaja.

Kaiken huippu populistin käsikirjan 
pelottelusta on puolue nimeltä vih-
reät. Vihreä europarlamentaarikko 
Ville Niinistö on oikein kunnostau-
tunut perättömän tiedon levittäjänä. 
Hän toimi raportöörinä Euroopan 
parlamentin ympäristövaliokunnan 
lausunnossa, jossa väitettiin et-
tei haketta voi laskea uusiutuvaksi 
luonnonvaraksi.

Niin, olisiko jo aika, että kansamme 
sanoisi: Nyt riittää!

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

Viime viikolla pidetyssä Seinäjoen 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
jätti valtuustoaloitteen koskien ruo-
kahävikin torjuntaa ja mittaamista. 
Seinäjoella ei ole tällä hetkellä to-
dellisiin tietoihin perustuvaa faktaa 
ruokahävikin määrästä. Ruokapal-
veluissa ei ole yhtenäistä, kaikilla 
keittiöillä käytössä olevaa ohjelmaa 
hävikin mittaamiseen, vaikka kou-
luruokailuun käytetään vuodessa 10 
miljoonaa euroa.
 Aloitepuheenvuoron käyttänyt 
ryhmäpuheenjohtaja Piia Kattelus-
Kilpeläinen perusteli ruokahävikin 
ongelmallisuutta useasta näkökul-
masta:
 -Ensinnäkin, taloudellises-
ti on kestämätöntä, että ostetaan 
raaka-aineita, käytetään energiaa 
ja henkilöresursseja sellaisen ruuan 
valmistamiseen, joka päätyy biojä-
teastiaan. Toiseksi, vastuullisuus 
ja kestävä kehitys edellyttävät, että 
ruokaa ei heitetä roskiin - on ym-
päristöä kuormittavaa valmistaa 
ruokaa suoraan jätteeksi. Tuoreen 
Foodwestin tutkimuksen mukaan 
nuoret pitävät vastuullisuutta tär-
keänä. Suurin osa nuorista arvos-
taa ”Ei ruokaa roskiin” periaatetta. 
Kolmanneksi, on epäeettistä heittää 
ruokaa jätteeseen ottaen huomi-
oon, että meillä on samaan aikaan 
ruokajonossa ihmisiä. Neljänneksi, 
ruokahävikkiohjelma mahdollistaisi 
vastuullisuuskasvatuksen, aloit-
teessa perusteltiin.
 Aloitteen mukaan ruokahävik-
kiohjelman käyttöön oton myötä 
olisi mahdollista esim. koulujen ja 
päiväkotien info-näytöillä kertoa 
lähes reaaliajassa, että paljonko 
ruokaa meni tänään roskiin. Olisi 
tärkeää ja havainnollistavaa opettaa 
lapsille ja nuorille roskiin menevän 
ruuan määrä kiloissa ja sen arvo 
euroissa. Lisäksi olisi varmaankin 
mahdollista laskea ruokahävikin 
CO2-päästöt.

Aloitteita ruokahävikistä ja rauhanturvaajista
• Me allekirjoittaneet Seinäjoen 
valtuutetut esitämme, että Sei-
näjoella valmistellaan ensi tilassa 
ruokahävikin mittaamisen tarkoi-
tetun ohjelman hankinta. Ohjelma 
olisi jokaisessa keittiössä käytössä. 
Ruokahävikkiohjelma tulee sisäl-
lyttää digiohjelmaan ja tähän tulee 
varata riittävä summa ensi vuoden 
talousarviossa, painotti Kattelus-
Kilpeläinen.

Lisäksi aloitteessa esitetään, että 
Seinäjoen kaupunki tutkii ensi ti-
lassa mahdollisuuden liittyä ResQ 
Clubiin Kurikan kaupungin tavoin. 
ResQ Club on älylaitteeseen ladat-
tava sovellus, jonka avulla ihmiset 
voivat ostaa keittiöistä ja ravinto-
loista ylijääneitä ruoka-annoksia ja 
näin vähentää ruokahävikkiä.

• Jotta ruokahävikkiä voidaan vä-
hentää ja torjua, tulee päättäjillä olla 
käytössään ajantasainen tieto ruoka-
hävikin määrästä ja kustannuksista. 
Tämä on ehdoton edellytys, jotta val-
tuutetut voivat vastata kustannuste-
hokkaasti ja vastuullisesti kaupun-
gin taloudesta ja toiminnasta, totesi 
Kattelus-Kilpeläinen lopuksi.

Rauhanturvaajille samat 
alennukset kuin varusmiehille

Kristillisdemokraattien Aki Ruotsa-
la esitti 42 valtuutetun allekirjoitta-
man valtuustoaloitteen kriisinhal-
lintaveteraanien huomioimisesta ja 
Seinäjoen kaupungin profiilin vah-
vistamisesta maanpuolustusmyön-
teisenä paikkakuntana. 
 Aloitteen mukaan Suomi on 
ollut tähän asti noin 30 vuotta jäl-
jessä muita pohjoismaita ja läntistä 
Eurooppaa siinä, miten rauhantur-
vaajia hoidetaan ja huomioidaan. 
Kansallisen kriisinhallintavete-
raani-ohjelman kautta kuitenkin 
vuonna 2016 kriisinhallintatehtä-
vissä palvelleet saivat Eduskunnan 
päätöksellä kriisinhallintaveteraani 

