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Kolmannen sukupolven WinGuard WinSpike -autorengas.

Nexen WinGuard WinSpike 3 suunnatulla kulutuspinnan muotoilulla, 
nastarengas, jonka insinöörit erityisesti kehittäneet asennettavaksi 
henkilöautoihin kohtaamaan vaikeita sääolosuhteita.

WinGuard Winspike 3 

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

Rannat rapautuvat 
Malkakoskella  s. 5.

Premium-tason majoitusta lasi-iglussa järvimaisemissa
Unohtumaton elämys läheiselle pukinkonttiin!

www.vuokatiniglut.fi

KOE VUOKATTI UUDELLA TAVALLA

Lahjakortit alkaen 240€

044 979 2886

Pesula Seinäjoki

www.sol.fi

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

Yellow Week -tarjous!

Tarjous voimassa 
7.- 17.11.2022

Mattojen 
pesut

-15%
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OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritokallio avasi taannoin Helsingin Sa-
nomien haastattelussa Suomen julkisen talouden tilannetta. Valtion 
nopea velkaantuminen huolettaa pankkimiestä erityisesti siksi, että 
valtiovelan hoitokustannukset nousevat, koska lainan korot nouse-
vat. Vaikka valtio ei velkaansa maksaisi koskaan takaisin, korkome-
not on kuitenkin hoidettava.

Suomen ydinongelma on se, että korkomenot tulevat kasvamaan no-
peasti myös lähivuosina, koska tulevat vuodetkin on hallitusohjel-
man mukaan rakennettu velanotolle.

Yhden prosenttiyksikön nousu valtion velan koroissa lisää valtion 
menoja 600 miljoonaa euroa vuodessa. Kolmen prosentin korko-
tasolla budjettiin kirjatut 1,5 miljardin korkomenot ovat kasvaneet jo 
noin 2,2 miljardin euron menoiksi. Mistä katetaan velanhoitokulut? 
Nostetaanko veroja vai leikataanko palveluista?

Valtion pitäisi pyrkiä talouden tasapainoon eli siihen, että tulot ovat 
yhtä suuret kuin menot. Tästä tulisi Ritokallion mukaan saada aikaan 
parlamentaarinen yhteisymmärrys. Nyt tasapainoinen talous ei ole 
hallitusohjelmatasoinen tavoite, koska Sanna Marinin hallituksen 
julkisen talouden suunnitelman mukaan valtion talouden alijäämä on 
vuosittain noin 7,2 miljardia euroa vuosina 2023-2026.

Euroopassa energian hinnat ovat nousseet Venäjän hyökkäyssodan 
aiheuttamien seurausten vuoksi. Kotitaloudet ja yritykset kipuilevat 
kasvavien energiakustannusten kanssa. Monissa maissa huudetaan 
valtiota apuun. Jossain määrin valtion hätäapu suurten energialasku-
jen suhteen on ymmärrettävää. Kääntöpuolena kompensoinnille on 
se, että energian hintojen nousun kompensointi kiihdyttää inflaatiota 
entisestään. Inflaatio eli rahan ostovoiman heikkeneminen pakottaa 
keskuspankit kiristämään korkoja edelleen ja tämä kurittaa kaikkia 
velallisia ja hidastaa talouskasvua.

Ritokallion mukaan erityisesti suuret yritykset ovat huolissaan jul-
kisen talouden tilasta. Alijäämäinen, velanottoon perustuva valtion 
talouden hoito vaikuttaa elinkeinotoimintaan kustannusten nousuna 
sekä korkeimpina veroina, maksuina ja muina kuluina. Tämä puoles-
taan vähentää investointihaluja ja johtaa työpaikkojen katoamiseen.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla talousarviot vuodelle 2023 ovat lop-
pusuoralla. Kunnat ovat saaneet ”siivota” sote-toimialan palokunti-
en pois talousarviostaan ja keskittyä sivistykseen ja teknisen puolen 
asiohin elinvoimaa unohtamatta. Hyvinvointialueilla on puolestaan 
koostettu talousarviota kuin palapeliä; Talousarvio perustuu jokaisen 
alueen kunnan vuoden 2022 talousarviotietojen mukaisesti siirtyvi-
en sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannuksiin. 
Vuonna 2023 hyvinvointialueiden rahoitus on koko maan tasolla yh-
teensä noin 22,5 miljardia euroa. Hyvinvointialueilla saadaan lopul-
lista rahoituslaskelmaa jännittää vielä kuten joulupukin tuloa, koska 
hyvinvointialuekohtaiset lopulliset rahoituslaskelmat vuodelle 2023 
julkaistaan valtiovarainministeriön mukaan vasta loppuvuodesta 
2022.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Etelä-Pohjanmaan maakuntajuhlassa Kuortaneella käytiin läpi maa-
kunnan värikkäitä vaiheita. Itäpohjanmaalaisena olen ihmetellyt, mi-
ten Etelä-Pohjanmaalla jatkuu edelleen sortokausi. Maanomistajien 
etuja polkee ELY-keskus, Väylävirasto eikä aina kaupungistakaan ’tai-
da olla taikaa’. Maata yritetään ottaa haltuun ilman aitoa kuulemista.
 
Itäpohjanmaalla, Kainuussa, ei maanomistajien etuja ole annettu pol-
kea samalla tavalla kuin Etelä-Pohjanmaalla. Ei ainakaan paikallisten 
viranomaisten toimesta, vaikka vihreistä aina välillä ongelmia onkin. 
Kunnat ovat aina neuvotelleet ja tarvittaessa on odoteltu vuosiakin, 
että sukupolvet vaihtuvat. E-P:lläkin pitäisi saada jotain rotia maan-
omistajien etujen polkemiseen. Ei kait nyt sentään motoa riitatapauk-
sessa toisen metsään saa tilata? Herätys valtio!
 

 
Yle julkaisi viime viikolla uusimmat kannatuslukemat. Kokoomus, SDP 
ja perussuomalaiset olivat menettäneet kannatustaan. Keskusta ja vih-
reät olivat nousussa. Galluppeihin kannattaa suhtautua aina kriittises-
ti, koska tutkijat muuttavat todelliset vastaukset kertoimilla. Onko esi-
merkiksi pienempien puolueiden kannatus todellisuudessa mittauksen 
tasolla, kun sitä tutkijan päättämällä kertoimella voidaan muuttaa?
 
Hallituspuolueet yrittävät kerätä kannatusta velalla. Demareilla se ei 
näytä viimeisissä mittauksissa onnistuneen. Kriittisempiä äänensävy-
jä esittänyt keskusta sai aikaseksi pienen kammiovärinän. Vihreät taas 
elävät omassa kuplassaan vailla ymmärrystä reaalimaailmasta.
 
Suomen velka ylitti elokuussa 136 miljardia euroa. Tahti huolettaa. Ku-
luva vuosi on valtion 65 miljardin budjetissa noin seitsemän miljar-
dia euroa alijäämäinen. Sama tahti jatkuu ensi vuonna. Sote-uudistus 
nostaa budjetin yli 80 miljardiin. Hyvinvointialueilla on 1,5 miljardin 
euron lisärahan tarve. Maan hallitus tekee useita menonlisäyksiä vain 
huhtikuun 2023 loppuun asti. Esimerkkinä joukkoliikenteen verohel-
potus, joka kestää juuri huhtikuun loppuun asti yli 2.4.2023 pidettävien 
vaalien. Sikamaista vihreät!
 
Niin tai näin, tahdin on muututtava. Velaksi ei voi elää loputtomasti.
 

 
Tämän velkavetoisen hullutuksen aikana on syytä uudestaan ja uudestaan 
muistuttaa Raamatun 1938 Siirakin kirjan 33 luvun mukaisesti, ettei mei-
dän pidä antautua toisten valtaan vaan pitää kiinni omaisuudestamme:
 
”Älä antaudu kenenkään valtaan, niin kauan kuin elossa olet, älä pojan, 
vaimon, veljen äläkä ystävän. Äläkä anna toiselle rahojasi, ettet joutuisi 
katuen pyytämään niitä takaisin. Niin kauan kuin elossa olet ja hengi-
tät, älä luovuta paikkaasi yhdellekään ihmiselle.
 
Sillä parempi on, että lapsesi pyytävät sinulta, kuin että sinä katsot 
poikaisi käsiin. Kaikissa töissäsi ole oma isäntäsi, äläkä anna mai-
neeseesi tulla mitään tahraa. Sinä päivänä, jona elinpäiväsi päättyvät, 
kuolinhetkenäsi, jaa perintösi.”

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Maanomistajat 
nouskaat´

Puheenjohtajan palsta

Huolena julkisen 
talouden tila

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 25.11.2022.

