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Politiikassa pätee sääntö, jonka mukaan jos et näy, et ole olemassa. 
Taattu keino saada näkyvyyttä on haukkua toisia. Tämä koskee erityi-
sesti puolueiden puheenjohtajia. Puolueet ja niiden johtajat yrittävät 
vahvistaa omaa ryhmäidentiteettiään haukkumalla muita puolueita. 
Haukkumalla toista molemmat saavat näkyvyyttä. Sitä, miten tämä 
edistää suomalaisten etua, jää tosin epäselväksi.

2000-luvun alussa ongelmana oli, että Suomessa puolueiden välillä ei 
ollut riittäviä eroja, väitetään tuoreessa tietokirjassa “Vastakkainaset-
telujen aika”, joka käsittelee poliittista polarisaatiota maassamme. 
Pitääkö meidän olla huolissaan poliittisesta polarisaatiosta? Etenkin 
perussuomalaiset ja muut puolueet ovat tietokirjan mukaan etäänty-
neet toisistaan, mutta polarisaatio ei ole kuitenkaan Suomessa niin 
voimakasta, kuin valtamedian perusteella voisi kuvitella.

Miksi politiikassa muiden haukkuminen sitten kannattaa? Eikö arki-
järjellä ajateltuna maltillisempi argumentaatio toimisi paremmin? No 
ei kuulemma toimi enää, koska politiikka on muuttunut nopeatempoi-
semmaksi. Kun poliittisia pisteitä pitää kerätä nopeasti, toisten syyt-
täminen on nopeampi keino kuin ongelmien analyyttinen pohtiminen. 
Kun joku politrukki heittää täkyn, kaikkien politrukkien pitää reagoida 
siihen välittömästi. Puolueiden johtajilla on tutkitusti merkittävä vai-
kutus siihen, miten oman puolueen kannattajat suhtautuvat muihin 
puolueisiin.

Lisäksi algoritmit rakastavat vastakkainasettelua. Sosiaalinen media on 
tehnyt läpimurron politiikan viestinnän välineenä 2010-luvulla. Algorit-
mit suosivat viestejä, jotka perustuvat ääripäille ja vastakkainasettelulle.  
Sosiaalinen media on mahdollistanut aivan uudenlaisen puhetavan po-
liittisista vastustajista. 

Politiikkaan on tullut uusia teemoja, jotka aiheuttavat polarisaatio-
ta ja jakavat ihmisiä voimakkaasti. Tässä ajassa suomalaisia jakavia 
poliittisia kysymyksiä ovat tietokirjan mukaan ennen kaikkea suhde 
monikulttuurisuuteen, maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen ja 
seksuaalivähemmistöjen asemaan. Ilmeisesti ei ole tarpeeksi ”medi-
aseksikästä” puhua eläkeuudistuksesta, työllisyydestä, verotuksesta 
tai hallinnon uudistamisesta.

Suomalaisia jakaviin teemoihin sekoittuu herkästi vahvoja eettisiä 
näkemyksiä, ja niistä on sen vuoksi vaikea tehdä kompromisseja. Ne 
myös johtavat helposti tilanteeseen, jossa eri mieltä olevat henkilöt 
näyttäytyvät “pahoina” ja suvaitsemattomina. 

Mikä mielenkiintoista, väitetään kirjassa, että identiteetteihin liittyvät 
kysymykset olisivat ohittaneet ihmisten huolen omasta toimeentulos-
taan - onko Maslow:in tarvehierarkia kirjoitettu uudestaan? Voihan 
olla, että tänä sosiaalisen median aikakautena, hakevat ihmiset var-
muutta olemisen tapoihin ja identiteetteihin liittyviin kysymyksiin 
ennemmin kuin omaan toimeentuloon. Vai onko syynä vieraantumi-
nen kristillisistä arvoista, jossa lähtökohtana on, että kelpaamme täl-
laisenaan. Ihmiset kuitenkin pohjimmiltaan kaipaavat tunnustusta ja 
muiden arvostusta. 

Länsimaisissa yhteiskunnissa koettu nopea arvojen ja asenteiden 
muutos on synnyttänyt osassa ihmisistä tunteen, ettei heillä enää ole 
yhtä paljon arvoa kuin aikaisemmin eikä heitä kunnioiteta kuten en-
nen. Tämä johtaa kulttuurisotiin tietokirjan mukaan. Ehkä poliittisten 
puolueiden johtajien tulisi toistensa haukkumisen sijaan puhua kan-
salle ja kertoa, että kelpaat sellaisena kuin synnyit ja olet tärkeä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Sote-uudistuksen ympärillä on viimeisten viidentoista vuoden aikana 
ollut monenlaista vääntöä. Liikkeelle lähdettiin PARAS-hankkeella, 
jolla peloteltiin monia pienempiä kuntia liittymään isompaan naapu-
riin. Ne, jotka liitoksen tekivät, näkivät pian, että oma pieni taajama 
kuihtui alta pois. Sote:n ratkaisuna PARAS-hankkeessa esitettiin noin 
20 000 hengen kokoisia yksiköitä, joita kuntaliitosten ohella syntyi 
kuntayhtymäpohjalta. Kuntayhtymät turvasivat eläviä kuntakeskuksia 
liitoksia paremmin.
 
Edellinen Juha Sipilän (kesk.) muodostaman hallitus yritti tehdä laajan 
maakuntauudistuksen. Se kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Soten li-
säksi myös muita maakunnallisesti tai yli-kuntien järjestettyjä palve-
luja yritettiin saada vaaleilla valittujen maakuntavaltuustojen piiriin. 
Samassa rytäkässä kaatui myös hallitus ja se toimi toimitusministe-
riönä loppukauden.
 
Lopulta useiden veivausten jälkeen laki hyvinvointialueista saatiin 
läpi eduskunnasta tällä hallituskaudella. Nyt uusiin 1.1.2023 aloittaviin 
hyvinvointialueisiin siirtyvät perusterveydenhuollon, erikoissairaan-
hoidon, erityishuollon, sosiaalitoimen sekä pelastustoimen palvelut. 
Mutta mikä muuttuu?
 
Todennäköisesti mikään ei muutu vuoden alussa. Olin itse Kainuun 
hallintokokeilun aikana jo 2000-luvulla vaaleilla valitun maakunta-
valtuuston jäsen. Sama tulee tapahtumaan kuin Kainuussa: hallinnon 
työpaikat paisuvat ja osa hoitavista käsistä siirtyy tietokonehommiin. 
Suurin haaste perustettavien hyvinvointialueiden osalta on niiden ra-
hoitus. Käytännössä kaikki hyvinvointialueet lähtevät liikkeelle rahoi-
tusvajeella. Valtiolta tuleva rahoitus näyttäisi siirtymätasauksen takia 
leikkaantuvan myös Etelä-Pohjanmaalla.
 
Rahoitusvajetta tulee hankaloittamaan merkittävät kustannusten 
nousut inflaation takia ja palkoissa. Pahimmillaan palveluja leikataan 
ja keskitetään. Oman haasteensa tuo työvoimapula. Näyttää siltä, että 
hyvinvointialueuudistus tehtiin niin nopealla vauhdilla, että useim-
milla hyvinvointialueilla valmistelu jäi puutteelliseksi. Se johtanee 
siihen, että ensimmäisenä vuonna eletään toivossa, että kaikki toimisi 
kuten ennenkin, mutta talouden osalta tilanne on vaikea.
 
Hyvinvointialueiden aloittaessa on hyvä painaa mieleen meidän jo-
kaisen vastuu toisistamme Matteuksen 25 luvun mukaisesti: ”’Her-
ra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai 
alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin 
hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemät-
tä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä mi-
nulle.’ Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta 
vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”
 
Siunattua Joulua kaikille.

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta
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Seinäjoen seurakuntavaaleissa 
eniten ääniä keräsi istuva kirkko-
valtuutettu Juhani Hihnala. Ko-
koomuksen ja sitoutumattomien 
listalta valittu Hihnala keräsi yh-
teensä 261 ääntä.
 Miehistä toiseksi eniten ääniä 
sai samalta listalta valittu Jouni 
Aila, joka keräsi ääniä yhteensä 211. 
Keskustan ja sitoutumattomien 
listalta ehdolla ollut Jussi Juurak-
ko oli kolmanneksi eniten ääniä 
saanut miesehdokas yhteensä 198 
äänellä.
 