statuksen. Ohjelman tavoitteena on 
edelleen tehostaa kriisinhallinta-
tehtävissä palvelevien ja palvellei-
den tukitoimia kuten kriisinhallin-
taveteraanistatuksen tunnettuutta, 
tukea ja hoidon kehittämistä. 
 -On hienoa, että nyt Suomessa-
kin huomioidaan ne naiset ja miehet, 
tytöt ja pojat, jotka ovat vapaaehtoi-
sesti auttaneet hätää kärsiviä, sotaa 
käyviä, nälkää näkeviä ja muiden 
katastrofien keskellä olevia ihmisiä. 
Nämä suomalaiset ovat tehneet ja 
tekevät asioita paremman maailman 
puolesta, totesi Aki Ruotsala.
 Aloitepuheenvuorossa tuotiin 
esiin, kuinka Seinäjoen kaupungil-
la on pitkät historialliset perinteet 
siinä, miten itsenäisyytemme ajan 
sotilaallisen toiminnan merkitystä 
on pidetty esillä. 
 -Olemme kaupunki, joka kantaa 
ylpeänä suojeluskunta ja lottaperin-
teen lippua korkealla näiden lake-

uksien keskellä, josta vapausaatteet 
ovat usein nousseet ja vahvistaneet 
myös muun maan toimintaa. Vapa-
ussodan päämajakaupungin status, 
Mannerheimin patsas, Suojelus-
kunta- ja Lotta Svärd-museo ja Re-
serviupseerikoulutuksen perusta-
misen muistokivet sekä Uudenmaan 
rakuunarykmentin syntyhistoria 
ovat esimerkkejä siitä, kuinka Sei-
näjoen kaupungin imagossa näkyy 
vahvana maanpuolustushenki ja 
vapauden kaipuu, kertoi Ruotsala.
 Maanpuolustushenki ilmenee 
Seinäjoella järjestettävien lukuisten 
tapahtumia kautta, joissa pidetään 
esillä sotiemme veteraanien ja lotti-
en tekemää työtä. Aloitteen mukaan 
tähän imagoon sopisi myös soti-
laallisen kriisinhallinnan rooli, sekä 
kriisinhallintaveteraanien tekemän 
työn arvostaminen.
 -Tänään, sodan riehuessa Eu-
roopassa maanpuolustushengellä 

ja rauhanturvaajien tekemällä työl-
lä on aikaisempaa korostuneempi 
merkitys. Rauha ei ole itsestäänsel-
vyys ja rauha tarvitsee turvaajansa. 
On huomioitavaa, että kriisinhal-
lintaveteraanien arvostus ei ole pois 
sotaveteraanien arvostukselta eikä 
sitä saa sekoittaa sotaveteraanien 
tekemään työhön, joka teemana on 
rauhanturvaajille kunnia asia, totesi 
Ruotsala lopuksi.
 Aloitteessa edellytetään, että 
Seinäjoen kaupunki huomioi-
si kriisinhallintaveteraanit siten, 
että liikunta ja kulttuuripalveluissa 
kriisinhallintaveteraanikortti oi-
keuttaa samaan alennusluokkaan 
varusmieskortin kanssa. Seinäjo-
en kaupungin profiilia maanpuo-
lustusmyönteisenä paikkakuntana 
voitaisiin vahvistaa siten, että rau-
hanturvaajien huomioiminen otet-
taisiin huomioon omassa markki-
noinnissa

MTK:n tiedotteen mukaan Eu-
roopan parlamentin ympäristö-
valiokunta hyväksyi 16.-17.5. nä-
kemyksensä Uusiutuvan energian 
direktiivin uudistamiseksi. Ym-
päristövaliokunnan näkemyksen 
mukaan metsäenergiaa ei jatkossa 
katsottaisi uusiutuvaksi energian 
lähteeksi. Suomen osalta tämä tar-
koittaisi noin 20TWh poistumis-
ta uusiutuvasta fossiiliseksi, kun 
metsähaketta ei enää katsottaisi 
uusiutuvaksi. Määrä olisi suurempi 
kuin yli kahden Loviisan ydinvoi-
malaitoksen vuotuinen energian-
tuotantomäärä. 
 MTK:m mukaan Ympäristö-
valiokunnan kanta sivuuttaa met-
sänhoitotoimenpiteiden realitee-
tit. 
 -On hyvä muistaa, että bio-
energiaksi soveltuvaa biomassaa 
– jolla ei ole muuta käyttöä kuin 
energia – tulee säännöllisten met-
sänhoitotöiden seurauksena. Niin 
teollisuuden sivuvirroista kuin 
metsänhoitotöistäkin syntyvällä 
biomassalla korvataan fossiilista 
ja EU:n ulkopuolelta tulevaa ener-
giaa. Ilman tätä metsien kunnolle 
välttämättömät hoitotyöt voivat 
jäädä tekemättä, muistuttaa ener-
gia-asiantuntija Anssi Kainulai-
nen MTK:sta.
 Toteutuessaan parlamentin 
ympäristövaliokunnan näkemyk-
set vaarantaisivat lämmön saa-
tavuuden uusiutuvista energian 
lähteistä ja romuttaisivat jäsen-
valtioiden mahdollisuudet pääs-
tä niille asetettuihin uusiutuvan 

Metsien osalta parlamentin esitykset johtaisivat tavallisten talousmetsä-
alueiden ohjautumiseen joko osittain tai kokonaan puumarkkinoiden ul-
kopuolelle ns. no-go-alueina. Negatiiviset vaikutukset esimerkiksi näiden 
metsien vakuusarvoihin olisivat dramaattiset.