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 9.11.2022

SAMI KILPELÄINEN
 
Näkymä Nurmossa on mykistävä. 
Ilmastotoimia vaativat valtio ja 
Seinäjoen kaupunki ovat neuvot-
telematta pakkolunastaneet ja sen 
jälkeen Väylävirasto hakkuutta-
nut 22 hehtaaria keskenkasvuista 
metsää. Pakkolunastuksessa on 
maanomistajan mukaan yritetty 
sivuuttaa alueella sijaitseva 300 
000 kiintokuution murskeen ot-
toon soveltuva kallio.
 Kaiken lisäksi puukasat on jä-
tetty urakoitsijan toimesta keli-
rikkoalueelle keskelle nevapalstaa, 
vaikka normaalisti puut lastataan 
tien varteen.
 Hakkuun taustalla on hallin-
to-oikeuteen jätetyn valituksen 
perusteella uuden ”raakapuun 
kuormauspaikan rakentaminen”. 
Paikka sijaitsee Nurmon Syrjämä-
essä heti Seinäjoen ’itäisen ohitus-
tien’ itäpuolella.
 

”Maanomistajaa ei ole kuultu”

Nurmolainen lypsykarjatilallinen 
Harri Rinta-Huumo jätti valituk-
sen hallinto-oikeuteen heinäkuus-
sa:
 -Sain tiedon ensimmäisestä 
asiaa koskevasta kokouksesta ja 
koko hankkeesta samana päivänä, 
kun kokous oli, kirjoittaa Rinta-
Huumo hallinto-oikeudelle jäte-
tyssä valituksessa lunastustoimi-
tuksesta.
 Väylävirastossa asiaa on hoi-
tanut Vesa Pakarinen. Pakarinen 
ei pysäyttänyt prosessia, vaikka 
Rinta-Huumo ilmoitti, ettei hän 
hyväksy menettelyä.
 Rinta-Huumo oli myös ilmoit-
tanut, ettei pysty osallistumaan 
kokoukseen, koska oli matkoilla. 
Kaiken lisäksi Rinta-Huumo oli 
saanut tiedon asiasta vasta samana 
päivänä toista kautta.
 -Puhelun aikana Vesa Pakari-
nen kertoi, että maa tullaan arvi-
oimaan maanmittauslaitoksen toi-
mesta keskiarvoisella metsämaan 
hinnalla. Ilmoitin, että en tule hy-
väksymään tätä arviointiperustet-
ta, Rinta-Huumo toteaa valituk-
sessa.
 

”Alle 50 000 euroa 
yli 7,5 miljoonan alueesta”

Rinta-Huumo on hakenut maan-

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Raakapuun kuormauspaikasta valitus hallinto-oikeuteen: 

”Väylävirasto ja kaupunki lunastivat maat neuvottelematta”

ottoluvan 300 000 kiintokuutiolle, 
joka on noin yksi kolmasosa alu-
eella sijaitsevasta kalliosta.
 -Kiviaineksen arvo on myytyi-
nä mursketonneina noin 7,5 mil-
joonaa euroa, sanoo Rinta-Huumo.
 Rinta-Huumon käsityksen 
mukaan kuormauspaikan sijainti 
perustuu nimenomaan kiviainek-
sen helppoon saatavuuteen.
 -Haluan muistuttaa, että ky-
seessä on noin 22 hehtaarin maa-
alue, joka koskettaa yksityistä 
maanomistajaa. Tuntuu kohtuut-
tomalta, että näin iso maa-alue lu-
nastetaan neuvottelematta omis-
tajien kanssa, sanoo Rinta-Huumo.
 Rinta-Huumon mukaan hä-
nelle on Väylävirasto tarjonnut 
vain reilut 2000 euroa hehtaarilta. 
Lisäksi hän sai kaupunginviran-
haltijalta sähköpostin, jossa hänen 
vaatimukseensa korkeammasta 
hinnasta tiealueen pohjasta oli to-

dettu, että Rinta-Huumon perää-
mä ’muille maanomistajille mak-
settu 110 000 euron hehtaarihinta’ 
koskisi Nurmon alueella teolli-
suustontteja eikä tiealueen pohjaa.
 Maanmittari määräsi Rinta-
Huumolta lunastetulle tiealueen 
pohjalle viime viikolla hinnaksi 29 
000 euroa hehtaarilta.
 Hintatasoon vaikuttivat kaik-
ki alueella 10 kilometrin säteellä 
tehdyt maakaupat, kuten kau-
punginvaltuutetun omistaman 
maa-alueen osto yli 46 000 euron 
hehtaarihinnalla. Se nosti myös 

Rinta-Huumon saamaa korvausta 
alkuperäisestä kaupungin esittä-
mästä tasosta.
 Rinta-Huumo lähtee siitä, 
että maanomistajia pitää kohdel-
la tasapuolisesti ja valtaosa hä-
nen alueestaan tulee olla samojen 
korvausperiaatteiden piirissä kuin 
muilla maanomistajilla, tasapuoli-
sen kohtelun nimissä.
 

Kaupunki laajensi 
haltuunottoaluetta

Rinta-Huumon mukaan myös Sei-
näjoen kaupunki kytkeytyy tähän 
hankkeeseen siten, että kaupunki 
on luvannut rakentaa tieyhtey-
det radan pohjoispuolelle. Rinta-
Huumon valituksessa todetaan, 
että ”kaupunki on sitoutunut, että 
tiealueet ovat kaupungin omistuk-
sessa, kun kuormauspaikan raken-
nustyöt alkavat”.
 -Kaupunki linjasi tiealueen 
mailleni ja kaupungin maan-
hankinta oli minuun yhteydessä 
8.6.2022 linjauksen jälkeen ja teki-

vät maista ostotarjouksen, mikä ei 
minua tyydyttänyt, Rinta-Huumo 
toteaa.
 ”Tämän jälkeen kaupunki liitti 
myös tiealueen samaan haltuun-
ottokokoukseen kuormausalueen 
kanssa.”
 

Tilan vakuusarvoa heikennetty

Rinta-Huumon tilan päätuotanto-
suunta on lypsykarjatalous, jonka 
lisäksi tilan toimintaa on laajen-
nettu maanrakennusurakoinnilla.
 Seinäjoen kaupungin lunasta-
ma maa-alue ja kiviainesvarat on 
huomioitu myös Rinta-Huumon 
tilan vakuusarvossa, mikä aiheut-
taa hänelle myös ylimääräistä vai-
vaa rahoituslaitoksiin nähden.
 -Iso kallioalue on ollut minulle 
pankkina pahan päivän varalle.
 

Valmis neuvottelemaan

Rinta-Huumo on pettynyt sekä 
Seinäjoen kaupungin että Väylävi-
raston toimintaan.
 -Olen valmis neuvottelemaan 
alueiden myynnistä Väylävirastol-
le, jos se toteutetaan oikeasti neu-
votellen ja myös minun oikeuteni 
huomioiden, sanoo Rinta-Huumo.
 Neuvottelut edellyttävät Rin-
ta-Huumon mukaan sitä, että 
myös kiviainekselle lasketaan sen 
oikea hinta.
 -Hankkeen eteenpäinvie-
misessä ei ole missään vaiheessa 
kuultu kantaani suunnitelmiin ja 
kyseisten alueiden merkitystä ti-
lani toimintaan ja elinvoimaisuu-
teen.
 Kun haltuunotto koskettaa lä-
hinnä vain Rinta-Huumoa, pitää 
hän täysin käsittämättömänä, että 
hän ei ole saanut kokouksiin edes 
henkilökohtaista kutsua.
 -Ei voi olettaa, että näin suuri 
osa tilasta vain lunastettaisiin il-
man neuvotteluja ja korvaus mak-
settaisiin joskus tulevaisuudessa, 
päättää Rinta-Huumo.

Kalliojyrkänne on alueen harvinaisuus

Rinta-Huumo lähtee siitä, että maanomistajia pitää kohdella tasapuolisesti ja valtaosa hänen alueestaan tulee olla samojen korvausperiaatteiden piirissä kuin 
muilla maanomistajilla, tasapuolisen kohtelun nimissä.

Ilmakuvasta näkyy alueen sijainti
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Lapuan hiippakunta järjesti piispa 
Matti Salomäen johdolla tapaami-
sen eteläpohjalaisille lehdille. 
 Ajankohtaisista teemoista 
esillä oli seurakuntavaalit. Salomä-
en mukaan talous on kirkkovaltuu-
tettujen työpöydällä keskeinen asia 
alkavalla kaudella.
 -Lapuan hiippakunnan alu-
eella seurakunnat joutuvat 
pohtimaan, voidaanko jatkaa 
itsenäisinä, pitäisikö hakea liitos-
kumppaneita ja missä pitäisi tehdä 
yhteistyötä.
 Toiminnallisina kysymyksinä 
Salomäen mukaan myös rekry-
tointeihin voi liittyä haasteita.
 Lapuan hiippakunta on tehnyt 
linjauksen, että uusien kirkkoher-
rojen valintaprosessista päättävät 
uudet kirkkovaltuustot. Näin myös 
Seinäjoella, jossa kirkkoherra Juk-

Johanna Latvala
Tilahuoltaja, Ylistaro
Ylistaron kk:n diakonia-
toimikunnan jäsen

Olen ollut aktiivinen 
seurakuntalainen koko 
ikäni. Toimin Herättäjä-
yhdistys ry:n Ylistaron 
kk:n paikallisosaston 
toimikunnan jäsenenä 
ja Virtalan seuratuvan 
hoitokunnassa.
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Heikki Niemi
Liikenne-esimies, 
Ylistaro/kirkonkylä
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• Jumalan armo 
  kuuluu kaikille
• Talous- ja kiinteistö-
  osaamista

MATTI KUVAJA

UUDELLEEN  KIRKKOVALTUUSTOON
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Seinäjokinen-lehti haastatteli po-
tentiaalisimpina hakijoina pidet-
tyjen hakijakandidaattien kiinnos-
tusta Seinäjoen avoimeksi tulevaan 
kirkkoherran virkaan. Uusi kirkko-
herra valitaan tulevalla kirkkoval-
tuustokaudella.