Aittoniemi, Metsäranta, 
Kattelus-Kilpeläinen

Naisista eniten ääniä keräsi kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja kes-
kustan ja sitoutumattomien listalta 

Seurakuntavaalien kolmen eniten ääniä saaneen nais- ja mies-
ehdokkaan joukossa viisi istuvaa ja yksi uusi kirkkovaltuutettu

läpi mennyt Pirjo Aittoniemi. Ää-
niä kertyi 243.
 Kokoomuksen ja sitoutumat-
tomien listalta meni naisista toi-
seksi korkeimmalla äänimäärällä 
Jaana Metsäranta, yhteensä 207 
äänellä.
 Kristillis-isänmaallisten lis-
talta läpi meni Piia Kattelus-
Kilpeläinen, joka keräsi uusis-
ta valtuutetuista korkeimman 
äänimäärän 171 ääntä ja oli samalla 
kolmanneksi eniten ääniä saanut 
naisvaltuutettu uudessa kirkkoval-
tuustossa.
 

Kokoomustaustaiset 
ohittavat keskustan

Eniten paikkoja kirkkovaltuuston 
keräsi näissä vaaleissa kokoomus 

ja sitoutumattomat -ehdokaslista, 
joka sai läpi 14 kirkkovaltuutettua.
 Keskusta ja sitoutumattomat 
saivat historiallisen huonon vaali-
tuloksen ja saivat läpi vain 13 kirk-
kovaltuutettua. Listan ehdokas-
määrä oli kolmanneksen pienempi 
kuin kokoomuksella.
 Elävät kivet -ehdokaslista sai 
läpi neljä valtuutettua ja on kol-
manneksi suurin ryhmä 39-paik-
kaisessa kirkkovaltuustossa.
 

Kaksi uutta ryhmää valtuustoon

Seurakuntavaaleissa meni läpi 
myös kahdelta uudelta listalta eh-
dokkaita.
 Tulevaisuus ja Toivo -ehdo-
kaslista sai läpi yhden edustajan: 
Juha-Petri Palon.

Ylistaron Halkosaaressa kokoon-
tuu joka torstai touhukas joukko 
naisia. Ensimmäinen Halkosaaren 
Päiväpiiri pidettiin syksyllä 2014. 
Idean takana olivat kolme aikaan-
saavaa rouvaa, Katri Salme, Sisko 
Niemistö ja Salli Latvala. Suurena 
apuna olivat myös silloinen Ylis-
taron kappeliseurakunnan pastori 
Marketta Veikkola ja kanttori Jo-
hanna Tuurinkoski.
 -Päiväpiirin toiminta laaje-
ni nopeasti. Saimme luvan toimia 
Halkosaaressa seurakunnan ti-
loissa ihan omatoimisesti, ilman 
mitään avustusta tai ulkopuolista 
ohjaajaa, kertoo halkosaarelainen 
Katri Salme.
 Vuosien mittaan päiväpiiri on 

 Kristillis-isänmaalliset -eh-
dokaslista sai niin ikään uutena 
ryhmänä yhden kirkkovaltuutetun 
uuteen valtuustoon. Listalta valit-
tiin Piia Kattelus-Kilpeläinen.
 

----------
 
Kirkkovaltuustoon valittiin 39 jäsentä:
Juhani Hihnala, Kokoomus ja sitoutumat-
tomat ehdokaslista, Pirjo Aittoniemi, Kes-
kusta ja sitoutumattomat ehdokaslista, 
Jouni Aila, Kokoomus ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Jussi Juurakko, Keskusta 
ja sitoutumattomat ehdokaslista, Timo 
Niemi, Elävät kivet ehdokaslista, Jaana 
Metsäranta, Kokoomus ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Ari Setälä, Keskusta ja sitou-
tumattomat ehdokaslista, Tapani Renko, 
Avara kirkko ehdokaslista, Matti Kuvaja, 
Kokoomus ja sitoutumattomat ehdokaslis-

ta, Petri Yli-Soini, Keskusta ja sitoutumatto-
mat ehdokaslista, Seppo Perkiö, Sosialide-
mokraatit ja sitoutumattomat ehdokaslista, 
Ilmari Ylä-Autio, Kokoomus ja sitoutumat-
tomat ehdokaslista, Suvi Ilonen, Keskusta 
ja sitoutumattomat ehdokaslista, Annukka 
Latvala, Elävät kivet ehdokaslista, Emma 
Valo, Kokoomus ja sitoutumattomat eh-
dokaslista, Pirkko Ekoluoma, Keskusta ja 
sitoutumattomat ehdokaslista, Johanna 
Keski-Jyrä, Kokoomus ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Henna Salo, Avara kirkko 
ehdokaslista, Mika Suomalainen, Keskusta 
ja sitoutumattomat ehdokaslista, Elina Kal-
liovalkama, Kokoomus ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Emilia Melender, Keskusta 
ja sitoutumattomat ehdokaslista, Markku 
Lehtola, Sosialidemokraatit ja sitoutumat-
tomat ehdokaslista, Jari Heiska, Elävät 
kivet ehdokaslista, Terhi Varpuluoma, Ko-
koomus ja sitoutumattomat ehdokaslista, 

Juha Kitinoja, Keskusta ja sitoutumatto-
mat ehdokaslista, Juha-Petri Palo (Juha), 
Tulevaisuus ja toivo ehdokaslista, Juha 
Kivimäki, Kokoomus ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Piia Kattelus-Kilpeläinen, 
Kristillis-isänmaalliset ehdokaslista, Pent-
ti Taipalus, Keskusta ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Mari Kela, Avara kirkko eh-
dokaslista, Jesse Luhtala, Kokoomus ja si-
toutumattomat ehdokaslista, Milla Hautala, 
Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslista, 
Pasi Koivula, Elävät kivet ehdokaslista, 
Jarkko Panu, Kokoomus ja sitoutumatto-
mat ehdokaslista, Jukka Vihriälä, Keskusta 
ja sitoutumattomat ehdokaslista, Sirpa Syr-
jälä, Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat 
ehdokaslista, Harri Rajakorpi, Kokoomus ja 
sitoutumattomat ehdokaslista, Antti Punka-
ri, Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslis-
ta, Päivi Vehkaoja (Susanna), Kokoomus ja 
sitoutumattomat ehdokaslista

”Retkelle heti kun saadaan kassaan rahaa”
saanut uusia jäseniä. Vuonna 2014 
mukana olleista on kaksi kuollut, 
mutta muutoin joka torstai Halko-
saareen kokoontuu parisenkym-
mentä aktiivista naishenkilöä.
 -Me nykyajan mummat olem-
me kuin lentoemäntiä - saa sukku-
loida Etelä-Pohjanmaalta Helsin-
kiin lapsenlapsia hoitamaan, niin 
osalla on kiireitä eivätkä pääse tän-
ne joka torstai, kertoo Katri Salme.
 Uusia jäseniä päiväpiiriin on 
tullut mm. Lapuan Länsikylästä ja 
Nurmosta. Myös Seinäjoelta kulje-
tetaan Halkosaaressa. Sana on kii-
rinyt vuosien mittaan Halkosaarta, 
Kainastoa ja Kitinojaa etäämmälle.
 -Kuulin, että täällä on mukavaa 

toimintaa ja päätin lähteä mukaan, 
kertoo iloinen rouva Seinäjoelta.
 Katri Salmen mukaan seu-
rakunnan työntekijä on mukana 
joka toinen kerta. Juttua tehtäessä 
Halkkiksessa oli Annu Muukari, 
joka toimii diakoniatyöntekijänä 
Ylistaron kappeliseurakunnassa.
 -Lisäksi meillä on ollut ulko-
puolisia vieraita mm. Seinäjoen 
kaupungin Ikäkeskuksesta puhu-
massa ajankohtaisista asioista, 
kuten ikääntyvien asumisen hank-
keesta ja edunvalvonnasta. Olem-

me avoimia sen suhteen mikä on 
tapaamisen teema, menemme sen 
mukaan mitä kukin keksii, taus-
toittaa Kari Salme toimintaa.

Hyvinvointia ja terveyttä 
edistämässä

Halkosaaren päiväpiirin kokoontu-
misten tarkoituksena on virkistyä, 
tavata muita ja harrastaa mm. Ai-
vojumpaa, pitää tietokilpailuja tai 
jumpata Salli Latvalan pitämässä 
30 minuutin jumpassa.