EU parlamentin ympäristövaliokunta: Metsäenergia ei ole 
enää uusiutuvaa - linjaus uhkaa metsähakkeen käyttöä

energian tavoitteisiin.  

Tavalliset talousmetsät 
jäämässä puumarkkinoiden 
ulkopuolelle
Puun kaskadikäytön ja jätehierar-
kioiden ulottaminen puumarkki-
noille loisi ennenkuulumattoman 
hallinnollisen taakan puunhan-
kinnan logistiikkaketjuihin ja vai-
keuttaisi olennaisesti uusiutuvan 
puuenergian mahdollisuuksia kil-
pailla fossiilisia polttoaineita vas-
taan polttoainemarkkinoilla. 
 Puun erilaisten olomuotojen 
jakaminen ensisijaisiin ja toissi-
jaisiin suistaisi kestävyyssääntelyn 
vuosikausiksi epävarmuuteen, joka 
heijastuisi bioenergian investoin-
tiympäristöön. Samalla unohdet-
taisiin esimerkiksi OECD:n suosit-
telema tapa toteuttaa kestävyyden 
tarkastelua perustuen riskeihin. 
 Metsien osalta parlamentin 
esitykset johtaisivat tavallisten 
talousmetsäalueiden ohjautumi-
seen joko osittain tai kokonaan 
puumarkkinoiden ulkopuolelle ns. 
no-go-alueina. Negatiiviset vaiku-
tukset esimerkiksi näiden metsien 
vakuusarvoihin olisivat dramaatti-
set. 
 Tilanteessa, jossa koko Eu-
rooppa ponnistelee pois venäläi-
sistä fossiilisista energian lähteis-
tä, ja jossa kilpailevien fossiilisten 
energian hinnat ovat nousseet ai-
heuttaen Euroopassa laajan kes-
kustelun energiaköyhyydestä, ovat 
parlamentin ympäristövaliokun-

nan esitykset EU:n merkittävim-
män uusiutuvan energianlähteen 
saatavuuden vaikeuttamiseksi 
vahvasti tavallisten eurooppalais-
ten ihmisten arjesta vieraantu-
neilta. Puupolttoaineiden osuus 
energian kokonaiskulutuksesta oli 
Suomessa 28% vuonna 2020. 

Maankäyttöön rajuja kiristyksiä

Maankäyttösektorin ilmastota-
voitteita sääntelevän LULUCF-
asetuksen osalta parlamentin 
ympäristövaliokunta hyväksyi nä-
kemyksen, että ilmastotavoitteita 
maankäyttösektorilla on tarpeen 
kiristää komission pohjaesityk-
seen verrattuna 50MtCO2-ekv. 

 EU-tasolla toteutettava kiris-
tys vastaa vuositasolla kutakuin-
kin suomalaisten yksityismetsien 
teollisuuspuun hakkuumäärää. Jo 
komission pohjaesityskin kiris-
täisi EU-tason ilmastotavoitteita 
nykyiseltä tasoltaan. Useat jäsen-
valtiot ovatkin ilmoittaneet, ett-
eivät ne pysty saavuttamaan niille 
esitettyjä tavoitteita. Parlamentin 
ympäristövaliokunta esittää myös 
maatalousmaalle erillistavoitteita. 
Ilmastotilinpitoon luodaan lukui-
sia vaikutuksiltaan epäselviä linki-
tyksiä biodiversiteettitavoitteiden 
edistämiseen. 
 MTK pitää valitettavana, ettei 
Euroopan parlamentin ympäris-

tövaliokunta näkemyksessään ole 
kyennyt osoittamaan mitään uusia 
rahoituslähteitä kiristysten toteut-
tamiseksi. Myöhemmin tänä vuon-
na annettavan hiilen poistumien 
sertifiointilainsäädännönkin rooli 
jää esityksessä kokonaan epäsel-
väksi. 

EU:n energiahuoltovarmuus 
nojautumassa fossiiliseen 
tuontienergiaan
EU:n energia- ja ilmastopolitiikan 
suuri linja näyttäytyy ristiriitai-
sena. 18.5. julkaistiin REPowerEU 
suunnitelma toimista EU:n ener-
giahuoltovarmuuden parantami-
seksi. Suunnitelma ei ota lainkaan 
kantaa bioenergiaan. Biokaasun 
tuotantoa tavoitellaan yli kaksin-
kertaistettavan EU:ssa 2030 men-
nessä. MTK:n Anssi Kainulainen 
kysyykin, että kuka uskaltaa teh-
dä pitkäaikaisia sitoumuksia bio-
kaasuinvestointeihin, kun muun 
bioenergian osalta poliittinen 
asenneilmapiiri on kääntynyt 180 
astetta muutamassa vuodessa? 
 EU:n energiahuoltovarmuu-
den parantaminen näyttääkin to-
teutuvan jatkossa yhä vahvemmin 
nojaten kalliisiin fossiilisiin tuon-
tipolttoaineisiin, joiden saata-
vuudesta kilpailemme maailman 
markkinoilla muiden kanssa. Il-
mastopäästöjä tämä ei vähennä, 
eikä EU:n saati Suomen kauppata-
setta paranna.