”Lähtökitkaa on”

Piispan vaalissa mukana ollut Kau-
hajoen kirkkoherra, teologian toh-
tori Jouko Ala-Prinkkilä haluaa 
jättää kantansa tulevaan prosessiin 
vielä avoimeksi:
 -Haluan pitää harkintavallan 
itselläni. En ole poissulkenut asiaa 
kokonaan.
 Ala-Prinkkilä arvioi kuitenkin 
juuri tällä hetkellä todennäköisem-
min vastauksen olevan kielteinen.
 -Kyllä sitä tietysti alkaa olla 
virkavuosia takana, joten lähtökit-
kaa on, totesi Ala-Prinkkilä Seinä-
jokinen-lehdelle.
 Myös vahvana ehdokkaana ni-
mispekulaatioissa pyörivä Laihian 
kirkkoherra ja teologian tohtori 

Piispa Matti Salomäki: 

Seurakuntavaaleissa talous ja ihmisten kohtaaminen korostuvat
ka Salo on eläköitymässä.

Neljä seurakuntaa lakkaa

Vuonna 2023 Lapuan hiippakun-
nassa ja Etelä-Pohjanmaalla on 
neljä seurakuntaa vähemmän.
 -Karijoki liittyy Kauhajokeen, 
Evijärvi Kauhavaan ja Lappajärvi 
sekä Vimpeli liittyvät Alajärveen, 
kertoi lakimiesassessori Tuomas 
Hemminki. 
 -On huolestuttavaa, että lasten 
määrä seurakunnissa laskee. Ala-
vudella syntyi aiemmin sata lasta 
ja nyt elokuun loppuun mennessä 
vasta 17.
 Hiippakuntadekaani Terhi 
Kairan mukaan myös eri kristil-
listen seurakuntien välillä käydään 
uskontodialogisia keskusteluja ja 
yhteistyötä.

Uusiin tiloihin

Paljon kohua aiheuttanut kirkon 
hankkima kattohuoneisto Seinäjo-

en keskustassa on nyt myynnissä. 
 -On käyty neuvotteluja yhden 
ostajaehdokkaan ja yhden vuok-
raamisesta kiinnostuneen kanssa, 

kertoi Hemminki. 
 Lapuan hiippakunta muuttaa 
joulukuun alussa kirkonkranniin. 
Lisäksi tiloihin on muutamassa 
kirkkohallituksen it-tuki, jossa 
työskentelee yhteensä kuusi hen-
kilöä.
 Lapuan hiippakunta työllistää 
yhteensä 2054 ihmistä. Keski-Suo-
meen yltävässä hiippakunnassa on 
jäseniä 396 667 henkilöä. Kirkkoon 
kuulumisprosentti on 74,1.
 Seinäjoelta vain Seinäjoki-
nen-lehti ja Seinäjoen Sanomat 
olivat paikalla hiippakunnan jär-
jestämässä tilaisuudessa. Samoin 
Kauhajoki-lehti, Kurikassa koti-
paikkaansa pitävä JP-kunnallissa-
nomat, Lapuan Sanomat ja Alajär-
vellä ilmestyvä Torstai-lehti olivat 
paikalla.

Seinäjoen kirkkoherran virka kiinnostaa

Seinäjoen kirkkoherran virka täytetään ensi vuoden alku puolella.

Antti Yli-opas kertoo, ettei vielä 
ole miettinyt asiaa.
 -Kun paikka ei ole vielä auki, 
niin en ole vielä miettinyt, Yli-opas 
muotoili Seinäjokinen-lehdelle.

Kiinnostava paikka

Alajärven kirkkoherra, pappisa-
sessori sekä filosofian ja teologi-
an tohtori Ari Auranen myöntää 
olevansa kiinnostunut Seinäjoella 

avoimeksi tulevasta virasta:
 -Kyllä asia on sillä tavalla kiin-
nostava ja pohdinnan arvoinen. 
Lähiviikkoina päätös kypsyy, Au-
ranen sanoo.
 Auranen oli mukana kirkko-

herran vaalissa kymmenen vuotta 
sitten ja hänellä on nyt vahvistunut 
entisestään mielenkiinto Seinäjoen 
avoimeksi tulevaa virkaa kohtaan: 
-Olen kiinnostunut.

”Nurmoon pappina on hyvä olla”

Seinäjokinen-lehden kolumnisti 
ja Nurmon seurakunnan kappalai-
sena toimiva Tapio Hirvilammi on 
noussut vahvasti esille spekulaati-
oissa avoimeksi tulevaan virkaan. 
Hirvilammi ei kuitenkaan ole ai-
keissa hakea virkaan.
 -Ei, hyvin selkeä ei, linjaa Hir-
vilammi.
 Hirvilammi sanoo, että ”Nur-
moon pappina on hyvä olla”.
 Myöskään Isonkyrön kirkko-
herrana joulukuusta 2018 lähtien 
toiminut Satu Linko ei aio hakea 
Seinäjoelle.
 -En, en ole kiinnostunut. Ei ole 
tässä kohtaa elämäntilaa kiinnos-
tusta, Linko kertoo.

Ylistaron Hanhikoskella ikänsä 
asunut Jarmo Valli on seurannut 
huolestuneena Kyrönjoen ranto-
jen tilaa erityisesti Malkakosken 
patoalueelta Ylistaron keskustaan 
päin. 
 -Ilmeisesti jokien suojelijat ei-
vät tienneet näistä Malkakosken 
patosuunnitelmista mitään, koska 
suojelupäätös ja pato ovat aiheutta-
neet rantojen syöpymisen joen ala-
juoksulla, täräyttää Valli.
 Jarmo Valli on intohimoinen 
kalastaja, ja hän on kalastanut Han-
hikoskella koko ikänsä - ja haluaa 
kalastaa myös tulevaisuudessa.
 Vallin mukaan Kyrönjokeen 
oli aikoinaan suunnitteilla useita 
vesivoimaloita.
 -Kylänpään suunnalle ala-
juoksulle pitäisi saada vesivoi-
mala, joka tasaisi Malkakoskella 
veden pinnan vaihtelua. Samalla 
tietenkin tuotettaisiin myös vih-
reää päästötöntä sähköä. Silloin 
kun ei tuule, toimisi vesivoima 
säätövoimana, pohtii Valli.
 Jarmo Vallin mukaan jokeen 
istutetaan kirjolohta joka vuosi ja 
hän haluaa ennen kaikkea säilyt-
tää myös joen virkistyskäytön.

Nykyisenkaltainen 
kehityskulku on katastrofi

Kun Malkakosken pato rakennet-
tiin, pengerrettiin samalla ranta-
törmät. Nyt niistä pengerryksistä 
ei ole oikein enää mitään jäljellä.
 -Malkakosken yläjuoksulla on 
nätin näköiset rannat, mutta Mal-
kakoskelta noin 15 kilometriäYlis-

Jarmo Vallin mukaan rannat rapautuvat ja valuvat jokeen eli joki levenee jatkuvasti. Jokimaisema muuttuu kokoajan. Myös jokivarressa kulkeva Hanhikosken 
Vanhatie on jatkuvasti lähempänä ja lähempänä jokea. Valli ei halua toista kertaa kokea sitä, kun tie sortuu jokeen.

Jokitörmä on osittain jo ”tyhjän päällä”. Jatkuva vedenpinnan hissiliike syö rantoja, kadottaa kalastus-, uinti- ja laituripaikkoja eli estää joen virkistyskäytön alueella.

Kyrönjoen suojelu epäonnistunut

taroon on sitä aluetta, joka kärsii 
- rannat syöpyvät, sanoo Valli.
 Joki pysyy osittain sulana 
Malkakosken kohdalta Seinäjoella 
sijaitsevan kaukolämpölaitoksen 
lauhdevesien myötä. Rannat ei-
vät saa rauhaa syöpymiseltä edes 
talvisin. Joka kevät jäälautat vie-
vät mukanaan lisää rannan maa-
ainesta.
 -Rannat rapautuvat ja valuvat 

jokeen eli joki levenee jatkuvasti. 
Myös jokivarressa kulkeva Hanhi-
kosken Vanhatie on jatkuvasti lä-
hempänä ja lähempänä jokea. Olen 
kerran jo elämässäni nähnyt, kun 
tie meni jokeen. En halua sitä tois-
ta kertaa kokea, painottaa Valli.
 Loppukaneettina Jarmo Valli 
toteaa ”Kyrönjoki on vapautettava 
Malkakoskelta Ylistaroon päin”.

Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki, Ilmari Ylä-Autio, Piia Kattelus-Kilpe-
läinen ja Minna Lainimo puhuivat tuhatpäiselle yleisölle kesäkuussa Suvivirsi soi 
-tapahtumassa.
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Päätoimittaja

Marraskuun seurakuntavaaleissa 
ehdokkaita on mukana noin 14 000 
ja vaaleissa valitaan luottamus-
henkilöt yhteensä 354 seurakun-
taan. Seurakuntaliitosten myötä 
seurakuntien määrä on vähenty-
nyt, edellisvaaleissa seurakuntia oli 
383. Seurakuntavaaliehdokkaiden 
ikä- ja sukupuolijakauma muis-
tuttaa edellisvaaleja. Ehdokasjouk-
ko painottuu melko voimakkaasti 
50−70-vuotiaisiin, joita on lähes 
puolet ehdokkaista. Naisia on eh-
dokkaina niukasti enemmän kuin 
miehiä.

Seurakuntavaalien vaalikone on 
avattiin lokakuussa kirkkohalli-
tuksen toimesta. Vaalikone antaa 
äänestäjille ehdotuksia sopivista 
ehdokkaista. Vaalikoneen kysy-
myksiin vastasi 56 prosenttia eh-
dokkaista (8093 henkilöä).

Kummastusta on aiheuttanut vaa-

Itse vastasin kysymykseen ”täysin 
eri mieltä” ja perustelin kantani 
seuraavasti: 

”Kirkon ei pidä antaa sellaista vai-
kutelmaa, että se syrjisi suomalaisia 
ruuantuottajia. Kirkon tulee kunni-
oittaa maito- ja lihatiloilla tehtävää 
työtä ja ihmisten laillista elinkei-
noa. Liha- ja maitotuotteet ovat 
mitä parhainta ruumiin ravintoa. 

Kirkon tulisi mielestäni keskittyä 
”sielun ravintoon” eli Jumalan sa-
nan julistamiseen sekä toimia muu-
tenkin kristillisen sanoman levittä-
miseksi ja lähimmäisenrakkaudesta 
toteuttamiseksi.”

Vaalikoneessa toisaalla kysyttiin 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
periaatteiden noudattamisesta. 
Siinä kohtaan toin esiin, että ”Yh-
denvertaisuus ja tasa-arvo ovat pe-
rustuslaillisia velvoitteita. Tottakai 
seurakunnan julkisena toimijana 
tulee toimia perustuslain mukaan. 
Siksi ihmettelen suuresti, että miksi 
kirkkohallitus kysyy seurakunta-
vaalikoneessa maito-ja lihatuot-
teista luopumisesta - kyllä maidon 
ja lihantuottajien pitää olla yhden-
vertaisia ja tasa-arvoisia seurakun-
nan silmissä. Kirkon ei saa antaa 
sellaista vaikutelmaa, että se syr-
jisi laillisen elinkeinon harjoittajia. 
Liha- ja maitotilalliset ovat tavalli-

Liha- ja maitotuotteet eivät ole anekauppaa

likoneen kysymys siitä, että pitäi-
sikö seurakunnan luopua liha- ja 
maitotuotteiden käytöstä. Mitä 
tekemistä saunapalvilla, joulukin-
kulla, juustolla ja kermalla on seu-
rakunnan perustehtävän kanssa? 
Kotieläintilalliset voivat tässä koh-
taa ristiä kätensä, sillä vain noin 
kymmenesosa ehdokkaista pitää 
liha- ja maitotuotteista luopumis-
ta kannatettavana seurakunnan il-
mastotoimena. 

sia perheenäitejä ja -isiä, jotka pi-
tävät huolen siitä, että me saamme 
ruokaa pöytään.”

Ainakaan minun kohdallani pai-
kallisen äänestäjän ei tarvitse os-
taa sikaa säkissä, vaan tietävätpä 
kantani tähänkin asiaan.

Mitä tulee kirjoituksen otsikkoon, 
niin tarkoitan sillä sitä, että liha- 
ja maitotuotteita ei pidä käyttää 
keppihevosena ilmaston pelasta-
misessa tai antaa sitä vaikutelmaa, 
että liha- ja maitotuotteista tulisi 
päästä eroon, jotta sielu vilahtaisi 
taivaaseen.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kuminatuotteisiin keskittynyt 
Nordic Caraway voitti Agri-INNO 
-palkinnon. Palkinto myönnettiin 
MaatalousKonemessuilla Helsin-
gissä lokakuussa.
 Nordic Caraway on hakenut 
antibioottisesta kuminaöljystä ko-
timaista ja kansainvälistä patent-
tia ja patenttivirasto on antanut 
asiasta myönteisen välipäätöksen. 
Tämä antibioottivapaiden rehu-
jen käytön mahdollistava keksintö 
voitti valtakunnallisen Agri-INNO 
-palkinnon.
 -Jo kisan neljän parhaan jouk-
koon nimeäminen tuntui hienolta 
saavutukselta mutta torstaiaa-
mupäivä toi voiton kotiin. Antibi-
oottisella kuminaöljyllä katsotaan 
olevan erittäin hyvät maailman-
laajuiset kaupallistamismahdol-
lisuudet, kertoo Nordic Carawayn 
toimitusjohtaja Juha Hemminki.
 Nordic Caraway on vuosien 
ajan tutkinut kuminan eri kompo-
nenttien funktionaalisia ominai-
suuksia ja löytänyt koostumuksen, 
jota voidaan käyttää rehujen lisä-
aineena ja jolla on merkittävä vai-
kutus tuotantoeläinten suoliston 
mikrobikantaan.
 Yhdisteen on osoitettu estä-
vän mm. salmonellan, kolibak-
teerin ja kampylobakteerin kasvua 
tehokkaammin kuin kaupalliset 
antibioottivalmisteet. Vaikutus on 
osoitettu sekä in vitro- että in vi-
vo-testeillä EFSA-hyväksytyssä 
alan johtavassa tutkimuslaborato-
riossa. 

Antibioottien korvaaja

Kuminaöljy valmistetaan kuminan 
siemenestä vesihöyrytislaamalla ja 
se on täysin luonnollisista aineis-
ta koostuva. Sen käytöllä voidaan 

Juha Hemminki on Nordic Cara-
wayn toimitusjohtaja.

Nordic Carawayn keksintö mahdollistaa antibioottivapaiden rehujen käytön laajasti.

MTK-Etelä-Savon johtokunta on 
pyytänyt Pekka Pesosta asettu-
maan ehdolle MTK keskusliiton 
johtokunnan puheenjohtajaksi. 
Pekka Pesonen on antanut tähän 
suostumuksensa. Puheenjohtajan 
valinta tapahtuu MTK keskusliiton 
valtuuskunnan kokouksessa 23.-
24.11.2022.
 Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa 
käyttää valtuuskunta. Siihen kuu-
luvat 55 MTK-liittojen valitsemaa 
edustajaa ja 20 edustajaa metsän-
hoitoyhdistyksistä. Yhteisöjäseniä 
voi olla viisi. Lisäksi valtuuskun-
taan kuuluu enintään 10 asian-
tuntijajäsentä. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana toimii Eerikki 
Viljanen Vihdistä.
 Valtuuskunta kokoontuu vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa, 
kevät- ja syyskokoukseen. Val-
tuuskunta päättää järjestön toi-
mintasuunnitelmasta sekä talous-
arviosta ja valitsee jäsenet MTK:n 
johtokuntaan, joka edustaa MTK:a 
sen laillisena hallituksena. Val-
tuuskunta valitsee myös MTK:n 
johtokunnan puheenjohtajat sekä 
jäsenet järjestön valtakunnallisiin 
valio- ja toimikuntiin.
 

Pesosella vankka kokemus
 
Pekka Pesonen on tehnyt pitkän 
uran Euroopan tuottaja- ja osuus-
toimintajärjestöjen pääsihteerinä 
johtaen COPAn ja GOGECAn yhteis-
tä sihteeristöä Brysselissä.
 Brysselin kotieläinasiamie-
henä agronomi Pekka Pesonen 
aloitti lokakuussa 1997. Mukaan 
palkkausjärjestelyissä olivat mai-
dontuottajia ja maito-osuuskuntia 
edustavan Maitovaltuuskunnan 
ohella myös liha-alalla toimineet 

Antibioottinen kuminaöljy toi Agri-INNO-palkinnon Nordic Carawaylle

merkittävässä määrin korvata an-
tibiootteja ja parantaa tuotanto-
eläinten terveyttä.
 Tämä merkittävä keksintö 
mahdollistaa antibioottivapaiden 
rehujen käytön myös niillä mark-
kinoilla, missä tällä hetkellä ru-
tiininomaisesti lisätään rehuihin 
antibiootteja tuotantoeläinten ter-

veyden ja tuottavuuden varmista-
miseksi. 
 -Myytävä tuote tulee olemaan 
käyttöoikeuteen ja tietotaitoon pe-
rustuva lisenssi, joka mahdollistaa 
tuotannon ja markkinoinnin eri 
alueilla sekä toiminnan skaalami-
sen, toteaa Hemminki. 
 Innovaation kaupallistaminen 

vaatii yrityksen mukaan vielä työ-
tä ja investointeja, mutta näkymät 
ovat hyvät ja tämän kaltaiselle täy-
sin luonnollisista aineista koostu-
valle antibioottiselle ainesosalle on 
tarvetta.
 -Kaupallistamisen myötä suo-
malaisella kuminaöljyllä voidaan 
torjua globaalisti antibioottiresis-

tenssin syntymistä. Suomen maa-
taloudelle tämä innovaatio avaa 
mahdollisuuksia kuminan koko-
naiskäytön kasvattamiseen sekä 
viljelyalan lisäämiseen nykyisestä 
noin 20.000 hehtaarista.
 Vuosikymmenten kokemus 
kuminasta on mahdollistanut en-
nakkoluulottoman uusien ominai-
suuksien löytämisen ja kokemus 
tuotannosta mahdollistaa myös 
tuotannon laajennuksen menekin 
kasvaessa.
 -Suomalainen kumina on jo 
nyt 99 prosenttisesti vientituote. 
Myös uusi antibakteerinen valmis-
te ja sen lisenssioikeus nähdään 
pääasiassa vientituotteena, Hem-
minki toteaa. 
 Transfarm ja sen tytäryhtiö 
Nordic Caraway toimivat Oitissa ja 
Riihimäellä.