 Ensi vuoden osalta toimintaa 
järjestetään ”tilanteen mukaan”:
-retkellä käydään heti kun saadaan 
kassaan rahaa, toteaa Katri. 
 Päiväpiirin osallistujat ovat 

taitavia käsityöläisiä. Retkikassaa 
kartoitetaan myymällä taidokkaita 
käsitöitä: mm. villasukkia, lapasia, 
naulakoita ja tyynynpäällisiä.
 Seurakunnan suuntaan toivee-
na on piha-alueen aidan paikan tar-
kistaminen; parkkitilaa tarvittaisiin 
enemmän. Etenkin talvella pihaan 
on hankala ajaa autolla, koska portit 
eivät aukea lumen takia.
 -Tänne toivotaan lisää jäseniä. 
Meillä on avoimet ovet kaikille ja 
tänne mahtuu kyllä. Saa tänne tul-
la miehiäkin eikä ole pakko osata 
kutoa, tosin nythän on muotia että 
miehetkin kutovat, toteavat rouvat 
yhdessä.

Ylistaron kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijä Annu Muukari piti alkuhartauden.

Lauluryhmä ILO harjoitteli Jukka 
Kuoppamäen laulua Johanna Tuu-
rinkosken säestäessä pianolla.

Pirjo Aittoniemi Jaana Metsäranta Piia Kattelus-Kilpeläinen (uusi) Juhani Hihnala Jussi JuurakkoJouni Aila
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Vieraskolumni

Vieraskolumni

Jouluna toivotetaan rauhaa, jou-
lurauhaa. Vanhassa joululaulussa 
sanotaan: ”Rauhaa, vain rauhaa, 
kellot ne soi”. Jouluna on aika 
rauhoittua ja hiljentyä. Vuoden 
kiireiden ja kuormien jälkeen on 
hyvä, jos saa vain olla ja nauttia 
läheisten seurasta ja joulupöydän 
antimista.
 
Rauhaa on tänä vuonna toivottu 
ja rukoiltu enemmin kuin aikoihin. 
Sota Ukrainassa on näkynyt koko 
Euroopassa, myös Suomessa. 
Tännekin on tullut ihmisiä turvaan 

Olen seurakuntani lähetystyön 
pappi. Olen tyytyväinen asemaa-
ni ja tehtävääni. Saan voimaa 
työhöni samasta lähteestä, josta 
koko lähetystyö elää: Jumalan 
pelastusteon ja taivaaseenpää-
sysanoman esillä pitämisestä. 
Jokaisen ulkoa osaama pienoi-
sevankeliumi on täydellinen jou-
luevankeliumi.

Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotuk-
seen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. (Joh. 3:16)

Rauhaa, vain rauhaa

Hyvää joulua lähetystyöstä

sodan jaloista, täältäkin on lähe-
tetty avustuksia. Hintojen nousu 
tuntuu jokaisen kukkarossa. Mut-
ta ennen kaikkea huolestuttaa se, 
mitä ihmiset joutuvat kokemaan 
sodan jaloissa. Mitä on menettää 
kotinsa, kotiseutunsa, läheisensä, 
terveytensä.
 
Raamatussa kerrotaan ensimmäi-
sestä veljesmurhasta. Kain tappoi 
veljensä Abelin. Siitä lähtien on 
ihmiskunnan kirouksena ollut 
väkivalta. Väkivallan kohteeksi 
joutui myös kohta juhlittava syn-

Lähetyskannatus

Lähetystyö on srk:laisten yh-
dessä tekemää työtä. Seinäjoen 
srk:lla on 24 nimikkosopimusta 
kuuden kirkon virallisen lähetys-
järjestön kanssa. Vuosittainen 
550 000 euron rahallinen panos-
tus jakaantuu vapaaehtoiseen 
kannatukseen ja talousarviomää-
rärahakannatukseen. Näin lähet-
timme maailmalla voivat tehdä 
arvokasta työtään. Kuten hyväs-
sä srk:ssa kuuluukin, vapaaeh-
toiskannatus on huomattavasti 
suurempaa kuin kirkollisverokan-
natus. Luottamus lähetysjärjes-

tymäpäiväsankari. Elämä päättyi 
ennenaikaisesti teloitukseen ristil-
lä. Näin Jumala tuli alas ihmisten 
todellisuuteen ja kantoi sen osan 
syvimmällä tavalla.
 
Mutta joulun sanoma on rauhan 
sanoma. Enkelin viesti oli: ”Juma-
lan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa” (Lk 2). Rauha Jumalan 
kanssa on sitä, että syyllisyys on 
poistettu, synnit on anteeksi an-
nettu. Rauha ihmisten kanssa on 
sitä, että viha ja väkivalta on pois 
ja jokainen arvostaa ja kunnioittaa 
ja rakastaa toista ihmistä. Tämä 
polku on vielä kesken, mutta hy-
vät eväät sille on annettu.
 

töihin ja tahto pitää yllä uskoa 
Jeesukseen ovat edelleen lähe-
tysrakkauden kantava voima. 
Lähetysuskollisuus on arvokas 
asia, jota on vaalittava erityisen 
herkällä sydämellä.

Kotiseurakunnan lähetystyö

Seinäjoen srk:ssa on Peräsei-
näjoen, Ylistaron, Nurmon ja 
Seinäjoen itse solmimat nimik-
koyhteydet sekä näiden lisäksi 
yhteiset sopimukset. Olisi suo-
raviivaista ja ymmärrettävääkin, 
jos ison srk:n kaikki lähetystyön 
kohteet olisivat yhden hallinnon 

Jeesus sanoi: ”Minun rauhani, sen 
minä annan teille”. Tämä on läh-
tökohta kaikelle rauhalle. Että on 
rauha Jumalan kanssa ja rauha 
itsensä kanssa, sitten voi löytyä 
rauha toistenkin kanssa. Jumalan 
rauha on mahdollinen joka tilassa, 
niin sairaudessa, kivussa, sodas-
sa kuin yksinäisyydessä. Se on 
sisäistä luottamusta siihen, että 
Jumala hallitsee lopulta kaikkea 
ja hän rakastaa sinua ja minua 
eli tahtoo meille hyvää. Tämä on 
joulun hyvä uutinen, rauhan viesti!
 
Joulurauhaa sinulle lukija!

alla. Tämä näyttää olevan srk:n 
johdon pyrkimys, ei seurakunnan 
jäsenistä nouseva tarve. Keskit-
tämisessä piilee vaara, että lä-
hetystyön varsinaiset ylläpitäjät, 
srk:laiset unohtuvat. Varsinkin 
vapaaehtoisen lähetyskannatuk-
sen vastuunkantajille on tärkeää 
saada vaikuttaa nimikkolähet-
tien ja kohteitten valintaan. Yhtä 
tärkeää on luoda ilmapiiri, että 
jokainen lähetysjärjestö on yhtä 
arvokas. Niin kuin muukaan 
srk:n elämä, ei lähetystyökään 
ole pelkkää hallintoa eikä rahan-
keruuta. Se on yhteisen hyvän 
edistämistä, uskosta iloitsemista 
ja parhaan asian eteenpäin saat-
tamista.

Mikä minä olen kiittämään, kui-
tenkin kiitän. Kiitän sinua, sillä 
uskon sinun uskovan Jeesuk-
seen ja iloitsevan siitä, että toi-
setkin uskovat.

Tapio Hirvilammi, 
Kappalainen, Nurmo

Tuomiosunnuntaina 20.11.2022 jär-
jestettiin Kitinojan kirkossa 70-vuo-
tisjuhlamessu. Messussa liturgina 
toimi Teemu Leino, saarnasta vas-
tasi Jukka Salo ja kanttorina toimi 
Hanna Petäjä. Musiikista huolehti 
seurakunnan lisäksi Karhunmäen 
seudun sekakuoro johtajana Pau-
la Pääkkönen. Messun jälkeen oli 
järjestetty ruokailu alasalissa. Juhla 
jatkui ruokailun jälkeen ja siellä pu-
hujina olivat piispa Matti Salomäki 
ja Tapio Hirvilammi.
Messun aloitti juhlallinen ristikul-
kue, jossa alttarille astelivat mm. 
tekstinlukijoina toimineet Juha 
Kitinoja ja Emma Valo.
 Esirukouksen lukivat Hannu ja 
Hertta Koski yhdessä liturgi Teemu 
Lehdon kanssa. Erityisesti rukouk-
sin muistettiin Ukrainaa.
 Kolehti kerättiin Kitinojan ky-
läkirkkoyhdistykselle uurnalehdon 
perustamiskustannuksiin. Ehtool-

Kirkko täyttyi väestä Kitinojan kirkon 70-vuotisjuhlassa

lista seurakunnalle olivat jakamas-
sa Matti Kristola, Pekka Keltto ja 
Annukka Rajamäki. Ennen messun 
päättänyttä ruokavirttä toimitti 
Herran siunauksen Pekka Keltto.
 Kirkkoon oli saapunut runsaasti 
väkeä juhlamessuun laajemmalti-
kin. Tapahtumaa pidettiin erityisen 
onnistuneena ja juhlallisena.