Maalainen-lehden saamien tie-
tojen mukaan sianlihan tuottajat 
suunnittelevat jättävänsä sikalat 
tyhjiksi elleivät hintanäkymät 
parane. Tämä on johtamassa 
porsastuottajien kannalta kestä-
mättömään tilanteeseen. Lehden 
saamien tietojen mukaan porsas-
tuottajat suunnittelevat pienten 
possujen toimittamista suoraan 
kaasutettaviksi. Lehden saamien 
tietojen mukaan porsaita on ta-
pettu myös tiloilla.
 Porsastuottajien ongelmaksi 
on muodostumassa se, että syn-
tyville porsaille ei välttämättä 
löydy vastaanottavaa lihasika-
laa. Lihasikojen kasvattaminen 
on tullut täysin kannattamatto-
maksi, koska tuottajahinta ei kata 
enää tuotantopanosten eli viljan, 
lannoitteiden ja energian kustan-
nuksia. 

Porsaita uhkaa tappo tiloilla tai kaasutuskuolema?

 Maalainen-lehden lähteet 
kertovat, että ongelman keskiös-
sä on kaupan päätös pitää hinnat 

aivan liian matalalla kustannus-
tasoon nähden. Osa lihataloista 
onkin pakottanut sopimuksiinsa 
vedoten sianlihan tuottajia otta-
maan vastaan porsaita, vaikka ne 
tuottavat tiloille rajuja tappioita 
jokaista tuotettua lihakiloa koh-
den.
 Ruokakaupan toiminta on 
aiheuttanut tuottajien ja teolli-
suuden keskuudessa närkästystä, 
koska kaupat ovat jo nostaneet 
elintarvikkeiden hintoja kulutta-
jille, vaikka tuottajat ja teollisuus 
eivät ole vielä saaneet korotuksia 
kaupalta.
 Takavuosina Euroopassa 
myös naudanlihan ja maidon ma-
talat hinnat johtivat vasikoiden 
hävittämiseen pulttipyssyllä. EU 
loi mm. tämän takia erillisen tu-
kiohjelman vasikanlihalle.

Maalainen-lehden lähteet kertovat, 
että ongelman keskiössä on kaupan 
päätös pitää hinnat aivan liian mata-
lalla kustannustasoon nähden. Osa 
lihataloista onkin pakottanut sopi-
muksiinsa vedoten sianlihan tuottajia 
ottamaan vastaan porsaita, vaikka ne 
tuottavat tiloille rajuja tappioita jokais-
ta tuotettua lihakiloa kohden.
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Joni ja Jami Viitalan viisi vuot-
ta sitten perustaman Kuljetus J 
Viitalan toiminta laajenee koko 
ajan. Yritys palkkasi viime vuonna 
myynnistä vastaamaan asiakkuus-
päällikkö Jari Kivipellon.
  -Palveluvalikoimamme on 
laajentunut. Tarjoamme lokapal-
velujen lisäksi suurtehoimuroinnit 
sekä puhallukset. Hiljattain saa-
puneessa uudessa autossa on myös 
kuumavesikattila talven sulatuksia 
varten. Näin pystymme hoitamaan 
tehokkaasti isommatkin viemäri-
putkistojen ja kaivojen jäätymiset, 
kertoo Jami Viitala.

Uusi auto kattavasti varusteltu 
myös teollisuuteen

Toimitusjohtaja Joni Viitala kertoo 
teollisuudessa tehtävien pesu- ja 
imutöiden kasvavan koko ajan.
  -Uusi imu-painejoneuvo 
mahdollistaa entistä tehokkaam-
min vaativat imu- ja pesutyöt, ker-
too Joni Viitala. Auto on rakennettu
haponkestävästä teräksestä ja on 
ADR-luokiteltu vaarallisille aineil-
le.
 Kivipellon mukaan esimerkik-
si öljyvahinkoja on hoidettu uuden 
kaluston myötä.
 -Yritysten vaaralliset jätteet 
pystytään käsittelemään ja kuljet-
tamaan meidän kautta ja meillä on 
hyvä yhteistyö valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa, kertoo Kivi-
pelto.
 

Suurtehoimurointi 
avuksi remonttiin

Kaikenlaisissa remonttihommis-
sa suurtehoimurointi on tehokas 
tapa viedä vanha eristemateriaali 
pois, kaikki mikä menee vain läpi 
6 tuuman paksuisesta letkusta voi-
daan imuroida kyytiin, sanoo Joni 
Viitala.

Lokapalvelu Viitala on laajentanut toimintaa kotitalouksista teollisuuteen:

Kiinteistöjen ennakoiva huolto 
tuo valtavat säästöt

 -Laaja skaala mitä pystytään 
tekemään.
 Ylä- ja alapohjista voidaan Vii-
talan mukaan imuroida esim. van-
hat sahanpurut pois. Näin saadaan 
nopeasti ja pölyttömästi vauhtia 
remonttiin sekä säästetään aikaa 
lapioinnista ja säkittämisestä.
  