Pekka Pesonen MTK:n puheenjohtajakisaan
kaikki kolme osuustoimintayri-
tystä, Munakunta, MTK ja Peller-
vo. Pesonen toimi tehtävässä aina 
vuoteen 2005 asti.
 Maitovaltuuskunnan histo-
riikissä Pesosen kuvaillaan hyvin 
pitkälle rakentaneen suomalai-
sen kotieläintuotannon Brysselin 
toimintamallin, suhdeverkoston 
ja niiden linkittymisen kotimaan 
kenttään:
 -Malli oli kustannuksiltaan 
keveä, mutta se pystyi tuottamaan 
ja jakamaan paljon ajantasaista 
tietoa alan toimijoille.
 Vuoden 2005 lopulla Pesonen 
tuli valituksi maa- ja metsätalous-
ministeri Juha Korkeaojan valtio-
sihteeriksi. Hän oli ensimmäinen 
valtiosihteeri nykyisen kaltaisessa 
ministeriöiden hallinnossa.
 

”Kokonaistulot laskeneet”
 
Pesonen kertoo olevansa huoles-
tunut, että maatalouden kokonais-
tulot ovat laskeneet viimeiset 20 
vuotta: -Näin ei voi jatkua.
 Pesonen on myös huolestunut, 
että suomalaisten metsänomistaji-
en pitkäaikainen työ kestävän met-
sätalouden puolesta on uhattuna.
 -Päätösvaltaa ollaan siirtä-
mässä EU:lle, mikä ei ole Suomen 
etu. Päätöksenteon on pysyttävä 
kansallisissa käsissä, Pesonen lin-
jaa.
 Tuotantoon kohdistuvat lisä-
kustannukset ovat Pesosen mu-
kaan suuri uhka maataloudelle, 
jos kustannuksia ei voida siirtää 
markkinoiden vastattavaksi.
 MTK:n puheenjohtajana jo 13 
vuotta toimineen Juha Marttilan 
aikana maatalouden tulot ovat ro-
mahtaneet.

Pekka Pesonen. Kuva: Copa-Cogeca

MAATALOUDEN TULONMUODOSTUS VUOSINA 1994 - 2020 
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Esa Härmälä
agronomi

MTK:n 
Puheenjohtaja
1994 - 2006

Michael Hornborg
maatalous- ja metsä-
tieteiden maisteri

MTK:n 
Puheenjohtaja
2006 - 2009

Juha Marttila
maatalous- ja metsä-
tieteiden tohtori

MTK:n 
Puheenjohtaja
2009 -

VUOSI

MAATALOUSTULO

YRITTÄJÄTULO

Lähde: Luke PTT

Maataloustuottajien ja metsänomis-
tajien etuja ajoi väkevästi vuosikym-
meniä MTK. Järjestön mielipidettä 
kysyttiin ja järjestö sai kantansa nä-
kyville ilman kysymistäkin.

Puheenjohtaja Heikki Haavisto ja 
puheenjohtaja Esa Härmälä pitivät 
maataloustuottajien puolia tiukas-
ti. Neuvotteluista ei poistuttu ilman 
tuloksia. Kaikki eivät välttämättä 
aina pitäneet tyylistä, mutta Suo-
messa sentään säilyi omavarainen 
tuotanto. 

Viimeiset 13 vuotta MTKta eli maa- 
ja metsätaloustuottajain keskusliit-
toa on johtanut simolainen tohtori 
Juha Marttila. Näiden vuosien aika-
na MTK on hävinnyt lähes näkymät-
tömiin. Tavallinen kaduntallaaja ei 
tunne MTK:ta saati sen puheenjoh-
tajaa. Marttila ajatteli marssivansa 
seuraavalle kolmivuotiskaudelle kä-
sien taputtelulla. Toisin kävi.

Kaiken tämän hiljaisuuden keskellä 
pitkän linjan tuottajien edunval-

Missä on MTK?

voja Pekka Pesonen ilmoittautui 
puheenjohtajakisaan. Pesonen on 
johtanut menestyksekkäästi Euroo-
pan tuottaja- ja osuuskuntajärjestöä 
pääsihteerinä jo 15 vuotta. 

Erikoiseksi MTK:n tilanteen tekee 
se, että lehdet tiesivät kertoa, että 
Marttila kutsui keskeisessä roolissa 
valinnassa olevien tuottajaliittojen 

puheenjohtajat heti hätäkokouk-
seen. Aiheena oli ollut kuulema se, 
että vaalia ei saisi tulla. No ihan niin 
syvälle MTK ei sentään ollut vajon-
nut.

MTK tarvitsee ravistelua. Edun-
valvonta on pettämässä, kun edes 
kotimaista hallitusta ei saatu vas-
tustamaan järjetöntä metsien en-

naltamista. Näin heikko MTK ei ole 
vahingoksi vain metsänomistajille 
vaan siinä samalla viedään pohja 
koko metsäteollisuudelta, energia-
alalta ja kymmeniltä ellei jopa sa-
doiltatuhansilta työpaikoilta.

EU tarjosi jo yli 10 vuotta sitten toi-
mialaorganisaatiot keinoksi tasa-
painottaa elintarviketjun epätasa-
painoa tuottajien, teollisuuden ja 
kaupan välillä. MTK kumarsi Valion 
suuntaan ja totesi, että toimialaor-
ganisaatioita ei Suomeen perusteta. 
Mitä siitä on seurannut? Tuottajien 
ja teollisuuden asema on edelleen 
heikentynyt. Tämä on tapahtunut 
Marttilan kaudella.

Minua maa- ja metsätilallisena, 
MTKn jäsenenä, kiinnostaa, että 
aikovatko MTKn valtuuskunnan jä-
senet pitää aidon vaalikiertueen ja 
käydä aidon keskustelun järjestön 
tulevaisuudesta?

Jäsenillä on varmasti kysyttävää 
miksi MTKn keskusliitto muutti 

arvokiinteistön Helsingin ydinkes-
kustassa 4-5 miljoonalla eurol-
la avokonttoriksi samaan aikaan, 
kun jäsenistö maksaa kasvavia jä-
senmaksuja. Ja varmaan yhtä pal-
jon kiinnostavat MTKn järjestämät 
mittavat 31-vuotisjuhlat Brysse-
lissä muutama viikko sitten. Mutta 
enemmän kiinnostaa, miksi MTKn 
edesottamukset metsäedunvalvon-
nassa ja maatalousedunvalvonnassa 
ovat täysin näkymättömissä. MTKn 
jäsenien edunvalvojilleen vuosi-
kymmeniä tehdyllä kysymyksellä on 
enemmän aihetta tänään kuin kos-
kaan aiemmin:

Mitä tekee MTK?

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



MARRASKUU 2022 9MARRASKUU 20228

S I N IMUSTA

Vihtori-paidat 
Vihtori-pipot 

Vihtori-sukat ja 
Vihtori-kangasmaskit

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

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

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

Sinimusta 

Seinäjoen uudella 

keskustorilla perjantaina 

11.11 klo 10-13

Seinäjokinen-lehti Oy:n hallituk-
sen puheenjohtaja HTM, MBA Piia 
Kattelus-Kilpeläinen aloittaa uu-
den RessuTV Podcastin juontajana. 
Asiasta uutisoi ensimmäisenä La-
keuden Maanpuolustaja-lehti. 
 -Olen innostunut uudesta teh-
tävästä. Etelä-Pohjanmaan reser-
viläispiiri on edelläkävijä toiminnan 
kehittämisen suhteen, koska mitään 
vastaavaa ei ole muissa piireissä lan-
seerattu, kiittelee Kattelus-Kilpeläi-
nen Etelä-Pohjanmaan reserviläis-
piirien toiminnanjohtaja Jani Syvästä.
 Kattelus-Kilpeläinen suorit-
ti asepalveluksen ensimmäisten 
naisten saapumiserien mukana.
 -Olen sotilasarvoltani reser-
vin alikersantti ja Ylistaron reser-
viläisten jäsen. Varusmiespalve-
luksen suoritin ensin alokkaana 
Upinniemessä ja sitten laivastossa 
Miinalaiva Hämeenmaalla merki-
nantajana, taustoittaa Kattelus-
Kilpeläinen

Mikä on RessuTV Podcast?