Matti Salomäki, 
Lapuan hiippakunnan piispa

Jukka Salo saarnaa ja liturgi Tee-
mu Leino kuuntelee yhdessä seu-
rakunnan kanssa tuomiosunnun-
tain sanomaa, ”Älkää tuomitko”.

Esirukouksen lukivat Hannu ja Hertta Koski yhdessä 
liturgi Teemu Lehdon kanssa. Erityisesti rukouksin 
muistettiin Ukrainaa. 

Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen tiedotuslehti

Kitinojan kirkon 70-vuotis-
juhlamessu keräsi runsaasti 
väkeä tuomiosunnuntaina 
20.11.2022.

Kitinojan kirkko täytyi väestä juhlapäivänä.

Hyvinvointialueen asukkailla ja pal-
velujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa hyvinvointialueen 
toimintaan. Luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden tulee tiedottaa 
näistä vaikuttamiskeinoista. Kes-
keisimpänä vaikuttamiskeinona 
voidaan pitää hyvinvointialueen 
asukkaan äänioikeutta aluevaaleis-
sa ja äänestysoikeutta hyvinvoin-
tialueen kansanäänestyksessä. Hy-
vinvointialueen jäsenellä on lisäksi 
aloiteoikeus hyvinvointialueen toi-
mintaa koskevissa asioissa. 
 Hyvinvointialueella on aluehal-
lituksen, aluevaltuuston, tarkastus-
lautakunnan ja muiden lautakuntien 
lisäksi kolme erilaista vaikuttamis-
toimielintä. Aluehallitus on asetta-
nut nuorisovaltuuston, vanhusneu-

Asukkaan aloiteoikeus osallistumis- ja vaikuttamiskeinona
voston ja vammaisneuvoston. On 
hyvä seurata, miten nämä vaikut-
tamistoimielimet pääsevät oikeasti 
vaikuttamaan, koska aluevaltuuston 
tehtävänä on huolehtia monipuoli-
sista ja vaikuttavista osallistumisen 
ja vaikuttamisen mahdollisuuksista 
ja menetelmistä. Tiedon pitää kul-
kea joka suuntaan, asukkaiden kes-
ken, viranomaisiin päin ja heidän 
välillään, sekä toimielimien välillä.
 Hyvinvointialueen jäsenellä on 
lisäksi aloiteoikeus hyvinvointialu-
een toimintaa koskevissa asioissa. 
Myös palvelun käyttäjällä on oikeus 
tehdä aloitteita palveluaan koske-
vassa asiassa. Aloite voi kosket-
taa palvelua tai hallintoa tai se voi 
olla määrärahaa edellyttävä aloite. 
Aloitteen tekijän ei tarvitse välttä-

Ensi vuoden alusta aloittaa uusi 
hallinnon taso hyvinvointialueen 
toiminnan käynnistymisen myötä. 
Aikaisemmin kuntien ja kuntayh-
tymien järjestämisvastuulla olleet 
sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut yhdessä palo- ja pelastus-
toimen myötä siirtyvät niille kuu-
luisille ”leveämmille hartioille”. 
Muutos on Suomen kuntahistorian 
suurin sitten kuntien erkaantumi-
sen seurakunnista. 
 Hyvinvointialueen asukkaiden 
kannalta on tärkeää, että kunnan 
ja hyvinvointialueen välinen yh-
teistyö sujuu jatkossa saumatto-
masti, koska kuntien vastuulle jää 
tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen kautta. Yhteistyön tarvetta 
lisää se, että osa palveluista sijoit-
tuu kunnan ja hyvinvointialueen 
yhdyspintaan. Tälläinen palvelu on 
esimerkiksi kouluterveydenhoita-
jan ja koulukuraattorin vastaan-
otto, joka jää kuntien vastuulle 
perusopetuksen tiloihin koului-
hin, mutta hallinnollisesti koulu-
terveydenhoitajat ja -kuraattorit 
siirtyvät kunnasta hyvinvointialu-
een työntekijöiksi. Myös esim. eh-
käisevä päihdetyö kuuluu jatkossa 

Terve Etelä-Pohjanmaa!
paitsi kunnan, myös hyvinvointi-
alueen lakisääteisiin tehtäviin.
 Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen palvelulupaus on 
”Palvellen parasta - vierellä-
si kun tarvitset”. Ajatuksena on 
tarjota asiakkaan palvelutarpeen 
mukaista palvelua asiakasläh-
töisesti. Me hyvinvointialueen 
päättäjät kannamme huolta talo-
udesta, henkilöstöstä sekä ICT:n 
eli tieto- ja viestintäjärjestemien 
toimivuudesta. Ilman rahaa, työn-
tekijöitä ja toimivaa potilastie-
tojärjestelmää jää palvelulupaus 
lunastamatta. Riskit liittyvät hen-
kilöstön riittävyyteen ja tietojär-
jestelmien toimivuuteen.
 Ensi vuoden talousarvio on 
päätöksenteossa aluevaltuus-
tossa 19.12. Hyvinvointialueella 
talousarvioita on koostettu kuin 
palapeliä; Talousarvio perustuu 
jokaisen alueen kunnan vuoden 
2022 talousarviotietojen mukai-
sesti siirtyvien sosiaali- ja terve-
ydenhuollon sekä pelastustoimen 
kustannuksiin. Alijäämä oli ensim-
mäisessä budjettiversiossa yli 100 
miljoonaa euroa, nyt on päästy ki-
rimään 30 miljoonan euron alijää-
mään.

 Asukkaat miettivät varmas-
ti, että miten uusi hyvinvointialue 
tulee vaikuttamaan oman alueen 
palveluihin? Seinäjoen osalta voi 
todeta, että palvelut on järjestettä-
vä siellä missä on asiakkaat. Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
väestöstä 35 %:ia asuu Seinäjoel-
la. Palveluverkon osalta on sitou-
duttu 1+7 malliin, mikä tarkoittaa 
Seinäjoen sairaalanmäen lisäksi 

seitsemää sote-keskusta eli 
parannettua versiota terveys-
keskuksesta eri puolilla maa-
kuntaa.
 Aluevaltuuston on pidet-
tävä huolta monipuolisista 
ja vaikuttavista osallistu-
misen mahdollisuuksista. 
Osallistumista ja vaikut-
tamista voidaan edistää 
erityisesti:

mättä osata itse luokitella aloitet-
taan, vaan se on aloitteen käsitte-
lijöiden tehtävä. Aloite tulee tehdä 
kirjallisesti tai sähköisellä asiakir-
jalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, 
mitä asia koskee sekä aloitteen teki-
jän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
 Aloitteen käsittelee se hyvin-
vointialueen viranomainen tai toi-
mielin, jolla on toimivalta tehdä 
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa 
asiassa. Esimerkiksi palo-ja pelas-
tustoimea koskevat asiat ohjataan 
turvallisuuslautakuntaan kun taas 
kunnan ja hyvinvointialueen yh-
teistyötä koskeva aloite ohjataan 
yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen lauta-
kuntaan. Jos toimivaltainen viran-
omainen on toimielin, aloitteista ja 

aloitteiden perusteella suoritetuista 
toimenpiteistä on annettava toimi-
elimelle tieto määrätyllä tavalla. 
 Aluehallituksen on vuosittain 
toukokuun loppuun mennessä esi-
tettävä aluevaltuustolle luettelo sen 
toimivaltaan kuuluvista aloitteista 
ja niiden perusteella suoritetuista 
toimenpiteistä. Aluevaltuusto voi 
samalla päättää, mitkä aloitteista 
on loppuun käsitelty. Muun toimi-
elimen kuin aluevaltuuston toimi-
valtaan kuuluvista aloitteista on 
annettava tieto toimielimelle niiden 
päättämällä tavalla. Toimielin voi 
samalla päättää, mitkä aloitteista 
ovat loppuun käsiteltyjä.
 Aloitteen tekijälle on ilmoitet-
tava kuukauden kuluessa aloitteen 
saapumisesta, missä viranomaises-

sa aloite käsitellään, arvioitu käsit-
telyaika sekä keneltä saa lisätietoja 
aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, 
kun aloite on käsitelty loppuun, 
aloitteen tekijälle on ilmoitettava, 
onko aloite johtanut toimenpitei-
siin.
 Hyvinvointialueen jäsenen 
aloiteoikeus perustuu Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen hyväk-
symään hallintosääntöön, missä 
määrätään hyvinvointialueen hal-
linnon ja toiminnan järjestämisestä, 
ellei laissa ole toisin säädetty. Aloi-
teoikeus on myös palvelun käyttä-
jällä.
 Aloiteoikeutta koskevat asi-
at löydät hallintosäännön kohdista 
§169-171.