Sateilla putkien kunto näkyy

Viime viikkojen runsaat sateet ovat 
paljastaneet useissa paikoissa sa-
laojien toimimattomuuden tai sa-
devesiputkien tukokset.
 -Ennakoiva huolto pitäisi 
kiinteistöissä tehdä kuten autoissa, 

muistuttaa Joni Viitala.
 -Helposti säästetään väärässä 
paikassa. Valitettavan usein tulee 
vastaan tilanteita jotka olisi voitu 
välttää, sanoo Viitala.
 Pitkään alalla työskennellyt 
Kivipelto muistuttaa, että ongel-
mia voi löytyä sekä uusista, että 
vanhoista putkistoista.

Kokonaisvaltainen palvelu

-Asiakkasta pidetään aina tietoi-
sena työn kulusta. Mikäli ongelmia 
löytyy hoidamme myös tarvittaes-
sa oman alihankkijaverkon kautta 
kaivinkoneen, jos tutka osoittaa, 

Perinteinen SM Pohjanmaa Ralli 
ajetaan 17.-18. kesäkuuta Seinäjo-
ella ja sen lähikunnissa. Kilpailun 
reitti on kokenut mittavan uudis-
tuksen sitten viime vuoden, toki 
mukana on myös tuttuja teitä.
 Reitin kokonaispituus on nyt 
noin 450 km, joista erikoiskokeiden 
osuus on 130 km. Erikoiskokeita on 
kaikkiaan kahdeksan, joista yksi 
ajetaan ihan Seinäjoen keskustassa. 
SM-arvon lisäksi kilpailu on myös 

Yksi reitin isoimmista uudistuksista on Seinäjoen keskustassa ajettava 
kaupunki-EK. Lyhyt ja ytimekäs erikoiskoe sisältää sekä asfalttia että so-
raa ja tarjoaa varmasti haasteita kuljettajille. Piirros: Roope Turigin

SM Pohjanmaa Ralli tulee Seinäjoen keskustaan
osa FIA:n ERT-sarjaa, johon kuuluu 
myös Nordic Rally Championship 
-sarja kansallisille autoille.
 European Rally Trophy koos-
tuu seitsemästä eurooppalaisesta 
alueellisesta sarjasta, jonka par-
haimmisto kilpailee toisiaan vas-
taan kauden päättävässä finaalissa. 
Sarjan tarkoituksena on helpottaa 
kilpailemista ulkomailla ja avata 
uusia mahdollisuuksia hyvässä ur-
heiluhengessä.

 Huoltoparkki sijaitsee Rengas-
tien Autotarvike Oy:n pihapiirissä. 
Kilpailun lähtö- ja maaliseremoni-
at järjestetään Seinäjoen keskus-
tassa viime vuoden tapaan. Huol-
toparkkiin, lähtöön ja maaliin on 
yleisöllä vapaa pääsy.

Kaupunki-EK uutena mukaan

Kilpailunjohtaja Erkki Hemmin-
ki on tyytyväinen. SM Pohjanmaa 
ralliin ilmoittautui määräaikaan 
mennessä lähes 120 kilpailijaa.
 -Rallissa on myös kansain-
välistä värinää, sillä Toyota-tal-
lista tulee kolme autoa ja kolme 
japanilaista kuskia. Lisäksi vii-
valle saadaan kilpailijoita Nor-
jasta, Eestistä ja Ruotsista, kertoo 
Hemminki.
 Seinäjoen keskustassa ajet-
tavan City-erikoiskokeen lisäksi 
pätkiä on Jalasjärvellä, Ylistaros-
sa, Lapualla ja Kauhavalla. Ralli eri 
tehtävissä työskentelee viikonlo-
pun aikana noin 250 ihmistä.
 -20-30 on hommissa per 
pätkä ja rallissa ajetaan kah-
deksan pätkää. Lisäksi huolto-
parkissa, lähdössä ja maalissa 
on nelisenkymmentä antamas-

Lähes 120 osanottajaa ilmoittautui
sa työpanoksensa, sanoo Erkki 
Hemminki.
 Reittikartat ovat huolto-
asemilla jo myynnissä. Mielen-
kiintoisia nimiä katsojille on 
useita. Marcus Grönholm ajaa 
näytöstyyliin kaupunkierikois-
kokeen ennen varsinaisia kilpai-
lijoita ja nuotteja hänelle lukee 
Sami Kivioja.
 Eteläpohjalaisille tuttuja ni-
miä osallistujaluettelosta löy-
tyy useita: Teemu Asunmaa, 
Mika Eloluoma, Jukka Ketomä-
ki, Jukka Kasi, Matti Latvala, 
Mika Korvola, Walle Pajuoja, 
Jere Pensas, Veli-Matti Havelin, 
Timo Kuivinen, Mika Hauta-
niemi, Mikko Lauhasmaa, Jyr-
ki Niemelä, Janne Prusti, Jussi 
Hautamäki, Juuso Lammi, Ju-
hani Luoma, Markus Latvanen, 

Yksi reitin isoimmista uudistuksis-
ta on Seinäjoen keskustassa ajetta-
va kaupunki-EK. Lyhyt ja ytimekäs 
erikoiskoe sisältää sekä asfalttia 
että soraa ja tarjoaa varmasti haas-
teita kuljettajille. Erikoiskoe palve-
lee erityisesti katsojia sijaintinsa 
ansiosta. Erikoiskokeen yhteydes-
sä on myös VIP-tapahtuma.