Etelä-Pohjanmaan Reserviläis-
piirien historian ensimmäinen 
isänmaallisiin asioihin pureutuva 
RessuTV Podcast taltioitiin mar-
raskuun alussa 2022 piiritoimis-
tolla ns. perinnehuoneessa.
 RessuTV Podcast on Etelä-
Pohjanmaan Reserviläispiirien 

Historian ensimmäisessä RessuTV Podcastissa oli vieraana reservin vääpeli 
Janne Sankelo. Lähetyksen juonsi reservin alikersantti Piia Kattelus-Kilpeläinen. 
Kuva: Jani Syvänen

Kattelus-Kilpeläinen 
RessuTV:n juontajaksi

isänmaallinen keskusteluohjelma, 
jossa keskustellaan maanpuolus-
tukseen, kokonaisturvallisuuteen 
ja reserviläisyyteen liittyvistä asi-
oista. Suoratoistopalvelussa jul-
kaistavassa keskusteluohjelmien 
sarjassa ei keskustella politiikas-
ta eikä uskonnosta, vaan rajataan 
keskustelut pysymään maanpuo-
lustusasioiden ympärillä. Maan-
puolustusasiat ovat yhteinen asia 
ja kuuluvat kaikille.
 Historian ensimmäisen jakson 
vieraaksi saapui Ylihärmän Reser-
viläisten asettama Reserviläisliiton 
puheenjohtajaehdokas, kansan-
edustaja ja reservin vääpeli Janne 
Sankelo Kauhavalta. Podcastissa 
keskusteltiin mm. Reserviläisliiton 
toiminnan rahoituksen kehittämi-
seen liittyvistä asioista sekä am-
puma-aselain epäkohdista liittyen 
reserviläisen kenttäkelpoisuuden 
kehittämiseen.
 RessuTV Podcast –lähetyk-
siä kuvataan jatkossa lisää ja vie-
raaksi kutsutaan erilaisia mielen-
kiintoisia vieraita keskustelemaan 
isänmaan asioista. Podcastit jul-
kaistaan tallenteina Etelä-Pohjan-
maan Reserviläispiirien Youtube 
–kanavalla. Kannattaakin laittaa 
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispii-
rien Youtube –kanava tilaukseen, 
jolloin saat ilmoituksen aina uuden 
videon julkaisusta.

PIIA KATTELUS-KILPELÄINEN
 
Suomen markkinatutkimus selvit-
ti Maalainen-lehdelle Suomen ja 
Ruotsin ostoskorien hintaeroa lo-
kakuun lopulla.
  Tuotteiksi valittiin 16 yleistä 
elintarviketta kasvisten ja juures-
ten, maitotuotteiden, leivän, li-
hatuotteiden ja kahvien joukosta. 
Vertailu tehtiin Ruotsissa Uumajan 
ICA Supermarketissa ja Seinäjoen 
S-marketissa.
  Liikkeiksi valittiin maan johta-
vat kauppaketjut.
  Tuotteista 12 oli hinnaltaan 
kalliimpia Ruotsissa kuin Suomes-
sa. Vain neljä tuotetta oli Suomessa 
Ruotsia kalliimpia. Nämä tuotteet 
olivat kahvi, joka oli Suomessa lä-
hes 50 prosenttia Ruotsia kalliim-
paa, kuten myös kurkku, tomaatit, 
jotka olivat 27 prosenttia kalliim-
pia Suomessa sekä porsaanleike, 
joka oli Suomessa pari prosenttia 
Ruotsia kalliimpaa.
 

Maitotuotteiden 
hintaero hämmentävä

Vielä 1980-luvulla Suomesta haet-
tiin voita Ruotsista sen halvemman 
hinnan takia. Tilanne on kääntynyt 
päälaelleen. Valio myy Ruotsissa 
voita hintaan 5,09 euroa puolelta 
kilolta, mikä on 1,10 euroa vähem-

Maitotuotteet 65 %, perunat 46 % ja jauheliha 37 % kalliimpia Ruotsissa
män kuin ruotsalaisen voin hinta 
Ruotsissa. Vastaavasti Suomes-
sa Valion voin hinta on 3,79 euroa 
puolelta kilolta.
 Ruotsissa voin hinta on yli 77 
prosenttia Suomea korkeampi, kun 
halvimmillaan Suomessa voin sai 
hintaan 3,49 euroa puolelta kilolta 
S-marketista.
 Juustoja ei Ruotsista enää saa 
alle 10 euroa kilolta. Suomessa sen 
sijaan kauppaketjut myyvät juus-
toa alle 6 euroa kilolta. Juustot oli-
vat siten Ruotsissa yli 68 prosent-
tia Suomea kalliimpia.
 Myös maitojen hinnat ovat 
Ruotsissa Suomea korkeammat. 
Rasvaton maito oli Ruotsissa 35 
prosenttia Suomea kalliimpaa. 
Merkille pantavaa on, että Ruot-
sissa maitoja myydään meijereiden 
brändeillä eivätkä kaupan omat 
merkit ole niin isossa roolissa kuin 
Suomessa.
 

Lihatuotteissa pieni ero

Lihatuotteissa näkyy selkeästi, että 
hintaero Suomen ja Ruotsin välillä 
on pienempi kuin muissa tuote-
ryhmissä.
 Lähinnä jauhelihassa Ruotsin 
hintataso oli Suomea merkittävästi 
korkeampi ostoskorivertailussa, 
kun Ruotsin 400 gramman jau-
helihapaketti oli yli 36 prosenttia 

Suomea kalliimpi.
 Sianlihatuotteet olivat jopa 
hieman halvempia Suomessa kuin 
Ruotsissa.
 

Kasvikset kalliita Suomessa

Tomaattien ja kurkkujen hinnat 
olivat vertailussa merkittävästi 
kalliimpia Suomessa kuin Ruot-
sissa. Kurkun hinta oli vain puolet 
Suomen hinnasta ja tomaatitkin 
neljänneksen Suomea halvempia.
 Sen sijaan perunaa ja pork-
kanaa myydään Suomessa mer-
kittävästi Ruotsin hintoja mata-
lammalla hintatasolla. Molempien 
hinnat olivat noin 50 prosenttia 
korkeammat Ruotsissa Suomen 
hintoihin nähden.
 Ruisleipäkin oli Ruotsissa lähes 
30 prosenttia Suomea kalliimpaa.
 

Tuottajat ja teollisuus kärsijöinä

Suomessa sianlihan hinta on nous-
sut 39 prosenttia. Siitä huolimatta 
ruotsalaiset tuottajat saavat sian-
lihasta noin 10 senttiä enemmän 
kilolta.
 Naudanlihassa hintaero on 
vielä suurempi. Ruotsalaiset nau-
danlihantuottajat saavat EU:n ti-
lastojen mukaan lihasta 35 senttiä 
enemmän kilolta. EU:n tilastojen 
mukaan Suomen naudanlihan hin-

ta on noussut viimeisen 12 kuukau-
den aikana verrattuna edelliseen 12 
kuukauteen yhteensä reilut 14 pro-
senttia.
 Maidon tuottajahinnat ovat 
nousseet Suomessa EU:n tilastojen 
mukaan vajaat 40 prosenttia. EU-ti-
laston mukaan Suomen tuottajahinta 
oli elokuussa 50,1 senttiä litralta.

 Jos Suomen hintataso vastaisi 
Ruotsin hintatasoa, olisi tuottaji-
en ja teollisuuden saama hintataso 
merkittävästi korkeampi. Esimer-
kiksi HK Scan ilmoitti hurjasta lii-
ketappiosta tammi-syyskuun ai-
kana, sillä yrityksen liiketulos oli 
-20,5 miljoonaa euroa tappiollinen.