1. järjestämällä keskustelu- ja kuu- 
 lemistilaisuuksia sekä asukasraa- 
 teja;
2. selvittämällä asukkaiden mielipitei-
 tä ennen päätöksentekoa;
3. valitsemalla palvelujen käyttäjien  
 edustajia hyvinvointialueen toimi-
 elimiin;

           Lisäksi merkittävä asia on 
       hyvinvointialueen jäsenen 
aloiteoikeus sekä palvelun 
käyttäjän aloiteoikeus, jos-
ta kerrotaan tässä liitteessä. 
Olen käytettävissä, mikäli si-
nulla on aloite, esitys tai toive 

4. suunnittelemalla ja kehittämällä 
 palveluja yhdessä palvelujen 
 käyttäjien kanssa;
5. järjestämällä mahdollisuuksia 
 osallistua hyvinvointialueen 
 talouden suunnitteluun;

6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen 
 ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista  
 asioiden suunnittelua ja valmistelua.

hyvinvointialueeseen liittyen.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja ter-
vettä uutta vuotta 2023!

Piia Kattelus-Kilpeläinen
Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja

TULE TAPAAMAAN: Lauantaina 17.12. klo 12.30 Ylistaro St1/Huoltopaussi, KAHVI JA JOULUTORTTU, klo 14.15 Seinäjoki Cafe Epstori, KAHVI JA KÄÄRETORTTU

Mikä muuttuu terveys- ja sosiaali- & pelastuspalveluissa 1.1.2023?

ALUEVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJA
Ota yhteys:

Puh.nro 0405868401/Piia
 piia.kattelus-kilpelainen@lh.hyvaep.fi

”



6 7

Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
väkiluku 31.12.2021 oli 191 762 hen-
keä.
 Vuosina 2013–21 Etelä-Poh-
janmaan väkiluku vähentyi noin 
6909 hengellä ja ennusteen mu-

Hyvinvointialueiden rahoitus valtion budjetista vuonna 2023 osoittaa Etelä-Pohjanmaalle laskennallista kolmen miljoonan euron rahoituksen pienene-
mistä, vaikka kulut nousevat.

Etelä-Pohjanmaalla väestön ikääntyminen ja korkea sairastavuus tuovat haasteita talouteen

kaan se tulee vähenemään jatkos-
sakin noin 900 henkilöllä vuo-
sittain. Vuoteen 2040 mennessä 
ennustetaan Etelä-Pohjanmaalla 
0-14 -vuotiaiden määrän laske-
van 14 % ja 65-vuotta täyttäneiden 

määrän kasvavan.
 Etelä-Pohjanmaalla 15–64 
-vuotiaiden määrän ennustetaan 
Tilastokeskuksen mukaan laske-
van 110 000 hengestä noin 15 000 
hengellä vuoteen 2040. Vuon-
na 2040 Tilastokeskus ennustaa 
Etelä-Pohjanmaalla asuvan silloin 
reilut 95 000 iältään 15-64 -vuo-
tista.
 Lapsiperheitä Etelä-Pohjan-
maalla oli vuoden 2020 lopulla 

19241. Vuosina 2011–2020 maa-
kunnan lapsiperheiden lukumäärä 
on pienentynyt noin 10 prosenttia.
 

Korkea sairastavuus

Etelä-Pohjanmaalla korkea sai-
rastavuus ja väestön ikääntyminen 
vaikuttavat monien palvelujen ky-
syntään ja tarjontaan. Työikäisen 
ja nuoren väestön vähentyessä ja 
vanhempien ikäryhmien kasvaessa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ky-
syntä ja palvelutarve kasvaa.
 Palveluiden alueelliseen ky-
syntään ja tarjontaan vaikuttaa 
myös väestön alueellinen keskit-
tyminen. Pelastustoimen osalta 
haasteena on ristipaine, joka joh-
tuu asukasluvun vähentymises-
tä ja samaan aikaan kiireellisten 
hälytystehtävien lisääntymisestä. 
Edellä oleva korostuu erityisesti 
reuna-alueilla.
 Etelä-Pohjanmaan alue-
valtuuston hyväksymässä pal-
velustrategiassa todetaan, että 
”sosiaali- ja terveystoiminnan 
palvelujen käyttämisen muutos 
johtaa asumisen paloturvallisuus-
haasteiden lisääntymiseen. Toi-
mintaympäristön nopea muutos, 
joita ovat; teknologinen kehitys, 

ilmastonmuutos, kansainvälisen 
turvallisuuspolitiikan kiristymi-
nen ja siitä seuraava sodan uhka 
lisäävät nopeasti turvallisuuspal-
velujen kysyntää ja edellyttää hy-
vinvointialueelta varautumistoi-
menpiteitä.”
 THL:n ikävakioitu sairasta-
vuusindeksi on Etelä-Pohjan-
maalla vertailumaakuntien kor-
kein.
 Sairausryhmittäisten osain-
deksien osalta korkeimmat indek-
sit ovat dementiaindeksi, tuki- ja 
liikuntaelinsairausindeksi ja mie-
lenterveysindeksi. Alhaisimmat 
indeksit ovat aivoverisuonitauti-

”Etelä-Pohjanmaalla asuu noin 56 000 
henkilöä, joilla oli oikeus vähintään yh-
teen erityiskorvattavaan lääkkeeseen”

Väestön kehitys eri ikäluokissa Etelä-Pohjanmaalla 2020-2040 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on Etelä-Pohjanmaalla vertailumaakuntia 
Kanta-Hämettä, Keski-Suomea ja Pohjanmaata korkeampi.

indeksissä ja tapaturmaindeksissä.
 Vuoden 2020 lopulla Etelä-
Pohjanmaalla asui vajaat 56 000 
henkilöä, joilla oli oikeus vähin-
tään yhteen erityiskorvattavaan 
lääkkeeseen. Heidän osuutensa 
maakunnan väestöstä oli 29,1 pro-
senttia (koko maa 26,0 prosenttia).
 Erityisesti verenpainetauti, 
diabetes, astma ja sepelvaltimo-
tauti ovat sairauksia, joihin erityis-
korvausoikeus on Etelä-Pohjan-
maalla myönnetty useammin kuin 
maassa keskimäärin.

Rahoitusleikkaus 
ennakoitua pienempi

Etelä-Pohjanmaan rahoitusleikka-
us valtion budjetista 1.1.2023 aloit-
tavilla hyvinvointialueilla on jää-
mässä reiluun kolmeen miljoonaan 
euroon.
 Siirtymätasausta ollaan mak-
samassa eniten Helsingin kaupun-
gin alaisuudessa järjestettäville 

hyvinvointialueen palveluille. Yh-
teensä Helsinkiin ollaan lisäämäs-
sä valtion rahoitusta 225 miljoonaa 
euroa.
 Etelä-Pohjanmaan lopullinen 
rahoitus vahvistuu vasta myö-
hemmin, mutta esimerkiksi tou-
kokuussa Etelä-Pohjanmaalle esi-

tettiin noin -8,5 miljoonan euron 
leikkausta rahoitukseen.
 -Muutos on oikean suuntai-
nen ja on tärkeää, että aktiivinen 
vaikuttamisemme myös asiantun-
tijoiden avulla on tuonut paran-
nusta rahoitukseen. Toki valtion 
pitää kantaa täysi vastuunsa kus-

tannuksista, joten vielä edunval-
vontaa riittää. Ikääntyminen ja alu-
een korkea sairastavuus edellyttää 
Etelä-Pohjanmaalle korkeampaa 
rahoitusta valtiolta, arvioi alueval-
tuuston II varapuheenjohtaja Piia 
Kattelus-Kilpeläinen.

Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen tiedotuslehti Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen tiedotuslehti



JOULUKUU 2022 98

Atrian pitkäaikainen toimitusjohtaja 
Juha Gröhn jää eläkkeelle 31.5.2023. 
Atria Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM, 
MBA Kai Gyllströmin Atria-konsernin 
uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2023 al-
kaen. Juha Gröhn jatkaa toimitusjohta-
jana eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
 ”Haluan Atrian hallituksen puo-
lesta kiittää Juha Gröhniä hänen me-
nestyksekkäästä työstään Atrian toi-
mitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. 
Juha Gröhn on ollut Atrian palveluk-
sessa vuodesta 1990 ja hänellä on 
takanaan merkittävä ura Atrian pal-
veluksessa erilaisissa työtehtävissä. 
Arvostan sitä tapaa, jolla Atriassa on 
Juha Gröhnin johdolla tehty vaikeita-
kin päätöksiä ja viety yhtiötä eteen-
päin yhdessä sovittuun suuntaan. 
Juhan päätös siirtyä eläkkeelle seu-
raajasuunnittelun tässä vaiheessa on 
hänen henkilökohtainen ratkaisunsa 
ja ymmärrän sen hyvin”, sanoo Atri-
an hallituksen puheenjohtaja Seppo 
Paavola.
 ”Uuden toimitusjohtajan valin-
nassa kiinnitimme huomiota elin-
tarvikealan osaamiseen ja vahvaan 
kansainväliseen kokemukseen, jota 
hänellä on työskentelystä Suomessa, 
Ruotsissa, Tanskassa ja Saudi-Arabi-
assa. Kailla on kokemusta sekä vähit-
täiskaupan että foodservicen aloilta ja 

Kai Gyllström Arlalta Atria Oyj:n toimitus-
johtajaksi – Juha Gröhn jää eläkkeelle

hän on työskennellyt pitkään viljeli-
jöiden omistamassa organisaatiossa. 
Kai on koulutukseltaan rahoituksen ja 
markkinoinnin maisteri ja hänellä on 
laaja ja monipuolinen työkokemus”, 
sanoo Paavola.
 ”Jään hyvillä mielin tehtäväs-
tä vaiheessa, kun yhtiön toiminta 
ja taloudellinen tilanne on toimin-
taympäristö huomioiden vakaa. Olen 
kiitollinen kaikesta siitä yhteistyöstä 
ja sitoutumisesta, mikä on mahdol-
listanut menestymisemme niin koti-
maassa kuin kansainvälisesti vuosien 
ajan. Atria on vuosien saatossa kas-
vanut johtavaksi pohjoiseurooppa-
laiseksi ruokataloksi, ja tätä kehitystä 
olen saanut olla yhdessä atrialaisten 
kanssa viemässä eteenpäin”, sanoo 
Atrian eläkkeelle siirtyvä toimitus-
johtaja Juha Gröhn.

Kai Gyllström.

Päätoimittaja

Kotieläintiloille tarvitaan apua. 
Kaikki eivät selviä ensi syksyyn, 
vaikka haluaisivat jatkaa tilan pi-
toa. Sähkön ja energian korkeat 
hinnat yhdessä kohonneiden tuo-
tantokustannusten kanssa ajavat 
tiloja akuuttiin kassakriisiin - edes 
pakollisia kuluja ei kateta nykyisillä 
tuottajahinnoilla. Ongelmat koske-
vat koko ruokaketjua. Valtava in-
flaatio syö rahan arvoa ja heikentää 
toimijoiden ostovoimaa. 

Pullonkauloja löytyy. Lypsykarja-
tiloilta haettavat ternivasikat ovat 
ruuhkautuneet. Lisäksi nautateu-
rastukset ovat ruuhkautuneet koko 
maassa. Tähän on syynä suuri lo-
pettavien lypsykarjatilojen määrä. 
Sikapuolella taasen on pulaa por-

vuoksi. Kotieläintiloille on tulossa 
yksi historian kovimmista talvista.

Tilannetta pahentaa vielä epävar-
muus, koska ensi vuoden maata-
loustuet ovat vielä osin avoinna. 
Näköpiirissä on, että tuet pienene-
vät, mutta valvonta ja vaatimukset 

lisääntyvät. Painopiste on siten pa-
hoin pielessä.

Tuottajat haluaisivat saada elan-
tonsa tuotteista, ei tuista. Elintarvi-
keketju on rikki. Kauppa ottaa liikaa 
välistä ja esimerkiksi naudanlihan 
kulutus tökkäsi syksyllä, koska ku-
luttajat vaihtoivat ainakin kalliim-
man naudan jauhelihan edullisem-
paan sika-nautaan. 

Lihatalot eivät halua lähteä pakas-
tamaan lihaa, koska sen johdosta 
kustannustaso nousisi vielä enti-
sestään. Kuluja saataisiin elintarvi-
keteollisuudessa kuriin yhteistyön 
avulla. Tämän vuoksi elintarvike-
teollisuuden pitäisi tehdä huomat-
tavasti enemmän yhteistyötä esi-

Kotieläintiloille tulossa yksi historian kovimmista talvista

saista, erään tiedon mukaan kah-
den lihatalon kohdalla puhutaan 
jopa kymmenestätuhannesta puut-
tuvasta porsaasta. Liekö porsaspu-
laan vaikuttanut se, että keväällä 
porsaita jouduttiin kaasuttamaan 
kuoliaaksi sianlihan kannattavuus-
kriisin ja tappiollisen tuotannon 

merkiksi teurastuksen ja eläinten 
kuljetusten osalta. Lihatalojen 
johtajien tulisi siis laskeutua nor-
sunluutorneistaan neuvotteluhuo-
neisiin.

Maataloustukien osalta apuun 
tulee huutaa valtiota ja MTK:ta. 
Toivottavasti Suomen hallitus saa 
pikaisesti aikaan päätöksen riit-
tävistä ja tuottajan kannalta koh-
tuullisista maatalouden tuista ja 
MTK:n uudelleen valittu puheen-
johtaja lunastaa jäsenistönsä odo-
tukset.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kiitos luottamuksesta 
seurakunta-
vaaleissa
”Työ rakkaan 
Ylistaron kappeli-
seurakunnan 
hyväksi alkaa”

Johanna Latvala
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Pukkimme tarvitaan toisaalla 
23.12. alkaen. 

Lomailemme koko loppuvuoden ja
palaamme työhön heti 7.1.2023. 

PUNNITSEMME JA MAKSAMME HETI!

Romuisaa 
Joulua ja

tulevaa vuotta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
aloittaa toimintansa reilun parin viikon 
päästä. Vuoden vaihtuessa maakunnan 
julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät 
yhden katto-organisaation alle. Hyvin-
vointialueesta tulee yli 10 000 henkilön 
työnantaja.
 
Vaikka historiallinen uudistus on meille 
työntekijöille suuri, konkreettiset muu-
tokset asukkaille ovat tammikuussa 
2023 vielä varsin pieniä.
 
Alueellamme tulee toimimaan kahdeksan 
sote-keskusta toimipisteineen. Ne tarjo-
avat kuntalaisille samoja palveluita kuin 
terveyskeskukset ja sosiaalitoimet tällä-
kin hetkellä. Erikoissairaanhoito toimii 
pääosin Seinäjoella, kuten tähänkin asti. 
Logo potilaskutsukirjeissä vain vaihtuu.
 

Maltillisin mielin kohti uutta
Asumisyksiköt ja kotihoito jatkavat toi-
mintaansa tuttuun tapaan. Myös palo-
asemat löytyvät nykyisistä sijainneis-
taan ensi vuonnakin. 
 
Hyvinvointialueiden talous on puhut-
tanut koko maassa pitkin syksyä. Meil-
lä Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2023 
talousarvio on paraikaa poliittisessa 
päätöksenteossa. Vaikka ensimmäisen 
toimintavuotemme budjetti on reilut 30 
miljoonaa euroa miinuksella, minkään-
laiseen paniikkiin ei ole syytä. Valtion 
tasolla hyvinvointialueiden rahoitusta 
tarkastetaan vielä vuoden 2023 aikana.
 