 Tänä vuonna liput voi ostaa li-
put erikoiskokeille verkkokaupas-
ta. Myös lähialueen huoltoasemat 
myyvät tuttuun tapaan rallipasse-
ja. Rallin organisaatio tekee yhteis-
työtä lipunmyynnissä paikallisten 
urheiluseurojen kanssa, joten os-
tamalla lipun SM Pohjanmaa ralliin 
tuet myös lähialueen urheilua.

Tuukka-Matias Kivioja, Esa Ke-
tomäki, Jaakko Mäkynen, Tero 
Pellinen, Tomi Riihimäki, Antti 
Rintamäki, Sami Takala, Petri 
Ylinen, Jari-Matti Latvala, Mar-
ko Ristolainen, Arto Uusi-Ran-
ta, Valtteri Koski, Vesa Annala, 
Joni Keskinen, Juha Mahlanen, 
Matti Pellonpää, Lauri Ahoke-
to, Jarno Haapoja, Oskari Hai-
minen, Jussi Kananoja, Tomi 
Kankaanpää, Eetu Peräsalo, Joni 
Suokko, Sanna-Kaisa Tiilikka, 
Ville Uusineva ja Elina Valtaala.
 Kilpailunjohtaja Erkki Hem-
minki toivoo runsaasti yleisöä 
erikoiskokeille ja muistuttaa ral-
lin turvallisesta seuraamisesta: 
ohjeita on noudatettava, vaaral-
lisiin paikkoihin ei mennä kat-
somaan ja muistetaan asiallinen 
käytös.

että putki on rikki ja se pitää kaivaa 
esille. Asiakkaan ei tarvitse itse ti-
lata, vaan hoidamme koko paketin 
kuntoon, muistuttaa Joni Viitala.
 Räätälöidyt viemärien paine-
huuhtelu ja kuvaustyöt niin pienen 
kuin suuren asiakkaan tarpeisiin 
ovat yrityksen valtteina. 
 -Me tarjoamme kustannuste-
hokkaat paketit mm. asunto-osa-
keyhtiöille kerros- ja rivitaloihin. 
Voidaan tarvittaessa säästää aikaa 
ja keskittyä niihin yleisimpiin on-
gelmapaikkoihin, kertovat Viitalat.
 Uutena toimialana Viitalat vä-
littävät myös vaahtolasimursketta 

talojen pohjarakenteisiin.
 -Vaahtolasimurske puhalle-
taan vanhan eristemateriaalin ti-
lalle. Se on kierrätettyä materiaa-
lia, kevyempää ja sitä saa monessa 
raekoossa vastaamaan jokaisen 
työmaan tarpeita. Sillä hoituvat 
myös kapillaarikatkot sekä maa-
perän kevennykset. Etelässä monet 
rakentajat ovat siirtyneet siihen 
tyystin. Lisäksi se on hinnaltaan 
kilpailukykyinen ja saatavuus on 
hyvä, avaa Joni Viitala.

Joni  ja Jami Viitala sekä Jari Kivipelto esittelivät Ylistarossa uuden imu-paine-
joneuvon. Silä voidaan tehdä entistä tehokkaammin vaativat imu- ja pesutyöt. Salaojat ennen ja jälkeen maanaineksen putsausta.

Tee asiakasymmärryksestä yrityksesi voimavara

Alueelliset markkinatutkimukset kauttamme. Meiltä myös kansainväliset markkinatutkimukset.

Yhdessä löydämme juuri sinulle sopivan ratkaisun. 
Käänny puoleemme, kun haluat saada juuri sinulle sopivaa tietoa.

"Markkinatutkimuksen kautta minä ja yritykseni 
saimme juuri meille tärkeää tietoa. Yrityselämässä 

on tärkeää olla askeleen edelle toisia."

Mikä ihmeen markkinatutkimus? 
Sinä päätät, me kysymme.

-onko tuotteellasi/ palvelullasi kysyntää?
-millä alueella on kysyntää?

-mitä asiakkaasi haluaa?
-tunnetaankoyrityksesi/tuotteesi/palvelusi?

-mitä asiakkaat haluavat ostaa?

SUOMEN
M.A.R.K.K.I.N.A.
TUTKIMUS

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  info@suomenmarkkinatutkimus.fi

Finnish Market Research Ltd. also 
conducts market research in English. 

Do not hesitate to ask more.
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Tiedustelut:  0400 666 355  / Juhana Lähdesmäki 
  tai juhana@lahdesmaki.�

Vuokrataan ILMAJOEN KESTIKARTANO
Tarjoamme vuokrattavaksi Ilmajoen 
Kestikartano ja Hostelli kiinteistöjä. 
Nykyiset vuokralaiset ovat hoitaneet 
toimintaa menestyksellisesti 10 vuotta 
ja siirtyvät nyt uusien haasteiden 
pariin.

Etsimme idearikasta vuokralaista 
hoitamaan lukemattomien mahdolli-
suuksien kartano-kokonaisuutta. 
Toiminta on ollut lähinnä lounasravin-
tola ja juhlatilaisuuksien järjestämistä, 
sekä hostellitoimintaa, mutta tilat ja 
laajat ulkoalueet antavat upeat 
puitteet monenlaiselle toiminnalle.

Vuokrasopimus voi alkaa 1.8.2022

Vieraskolumni

Avioliitto suojaa puolisoita, lap-
sia, perhettä ja kaikkea yhteistä 
elämää. Alkanut kesä on vilkasta 
vihille menemisen aikaa. Tahdon 
rohkaista menemään naimisiin 
liittyen yhteiseen pyyntöön, että 
liitto kestäisi ja siinä olisi hyvä 
olla.  