Valio ja Adven uudistavat Seinäjoen 
tehtaan energiantuotantoa − turpeen 
käyttöä vähennetään minimiin

Valio ottaa Seinäjoen tehtaallaan 
jälleen askeleen lähemmäs hii-
lineutraaliutta. Energiantuotan-
nossa käytettävää 12 megawatin 
kattilalaitosta uudistetaan turpeen 
käytöstä yksinomaan kotimaisten 
biopolttoaineiden käyttöön. Sa-
malla parannetaan Valion energia-
tehokkuutta ja varaudutaan korke-
aan energian hintaan. Muutoksen 
taustalla on uusi sopimus energia-
yhtiö Advenin kanssa.
 Valion tavoitteena on nollata 
koko tuotantoketjunsa hiilijalan-
jälki vuoteen 2035 mennessä. Myös 
poikkeuksellisen korkeat ener-
gianhinnat edellyttävät energiate-
hokkuuden kehittämistä ja ener-
giansaannin varmistamista.
 – Haluamme nollata maidon 
hiilijalanjäljen 2035 mennessä. 
Siksi pyrimme luopumaan fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä 
energiantuotannossa. Energian 
saatavuus ja energian hintojen 
nousun hillitseminen ovat myös 
huoltovarmuuskysymys. Valion 
tehtaiden on pyörittävä jatkuvasti, 
jotta Suomen ruokahuolto toimii.  
Huoltovarmuuden takia säily-
tämme kuitenkin mahdollisuuden 
käyttää myös turvetta, energia-
päällikkö Peter Fabritius Valiolta 
kertoo.
 Adven on toiminut Valion 
Seinäjoen tehtaan energiakump-
panina jo 1990-luvulta saakka. 
Energiapalvelua on kehitetty yh-
teistyössä ja viimeksi toteutetun 4 
MW biopolttoainekattilahankkeen 
avulla päästöjä leikattiin 15 000 
tonnia. Nyt tehtävällä muutoksella 
turve voidaan korvata uusiutuval-
la bioenergialla kuten hakkeella, 
kuorella ja sahanpurulla. Tämä vä-

hentää tehtaan fossiilisten polt-
toaineiden käyttöä ja pienentää 
hiilidioksidipäästöjä lähes 20 000 
tonnilla vuodessa, mikä vastaa 
noin neljännestä Valion lämmön-
tuotannon kokonaispäästöistä 
Suomessa.
 – Uusimme kattilan teknii-
kan vuositarkistuksen yhteydes-
sä, joten muutostyö ei häiritse 
tehtaan toimintaa, Advenin Jani 
Moisanen kertoo.
 Seinäjoen tehdas on yksi Va-
lion monipuolisimmista tehtais-
ta, jossa valmistetaan Valion voi 
ja valtaosa maitojauheista. Lisäk-
si meijerin linjoilla syntyvät tutut 
suosikit kuten Valio Oivariini® 
-levitteet, Valion rahkat, rae-

juustot ja kreikkalaiset jogurtit, 
Valio Gefilus®tehoshot juomat 
sekä Valio MiFU®tuotteet ja Va-
lio PROfeel® proteiinivanukkaat. 
Maidonjalostusmäärältään teh-
das on Valion suurimpia, ja lisäksi 
siellä toimii myös Valion labora-
torio.
 Seinäjoen tehtaalla lämpö-
energiaa tarvitaan maitojauhei-
den kuivauksessa, tuoretuot-
teiden lämpökäsittelyissä sekä 
pesuissa ja kiinteistöjen lämmi-
tyksessä. Sähköä kuluu laitteisto-
jen käyttöön ja jäähdytykseen.
 Adven on Valion pitkäaikai-
nen kumppani, joka tuottaa ener-
giapalveluja Valion tuotantolai-
toksilla ympäri Suomen.

Valion Seinäjoen tehtaalla energiantuotannossa käytettävää 12 megawatin kattilalaitosta uudistetaan turpeen 
käytöstä yksinomaan kotimaisten biopolttoaineiden käyttöön. Nyt tehtävällä muutoksella turve voidaan korva-
ta uusiutuvalla bioenergialla kuten hakkeella, kuorella ja sahanpurulla.
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Vieraskolumni

Tien vieressä olevassa kyltissä 
lukee Service. Mikä onni, autos-
sa oleva vika estää ajamisen. 
Toivottavasti vaurio löytyy ja mat-
ka voi taas jatkua. Tien vieressä 
seisoo toinenkin kyltti. Helpot-
tunut autoilija hymyilee. Sama 
kyltti, taas Service. Hän kääntyy 
ja huomaa, siellä vietetään ju-
malanpalvelusta. Hän tajuaa yh-
täläisyyden ja päättääkin mennä 
kirkkoon. Sisimmässä korjaantui 
jotakin. Matka jatkuu. Koti on yhä 
lähempänä.

Jumalanpalveluksen ulkonainen 
sisältö on vakiintunut tunnistetta-
vaan muotoon. Lauletaan ja soi-
tetaan, rukoillaan, luetaan Raa-
mattua ja polvistutaan Herran 

Jumalanpalvelus tekee yllättävän hyvää
pyhälle ehtoolliselle. Joku istuu 
yksin, toinen vieruskaverin kans-
sa. Moni toivoo, että saarnattu 
sana koskettaisi omaa elämää, 
ja Jumala vastaisi sydämellä ole-
vaan rukoukseen niin, että elä-
män matka saisi jatkua.

Valinnanvaraa on

Seurakuntalaisilla on täysi oikeus 
osallistua haluamaansa tilaisuu-
teen ja kokea, missä viihtyy ja 
saa kaipaamaansa ystävyyttä, 
ravintoa ja turvaa. Tätä kutsu-
taan myös hengelliseksi kodiksi. 
En hyväksy ajatusta, että erilaiset 
jumalanpalvelukset hajottavat 
kirkkoa. Ei sinne päinkään! Ne 
rakentavat sitä. Tervehdin ilolla 

kaikkien kristillisten järjestöjen 
ja jokaista Raamatun sanaan 
luottavien ja Jeesuksen pelastus-
tekoa esillä pitävien yhteisöjen 
toteuttamia jumalanpalveluksia.

Jumala loi sanallaan maan to-
musta ihmisen kuvakseen, mie-
heksi ja naiseksi. Hän lähetti 
Jeesuksen sovittamaan kaikkien 
ihmisten synnit ja avaamaan tai-
vaaseen johtavan tien. Taivaasta 
Jeesus lähetti Pyhän Hengen, 
uskon synnyttäjän. Tulee päivä, 
jolloin Jeesus noutaa omansa 
taivaan kotiin. Tämän sanoman 
esillä pitäjäksi syntyi kerran kirk-
ko, erityisesti sen jumalanpalve-
lukset. Uskontieni alkutaipaleella 
minua siunasi erään vanhan kris-

tityn neuvo: ”Ole avoin ja koettele 
kaikkea, tulet kyllä huomaamaan, 
mihin yhteisöön tahdot kuulua.” 
Hengelliset kodit ovatkin hen-
gellisiä huoneita, jokaisella oma 
tasa-arvoinen paikkansa yhtei-
sessä kirkossa.

Kirkko on matkalla

Olen varma, ettei kristinusko ka-
toa minnekään. Riippuu Suomen 
ev.lut.kirkosta itsestään, mikä on 
sen rooli tulevina aikoina, onko 
siitä yhä soihdun kantajaksi. 
Kääntyvätkö ihmiset kirkon puo-
leen kysyäkseen, miten pelastun, 
löydän uskon ja tiedän pääsevä-
ni taivaaseen? Mukautuminen 
maailmaan lämmittää vain het-

ken. Sitoutuminen Raamattuun, 
Jumalan armoon ja Jeesuksen 
työhön kestää aina ja kaikissa 
tilanteissa. Hyvää matkaa servi-
celtä servicelle.

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys ti 8.11. - la 12.11, vaalipäivä su 20.11.

AVIOLIITTO ON MIEHEN JA NAISEN VÄLINEN LIITTO

KAUPUNGISVALTUUTETTU JA -HALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJA,
ETELÄ-POHJANMAAN ALUEVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJA

HIIPPAKUNTAVALTUUTETTU, HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI,
POLIISI, KAUPUNGINHALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJA

Kristillis-
isänmaalliset
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Ylistaron monitoimikirjaston au-
ditorio täyttyi paikallisen lukion 
oppilaista. Lukiolaiset seurasivat ja 
osallistuivat aktiivisesti kaupun-
gin rahoitusjohtaja Mika Itäsen ja 
ylistarolaisvaltuutettujen panee-
liin mm. yleisöäänestyksin.
 Paneelin juontajana toimi Ma-
nar Ameli.
 Paneeli oli osa Seinäjoen kau-
punginkirjastossa meneillään ole-
vaa vuoden 2022 ajan kestävää 
hanketta ’Kohtaamispaikkana kir-
jasto’. 
 Hankkeen aikana järjestetään 
keskustelutilaisuuksia Seinäjoen 
kirjastoissa. Keskustelun teemana 

Ylistaron paneeli 
kiinnosti lukiolaisia

oli kaupungin talous. Nuoret ovat 
yksi hankkeen kohderyhmistä ja 
keskustelutilaisuuden yleisöksi 
olikin siksi kutsuttu Ylistaron luki-
on taloustiedon opiskelijoita. 
 Kohtaamispaikkana kirjasto 
-hanke kuuluu Avin rahoittamiin 
demokratiahankkeisiin. Sen ta-
voitteena on mm. tukea vuoro-
vaikutusta kaupungin johdon, vi-
ranhaltijoiden, asiantuntijoiden, 
luottamushenkilöiden ja asukkai-
den välillä sekä parantaa erityisesti 
nuorten, naisten ja maahanmuut-
tajien vaikuttamis- ja osallistu-
mismahdollisuuksia ja kiinnostus-
ta politiikkaan.

Yleisönosastokirjoitus

Kehitysvammatyö kuuluu 
seurakunnan palveluihin

Joskus kuuluu sanottavan, ettei 
kehitysvammatyö kuulu seura-
kunnan toimenkuvaan. Kehi-
tysvammatyöllä on jo pitkät pe-
rinteet seurakunnissa niin myös 
Seinäjoella.