On selvää, että jokaiseen muutokseen liit-
tyy epävarmuutta. Ensivaiheessa pyrim-
me kaikin keinoin turvaamaan sen, että 
toiminta siirtyy hyvinvointialueelle mah-
dollisimman sujuvasti: asiakkaat saavat 
palvelunsa ja työntekijät palkkansa.
 

Viimeiset puolitoista vuotta olemme 
tehneet töitä Etelä-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen käynnistämiseksi. Ensi 
vuonna työ jatkuu toiminnan kehittä-
misen ja talouden vakauttamisen mer-
keissä.
 
Vaikka logo vaihtuu, keskiössä pysyvät 
alueemme asukkaat. Hyvinvointialue on 
meitä kaikkia varten.
 
Hyvinvoivaa tulevaa vuotta 2023.
 

Tero Järvinen, 
hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Pohjanmaan epilepsiayh-
distyksen puheenjohtaja ja Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
vammaisneuvoston jäsen Tuomas 
Koivuniemi Kauhajoelta nostaa pal-
veluiden saatavuuden ja palveluver-
kon keskiöön:
 -Palvelut pitäisi olla jatkossakin 
sopivan matkan päässä. Palvelu-
verkon on oltava riittävä, niin ettei 
kaikkia palveluita keskitetä Seinäjo-
elle. Tiedämme, että hyvinvointialu-
eella on säästöpaineita, mutta siitä 
huolimatta kaikkien heikommassa 
asemassa oleville palvelut tulisi olla 
riittävän lähellä, painottaa Koivun-
iemi.
 Hän tietää mistä puhuu. Koivu-
niemi on ollut mukana seitsemän 
vuotta epilepsiayhdistyksessä ja 
vuodesta 2017 lähtien hän on toi-
minut vammaisneuvostossa; ensin 
Kauhajoella puheenjohtajana ja nyt 
tässä uudessa maakunnallisessa 
hyvinvointialueen vammaisneuvos-
tossa jäsenenä.
 -Vammaisneuvoston kokouk-
sissa olemme kantaneet huolta eri-
tyisesti kuljetuspalveluista. Miten 
ne toteutuvat ja miten asiakkaiden 
ongelmat kuljetusten toteutumisen 
suhteen pystyttäisiin ehkäisemään, 
pohtii Tuomas.
 Koivuniemen mukaan taksiuu-
distuksen jälkeen vammaispalve-
luiden osalta ovat kuljetuspalvelut 
menneet huonompaan suuntaan. 
Esim. tutun taksikuskin käyttämi-
nen edellyttää viranomaisen hyväk-
syntää.
 -Vammaiset ovat täysin riippu-
vaisia kuljetuksista. He eivät muuten 
pääse palveluihin. Tämä voi olla ter-
veen vaikea ymmärtää, muistuttaa 

Järjestövaikuttaja Tuomas Koivuniemi: 

”Palvelut riittävän lähellä säästöpaineista huolimatta”

Koivuniemi.

Erikoisosaamista edellyttävät 
palvelut sairaalassa

Erikoissairaanhoito on Etelä-Poh-
janmaalla keskitetty keskussairaa-
laan. Hyvinvointialueuudistuksen 
myötä erikoissairaanhoito katoaa 
käsitteenä, mutta käytännössä eri-
koisosaamista edellyttävät palvelut 
järjestetään jatkossakin Seinäjoen 
sairaalanmäellä. Esimerkiksi epi-
lepsian osalta erikoislääkäreitä ja 
aivosähkökäyrätutkimuksia edellyt-

tävä hoito on pitkälti ollut Seinäjoen 
sairaalassa eikä tämä tule muuttu-
maan.
 -Siitä on oltu huolissaan, että 
epilepsiapotilaiden kehitystut-
kimuksia ja vastaanottoaikoja on 
siirretty lyhyellä varoitusajalla, ja 
pahimmassa tapauksessa vielä jo 
kertaalleen siirrettyä lääkärin vas-
taanottoaikaa joudutaan siirtämään 
uudelleen, kertoo Koivuniemi.
 Huolenaihe on epileptikkojen 
osalta perusteltu, koska kehitystut-
kimksia tehdään erityisesti lapsille 
ja nuorille, ja kun vastaanottoaika 

siirtyy useilla kuukausilla eteenpäin, 
niin eihän se välttämättä ole enää 
ajantasainen, koska laboratorio- ja 
aivosähkökäyrätutkimukset on teh-
ty jo kuukausia aikaisemmin.
 -Pitää odottaa kuukausia, että 
lääkäri ottaa vastaan ja toteaa, että 
”tältä se nyt näyttää”. Tai siis näyt-
ti kuukausia sitten. Lisäksi siirrot 
lyhyellä varoitusajalla harmittavat, 
koska ainakin lapsiperheissä pitää 
tehdä erinäisiä järjestelyjä sairaala-
reissua varten, ja muutokset lyhyellä 
varotusajalla tuovat mutkaa arjen 
elämään, pohtii Tuomas.

 Järjestöjen edustajan mukaan 
hyvinvointialueella tulee turvata 
riittävä ja osaava henkilöstö, kuten 
lääkärit, erikoislääkärit ja asiantun-
tijat.
 -Palvelua tarvitsevalle tämä 
on tärkeä, koska sairaus edellyttää 
jatkuvaa palvelua ja toimivaa pal-
veluketjua. Toki vastaanotolle pitää 
kaikkien päästä silloin kun on tarve
 Koivuniemi kiittelee hyvää yh-
teistyötä Seinäjoen sairaalan kanssa.
 -Sote-järjestöillä on ollut hyvä 
yhteistyö sairaalan kanssa esimer-
kiksi vertaistuen osalta. OLKA- toi-
mintaan kuuluu sairaalassa sijait-
seva OLKA- potilastukipiste sekä 
vapaaehtoistoiminta. OLKA tarjoaa 
ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
tukea sekä tietoa vertaistuesta, ku-
ten tietoa potilasjärjestöjen ja sai-
raalan tukimuodoista. Sairaalassa 
OLKA-tukipiste on pyöritetty järjes-
tötalon kautta, kertoo Koivuniemi.

Omavastuu pienemmäksi 

Lopuksi Tuomas Koivuniemi nos-
taa esiin lääkkeiden omavastuun ja 
lääkkeiden saatavuuden. 
 -Eduskuntavaalit ovat tulossa. 
Keskusteluun tulee nostaa lääkkei-
den nousseet kustannukset erityi-
sesti omavastuiden osalta. He jotka 
lääkkeitä tarvitsevat ovat monesti 
pienituloisia. Monella omavastuiden 
osalta tekee tiukkaa. Lisäksi epi-
lepsian hoidossa välttämättömästä 
Rivatril-lääkkeestä on ollut pulaa. 
Näin ei pitäisi päästä tapahtumaan, 
että lääke loppuu. Mitä asialle voi-
daan tehdä? Olemme tätä vieneet 
epilepsialiiton kautta eteenpäin, 
päättää Koivuniemi.

Hyvää joulupukin odotusta!
Raitis, autoileva, luotettava Joulupukki saatavilla vielä 
jouluaatoksi. Lähden liikkeelle aamulla. Olen liikkeellä 
iltaan asti. Tämän joulupukin reitti muodostuu tilausten 
mukaan, Seinäjoen keskustan alueella +10 km. 
Tarvittaessa voidaan sopia iltavierailu Seinäjoki +20 km. 
Vierailun aika on n.10-15 min.
Olen ollut Joulupukkina aikaisemmin useina jouluina. 
Lasten toivomukset huomioidaan (nimet, iät jne).
Joulupukin hinta 60 euroa/paikka

Puh. 040 1575954

Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen tiedotuslehti

VARATTU

Tuomas Koivuniemi kiittelee hyvää yhteistyötä Seinäjoen sairaalan kanssa: ”Sote-järjestöillä on ollut hyvä yhteistyö 
sairaalan kanssa esimerkiksi vertaistuen osalta”.
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Seinäjokelaisen taitelija Kristi-
an Korkiamäen taidetta on esillä 
joulukuun ajan Culture Club Still 
Standing -baarissa Seinäjoen To-
rikadulla. ”Vaihtuvat seinät” on 
kuukausittain vaihtuva taidenäyt-
tely baarin seinillä ja se on ilmai-
nen näytteilleasettajille.
 - Olemme jo vuodesta 2009 
lähtien tarjonneet taiteilijoille 
mahdollisuuden tuoda taidettaan 
esille. Taidehalleihin pääsee jos on 
rahaa ja nimeä, mutta tänne meille 
pääsee jo ennen kuin sitä on, kertoo 
Still Standingin yrittäjä Ulla Öhage
 Ulla laskeskelee, että heillä oli-
si 13 vuoden aikana ollut 130 näyt-
telyä noin sadalta eri taiteilijalta.
 - Meillä taide on lähellä ta-
vallista ihmistä. Voi ikään kuin ohi 
mennen katsoa taidetta - osalla on 
iso kynnys mennä taidenäyttelyyn, 
tuumailee Ulla.