Kristillinen avioliitto perustuu 
naisen ja miehen keskinäiseen 
sopimiseen. He ovat päättä-
neet, ettei kukaan kolmas saa 
tulla heidän väliinsä. Avioliitto 
on julkinen sitoumus, jonka kan-
tavana voimana on puolisoiden 
välinen luottamus ja uskollisuus.  
Solmimishetkessä täytyy olla vä-
hintään kaksi todistajaa. Kirkolli-
sessa avioliittoon vihkimisessä 

Kristillinen avioliitto
pyydetään Jumalalta siunausta, 
johdatusta ja varjelusta. Voidaan 
sanoa: Puolisoiden koti on siel-
lä, missä he ovat yhdessä, sekä 
myötäisinä että vastaisina päivi-
nä. 

Ristiriitojen 
ratkaisemisen kyky 

Maailma kauneimmillaankin on 
kipujen, surujen, sairauksien ja 
meidän syntisyytemme tyyssija. 
Jos puolisoiden välinen yhteys 
uhkaa särkyä, ei kannata antaa 
kaiken maailman erilleen vetävil-
le voimille helposti periksi. Vihki-
kaavaan voisi aivan hyvin sisältyä 
pyyntö: ”Anna heille kallis lahja, 
ristiriitojen ratkaisemisen kyky ja 

tahto.” Avioliiton arjessa puolisot 
tulevat tuntemaan, johtuuko ris-
tiriita parisuhteen ongelmista vai 
ovatko ne peräisin omista kasvu-
kivuista.   

Rakkaus on Jumalan lahja 

Enemmänkin. Jumala on rakka-
us, joka ei mahdu tietämisemme 
rajoihin. Jumalan rakkaus on kuin 
aurinko. Kaikki muu hyvyys hei-
jastuu tästä. Juuri sellaisena se 
kannattelee koko elämää. Jos ei 
olisi Jumalaa, ei olisi rakkautta, 
ei olisi mitään. Vihkitilaisuuden 
Raamatun sanoin: ”Jos minulla 
ei olisi rakkautta, en olisi mitään.”  
Elämän murtumaton ja pysyvä 
perustus ovat usko, toivo ja rak-

kaus, ja suurin niistä on rakkaus.  

Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotuk-
seen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. 

Kristillisen avioliiton tukiverkot 
eivät saa revetä. Elämme aikaa, 
jolloin sitä on syytä puolustaa. 
Kerran Jeesus sanoi nähdes-
sään, miten ihmisten elämä oli 
käynyt vaikeaksi: ”Tämä paha ja 
avionrikkoja sukupolvi”.  Jumalan 
rakkautta ei ole mikään pakko hy-
lätä eikä turhentaa. Sen voi ottaa 
vastaan. Paremmaksi emme tule, 
mutta turvan, armon ja johdatuk-
sen siitä saamme. Taivaan kodin 
häissä nähdään, mitä Jumalan 
rakkaus todella on. Tänään on 
sen esillä pitämisen aika. 

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Seinäjoki sijoittui neljättä kertaa 
ykkössijalle Suomen Yrittäjien kun-
tabarometrikyselyssä. Seinäjoki on 
ykkönen yli 50 000 asukkaan kau-
puneista. 
 – Pandemia-aikaan ja Ukrainan 
sodasta aiheutuneisiin haasteisiin 
peilaten kova tulos. Helppoa ei ole 
ollut kenelläkään, mutta alueemme 
yrittäjät ovat selvinneet hyvin ja sel-
keästi kokevat kaupungin ilmapiirin 
ja tekemisen hengen positiiviseksi 
moottoriksi omalle toiminnalleen ja 
koko alueen kehittymiselle. Iso kii-
tos kaikille yrittäjille erinomaisesta 
yhteistyöstä ja kaupungin kehittä-
misestä omalla toiminnallaan, toi-
mitusjohtaja Leena Perämäki Into 

Paula Sihto, 61, pyrkii jälleen 
eduskuntaan. Sihtoa eduskun-
tavaaliehdokkaaksi ehdottaa 
keskustan Seinäjoen eteläinen 
paikallisyhdistys. Asiasta ensim-
mäisenä uutisoi Yle Pohjanmaa.
 Eduskuntaan Sihto valittiin 
eduskuntavaaleissa 2007. Vuosi-
en 2011 ja 2015 Sihto ei tullut va-
lituksi eduskuntaan. Vuonna 2015 
Sihto sai 4572 ääntä.
 Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen aluevaaleissa Sihto 
sai Seinäjoelta kolmanneksi eni-
ten ääniä.
 Hänen edellään olivat Paula 
Risikko (kok) 2992 äänellä ja Piia 
Kattelus-Kilpeläinen (ps) 1341 
äänellä. Sihto (kesk) keräsi yh-
teensä 1115 ääntä, joista 852 ääntä 
Seinäjoelta.