Nyt kun tulee uusi SOTE, niin 
on tullut mieleen, että riittää-
kö siellä rahaa tarpeeksi yleensä 
vammaistyöhön. Seinäjoella on 
toiminut pitkään Eskoon kun-
tayhtymä ja kehitysvammatyö on 
mielestäni siellä hyvin hoidettu. 
Hallintoelimenä Eskoon kun-
tayhtymä loppuu 31.12.2022. Toi-
minta jatkuu Eskoossa entisel-
lään kylläkin hyvinvointialueen 
rahoituksen turvin. Kehitysvam-
maisten puolestapuhujia tarvi-
taan eri tasoilla.

Pitkän linjan yhteiskuntavaikut-
taja ylikonstaapeli evp. Raimo 
Ristilä, kehitysvammaisten tuki 
ry:n kunniajäsen, luottaa siihen, 
että pitkään kehitysvammatyön 
vaikuttajana Eskoossa toiminut 
Matti Kuvaja hoitaa kehitysvam-
maisten asiaa tulevassa kirkko-

valtuustossa parhain päin.

Kehitysvammainen tarvitsee jo-
kapäiväiseen elämään erilaista 
monipuolista toimintaa perintei-
sen leiritoiminnan lisäksi. Virik-
keellinen toiminta tuo kehitys-
vammaiselle hyvän elämän. 

Kehitysvammainen on henkilö-
kohtaisten avustajien työnantaja. 
Se on tärkeä huomioida myös tu-
levaisuudessa. Henkilökohtaisia 
avustajia tarvittaisiin lisää.

Seurakunnan toimintaa ohjaa 
myös ajatus: Ketään ei jätetä yksin.

Toivottavasti tuleva kirkkoval-
tuusto koostuu henkilöistä, jotka 
ovat kiinnostuneet myös kehi-
tysvammatyöstä. Tämä on pieni 
asia budjetissa mutta tärkeä asia 
toiminnassa. Menkäämme kaikki 
äänestämään ja näyttäkäämme, 
että äänestysprosentti nousee 
ennätyslukemiin Seinäjoen seu-
rakunnassa.

 
Matti Kuvaja
kirkkovaltuutettu
kirkkovaltuustoehdokas

ILMARI YLÄ-AUTIO
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SAMI KILPELÄINEN

Perussuomalaisten kansanedus-
taja Mauri Peltokangas vaatii 
lisäämään kivihiilen käyttöä. Ki-
vihiiltä tuotiin Suomeen tammi-
kesäkuun aikana 348 miljoonan 
euron arvosta. Eniten toisella 
vuosineljänneksellä tuotiin ki-
vihiiltä Venäjältä, Yhdysvallois-
ta, Australiasta, Kolumbiasta ja 
Kanadasta. Kivihiiltä ei ole tuotu 
Venäjältä enää kesän jälkeen.
 Tilastokeskuksen mukaan 
Suomen vaihtotase oli 0,2 miljar-

Persuedustaja Peltokangas vaatii 
kivihiilen käytön lisäämistä

dia euroa alijäämäinen elokuus-
sa. Vaihtotaseen 12 kuukauden 
liukuva summa oli 8,2 miljardia 
euroa alijäämäinen. Energian 
tuonti lisää alijäämää.
 Kivihiiltä tuotiin toisella 
vuosineljänneksellä 2022 eniten 
Venäjältä, Yhdysvalloista, Aust-
raliasta ja Kolumbiasta, yhteensä 
344 000 tonnia.
 

Kivihiiltä punavihreisiin 
etelän kaupunkeihin

Suomessa kaukolämmön ja kau-

kolämmön ja sähkön yhteistuo-
tannossa kivihiiltä käytetään 
eniten Helsingissä, Espoossa ja 
Vantaalla.
 Kivihiilen kotimaisuusaste 
on täysi nolla. Kivihiilen käytön 
lisäämistä persuedustaja Pel-
tokangas ja kollegansa Kristian 
Laakso ja Petri Huru yrittävät 
pehmittää samassa kannanotos-
sa turpeen käytön lisäämisellä:
 ”Kaikki keinot käyttöön 
energiantuotannossa. Hiili-
voimalat ja turve keinovalikoi-
maan.”

Kivihiilikasa. Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Harmaata marraskuuta piristää 
kohta alkava pikkujoulukausi, jon-
ka kautta päästään sujuvasti var-
sinaisen joulun valmisteluun. Nyt 
on aika vaihtaa vapaalle ja huoltaa 
juhlavaatteet pikkujouluvaihteelle. 

Muistathan, että pesulamme pal-
velee parhaimmillaan muutaman 
tunnin toimitusajalla. Kemiallises-
sa pesussa pestävät juhlamekot 
ja puvut saadaan nopeimmillaan 
3h:n toimitusajalla kuntoon, mikäli 
vaatteet ovat viime kerran jälkeen 
unohtuneet huoltaa kuntoon. 

Yhteistyökumppanilta

Jos mahdollista, on hyvä varata 
kuitenkin hieman aikaa vaatteen 
huollolle, niin se ehtii käymään läpi 
tarvittavat toimenpiteet ja pesula 
voi haastavammissa tapauksissa 
tehdä vielä pinttyneimmille tahroille 
uusintakäsittelyjä. Näin saat var-
masti juhlavaatteet edustuskuntoi-
sina käyttöösi. Pesulan viimeistely-
välineet ovat myös huippuluokkaa, 
millaista viimeistelyn laatua et voi 
saada kotiraudalla silitettäessä.

Muista kysyä vaatteeseesi myös 
suojakäsittelyä. Se estää vettä ja 
likaa imeytymästä kankaan kui-

Hauskaa pikkujoulua!
tuun ja pelastaa monesti vaatteen 
likautumisen vauhdikkaiden juhlien 
tiimellyksessä. Suojakäsittely ei 
muuta kankaan tuntua, vaan on 
huomaamattomasti tekstiilin pin-
nalla ja kestää siinä hyvin seuraa-
vaan pesukertaan asti.

Yhtä 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.

Joulu lähenee myös hurjaa kyytiä, 
mitä pesula on valmiina vastaan-
ottamaan. Puhtaat matot, joululii-
nat ja -verhot ovat iso osa joulun 
rekvisiittaa, mitkä on hyvä hoitaa 
kuntoon ammattilaisen käsissä. 
Näin saat samalla aikaa kaikkeen 
muuhun joulun järjestelyyn.

Vauhdikasta pikkujoulua ja joulun 
odotusta kaikille! SOL Pesula Sei-
näjoki Megakeskuksessa auttaa 
sinua juhlien onnistumisessa.

Huomaathan marraskuun matto-
tarjouksemme 7.-17.11. (-15%).

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

 Mauri Peltokangas istuu itse 
entisen Vapon eli nykyisen Neovan 
hallintoneuvostossa. Hallintoneu-
vosto siunasi strategiassa Vapon 
tytäryhtiön Nevelin kaukolämpö-
liiketoiminnan myynnin. Nevelin 
toiminnot myytiin ranskalaisille.
 Petri Huru (ps.) vieraili vas-
taikään Qatarissa kyseisen valtion 
piikkiin.

KIVIHIILEN TUONTI

Ylistaron paneeliin osallistui alueen valtuutettuja ja rahoitusjohtaja Mika 
Itänen (2. vas).



MAATILACAP-siirtymäkauden loppu lähestyy 
Hyödynnä Neuvo 2020 -neuvontatuet

MAATILA
– Paranna kannattavuutta, energiaomavaraisuutta ja pienennä ympäristöjalanjälkeä.

Biokaasu
Tarjoamme tukea ja 

apua laitoksen 
kannattavuuden 

tarkastelusta 
investointiprosessin 

kaikkiin vaiheisiin. 

Talous
Juuri sinun maatilasi 
luvuilla ja työvaiheilla 

laskettua tietoa 
päätöksenteon 

pohjaksi.

Aurinkoenergia 
Selvitämmeme sopivimman 

aurinkosähköratkaisun 
kokoluokan ja 

kannattavuuden sekä 
autamme investoinnissa 

eteenpäin.

Hiililaskenta
 Saat tietoosi juuri sinun 

maatilasi toimintaan 
perustuvan yksilöllisen 

hiilijalanjäljen.

Tiedosta vaikutus – energia, talous ja ympäristö
Tarjoamme ruokaketjun toimijoille laskenta- ja asiantuntijapalveluita päätöksenteon tueksi energian, 

Alamme edelläkävijänä, pian 15-vuotisen tarinamme aikana olemme ehtineet tehdä enemmän näitä laskentoja kuin mikään muu yritys Suomessa. 
alueilla. talouden ja ympäristön 

+200 +300 +1 000 +200
asiakasta 

biokaasuinvestointi-
prosessissa

tehtyä aurinkostarttia 
maatiloille

tehtyä hiililaskentaa 
maatiloille

maatilan voiton 
talouslaskentaa

L U E  L I S Ä Ä  J A  
O T A  Y H T E Y T T Ä

Markkinatutkimuksella
lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  •  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen  •  

parannat asiakasymmärrystäsi  •   tietoa yrityksen asemasta tietyllä markkina-alueella  •  
avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  •  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

Räätälöimme yritystäsi koskevat erityiskysymykset.

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa 
lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa 

markkinan nykytilanteesta.

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

Suomen markkinatutkimus (y-tunnus: 3146367-3)

Puh. 045 763 53728   •  info@suomenmarkkinatutkimus.fi

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!