Seinäjoen Seudun Urheilijat 
(SSU) palkitsi Kunniakierros-
keräyksen ahkeran puuhamiehen 
Raimo Ristilän. Ristilä sai SSU:n 
luovuttaman kunniakirjan val-
tavan hienon keräystuloksensa 
vuoksi: 
 Ristilä on kerännyt nuorten 

Kuvissa Raimon kanssa SSU:n puheenjohtaja Kari Ahvenlampi (ku-
vassa vasemmalla) ja hallituksen jäsen, Kunniakierros-aktiivi Timo 
Loukola (kuvassa keskellä). Kuva: SSU/Facebook

Raimo Ristilälle 
kunniakirja

tueksi yli 100 000 euroa. Kunnia-
kierros-keräyksen varat ohja-
taan lasten ja nuorten yleisurhei-
lutyöhön.
 Kunniakierroksen keräys-
vuosia Raimo Ristilälle on kart-
tunut vuosilta 1982-2014 ja 
2016-2022.

Suomen Yrittäjät julkisti kunta-
barometri 2022:n tulokset

Seinäjoesta toteaa. 
 Seinäjoen vahvuutta osoitti se, 
että olimme ykkönen kaikilla elin-
keinopolitiikan osa-alueilla. Niitä 
ovat kunnan päätöksenteon yri-
tyslähtöisyys, yrityspalvelut, elin-
keinopolitiikan asema kunnassa, 
kunnan hankintapolitiikka, infra-
struktuuri, koulutus ja osaaminen.  
 Palkintoa vastaanottivat Inton 
puolesta Jukka Pajunen (vas.), Esa 
Nuottivaara ja Leena Perämäki, 
Seinäjoen yrittäjien puolesta Kai-
sa Metsänranta ja Jussi Saarijärvi 
sekä kaupungin puolesta Kimmo 
Heinonen ja Jaakko Kiiskilä.
  Yrittäjähengen ja yrittäjäkau-
punki-imagon vahvistaminen ovat 
keskeisesti mukana Seinäjoen kau-
pungin uudessa strategiassa.  
 – Seinäjoen tahtona on 

2020-luvulla kohota koko Suomen 
kasvukeskukseksi. Yrittäjyyden 
monipuolinen tukeminen ja uusien 
yritysten houkutteleminen alueel-
le ovat keskeisiä kasvun ajureita. 
Haluamme olla yrittäjäystävälli-
nen kaupunki, mieluiten ylittää 
yrittäjien odotukset kuin tarjota 
perusvarmaa, Perämäki linjaa. 
 Konkreettisesti alueella jo toi-
mivien ja sijoittuvien yritysten pal-
velemiseksi kaupunki lupaa mm. 
seuraavia asioita: Vastaamme yri-
tysten palvelupyyntöihin 24 tunnin 
kuluessa, hyödynnämme kaupun-
gin päätöksenteossa yritysvaiku-
tusten arviointia entistä laajemmin, 
viestimme hankinnoista avoimesti, 
ja kehitämme aktiivisesti hankin-
takalenteria ja erilaisia hankinta-
muotoja, Perämäki listaa.

Sihto 
ehdolleKeskiviikkona 15.6. järjestetään 

info- ja keskustelutilaisuus Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueesta. 
Verkkotilaisuus on avoin kaikille, ja 
siihen on mahdollista lähettää ky-
symyksiä myös etukäteen.
 Mitä tapahtuu, kun hyvinvoin-
tialueet aloittavat toimintansa ensi 
vuoden alusta? Muuttuuko minun 
arkeni jollain tapaa? Mitä palveluita 
hyvinvointialue järjestää ja miten 
niihin hakeudutaan?
 Näihin ja moniin muihin kysy-
myksiin on luvassa vastauksia kes-
kiviikkona 15.6. klo 17–18. Silloin 
järjestetään kaikille avoin kuntalai-
sinfo, jossa vt. hyvinvointialuejoh-
taja Tero Järvinen ja muutosjohtaja 
Tanja Penninkangas kertovat lisää 
hyvinvointialueen valmistelusta 
sekä vastaavat yleisön kysymyk-
siin.

Kysy hyvinvointialueesta
 Kuntalaisinfo järjestetään 
Teamsin kautta verkossa. Tilai-
suuden seuraamiseksi omalla tie-
tokoneella ei tarvitse olla Teams-
ohjelmaa, internet-yhteys riittää. 
Tilaisuuden katselulinkin löytää 
kätevästi osoitteesta www.epsote-
uudistus.fi/kuntalaisinfo.
 - On selvää, että näin suuren 
muutoksen kynnyksellä moni asia 
voi askarruttaa. Meillä Etelä-Poh-
janmaalla valmistelu etenee suun-
nitellusti, Järvinen summaa.

Kuntalaisinfoon voi lähettää kysy-
myksen tai kommentin etukäteen, 
halutessaan nimettömänä. Kysy-
myslomake löytyy yllä mainitulta 
verkkosivulta. Ennakkokysymykset 
toivotaan 13.6. klo 9 mennessä.

Palkintoa vastaanottivat Inton puolesta Jukka Pajunen (vas.), Esa Nuottivaara ja Leena Perämäki, Seinäjoen yrittäjien 
puolesta Kaisa Metsänranta ja Jussi Saarijärvi sekä kaupungin puolesta Kimmo Heinonen ja Jaakko Kiiskilä.



11.6.-14.8.

Tällä kupongilla -3€ hlö. 
Alennus perushintaisesta aikuis-/lapsilipusta. 

Max kuusi henkilöä per kuponki.

Myös
ulkoaltaissa

lämmitetty vesi!

Kaupunki-EK
Lauantaina 18.6. 

klo 14:30

Liput netistä!

Seinäjoki

17.-18.6.2022