”Tosi hieno systeemi. Saa 
ilmaiseksi tuoda ja he saavat 
seinät täyteen taidetta”
Kristian Korkiamäki on tuonut 
esille 13 teosta. Hän kiittelee Still 
Standingia yhteistyöstä:
 - Tämä on tosi hieno systeemi. 
Saa ilmaiseksi tuoda ja he saavat 
seinät täyteen taidetta. Toki tässä 
saa myös samalla myytyä tauluja. 

Seinäjoen Ylistarossa toimivan al-
koholivalmistaja Pirulan Helmi-
juoma voitti Norjassa järjestetyssä 
Nordic International CiderAward-
sissa (NICA) kultamitalin Fruit Wi-
nes & Perries -kategoriassa. 
 Pirulan tilan yrittäjäveljeksistä 
Petri Rintala kertoo, että Helmi on 
valkoherukasta suodatettu ja hiili-
hapotettu viinimäinen tuote. Se ei 
ole kuitenkaan siideri, sillä se ei si-
sällä omenaa. Helmeä luonnehdit-
tiin muun muassa puolimakeaksi 
juomaksi, jossa on upea valkohe-
rukan maku.
 – Ajattelimme, että lähdemme 
Helmellä kokeilemaan kisaa Nor-
jassa. Helmi sai hyvät arvosanat ja 
saimme melkein kaikista testauk-
sista hyvät pisteet, Rintala iloitsee.
 Helmi on Pirulan ensimmäi-
nen kauppavahvuinen tuote, joka 
julkaistiin noin kolme vuotta sit-
ten. Juoman valmistaminen oli 
hetken tauolla, sillä viime ajat Pi-

Pirula on muuttanut kesän ja syksyn aikana uusiin laajempiin tiloihin Ylistaron 
vanhan koeaseman alueelle. Uudella alueella on tarkoitus kehittää alkoholival-
mistamisen oheen myös matkailutoimintaa, ja oma myymälä avattiin kesäkuun 
loppupuolella. Kuvassa Tomi Rintala (vas) ja Petri Rintala.

Ylistaroon kultaa kansainvälisessä siideri-kisassa

rulassa on keskitytty tuottamaan 
Rose-spritzeriä, joka voitti kultaa 

Suomen Tilaviini -kilpailun hel-
meilevien juomien kategoriassa 

keväällä 2020.
 Lisäksi Pirulan juomista Luotsi-
siideri on palkittuhopeamitalistina.
 – Kaikki meidän kauppavah-
vuiset tuotteemme ovat voittaneet 
kisoista kulta- tai hopeamitalin. 
Menemme jatkossakin samalla 
ajatuksella ja valmistamme tuot-
teita ensisijaisesti kotimaisista 
marjoista ja hedelmistä, Rintala 
sanoo.

Uudet tilat mahdollistavat 
tuotannon kehittämisen

Pirula on muuttanut kesän ja syk-
syn aikana uusiin laajempiin tiloi-
hin Ylistaron vanhan koeaseman 
alueelle. Uudella alueella on tar-
koitus kehittää alkoholivalmista-
misen oheen myös matkailutoi-
mintaa, ja oma myymälä avattiin 
kesäkuun loppupuolella. 
 Tällä hetkellä käynnissä ovat 
laajennustyöt, joiden myötä tuo-

tantotiloja saadaan lisää noin sata 
neliötä. Myös uusia tuotteita on 
Rintalan mukaan tulossa markki-
noille ensi vuonna.
 – Olemme tuomassa valikoi-
miimme virvoitusjuomia, joita 
ryhdytään valmistamaan ensi vuo-
den alkupuolella. Teemme myös 
niitä herukoista, marjoista ja he-
delmistä, ja niistä tulee perinteisiä 
käsityöläislimsoja, Rintala luon-
nehtii.
 – Valmistamme myös tislattu-
ja viinoja. Ensi vuoden aikana tulee 
gini, josta voimme luvata, että siitä 
tulee jälleen meidän näköisemme 
tuote, Rintala lupaa.
 Pirula Oy on Seinäjoen Ylista-
rossa toimiva alkoholituotteiden 
valmistaja, jonka valikoimista löy-
tyy muun muassa viinejä, siidereitä 
ja muita tuotteita. Tuotteiden sy-
dän ovat kotimaiset marjat ja he-
delmät. Yritys on perustettu vuon-
na 2017.

Kristian Korkiamäen taidetta ”Vaihtuvat 
seinät”- näyttelyssä Torikadulla

Heti avajaisissa meni kaupan pari 
teosta. Tämä eroaa perinteisestä 
näyttelyistä, mutta itse pidän sii-
tä, että taiteesta voi keskustella 
vaikkapa oluttuoppi kädessä kuin 
olohuoneessa istuen, kertoo Kor-
kiamäki.
 Korkiamäen mukaan tämä on 
hänelle kolmas näyttely Momon 
ja Ullan baarissa. Hän on nimennyt 
näyttelyn nimeksi syntymäpäivän-
sä mukaisesti DECEMBER 18.
 - Olin viimeksi täällä pitä-
mässä näyttelyä 2019 ja sitä ennen 
muutama vuosi aikaisemmin. Jos 

saan kaikki taulut kaupaksi, niin 
tarjoan paikalla oleville kierroksen, 

innostuu Kristian lupaamaan.
 Kristian Korkiamäki on Taide-

koulu Oivan kasvatteja. Hän aloitti 
siellä 7-vuotiaana ja jatkoi opintoja 
täysi-ikäiseksi asti. Lisäksi hän on 
opiskellut taidetta muun muassa 
kansalaisopiston kursseilla Seinä-
joella, Ilmajoella ja Tampereella.
 - Taiteen avulla puran itseäni 
ja ajatusmaailmaa. Minua kieh-
tovat mielen ulottuvuudet sekä 
aika-avaruus, valo ja pimeys Teos-
ten teemat ja tekniikat vaihtelevat 
aikakausittan. Taiteen tuottami-
nen on jatkuvaa uuden etsimistä 
ja vanhojen taitojen soveltamista. 
Muuten taiteen merkitys katoaa ja 
siitä tulee mitä tahansa työtä, poh-
tii Kristian. 
 Viimeisimmät projektityöt 
muun muassa puusepän koulutuk-
sen saaneelle Kristianilla oli Lapua 
1976 -elokuvan lavasterakennus 
sekä puisen joulukuvaelma tinta-
mareskin teko Kultaiseen kulauk-
seen ”Kulauksen kultainen Joulu-
tervehdys”. Puuseppänä hän tekee 
luonnollisesti myös itse taideteos-
tensa kehykset.
 - Kaupungille tiedoksi, että 
Seinäjoki on täynnä taiteilijoita 
jotka pitäisi saada paremmin nä-
kyville. Joten olisi hyvä, jos olisi 
tarjota esimerkiksi tyhjillään olevia 
tiloja taiteilijoille vaihtuvia näytte-
lyitä varten, lähettää Kristian ter-
veiset päättäjien suuntaan.

Eduskunnan talousvaliokunta kä-
sitteli 21.10 kansalaisaloitetta ”Tur-
ve on luokiteltava uusiutuvaksi 
luonnonvaraksi”. Kuuleminen toi-
mitettiin julkisena kuulemisena, 
josta löytyy verkkolähetystallenne.
 -Odotamme talousvaliokun-
nan antavan lausuntonsa luonnon-
tieteelliseen tosiasiaan perustuen. 
Kyseessä ei siis ole poliittinen mie-
lipidekysymys, kun puhutaan siitä, 
uusiutuuko turve vai ei, aloitti Tapio 
Salminen, yksi kansalaisaloitteen 
vastuuhenkilöistä, esityksensä.
 Hän kertoi, että 5.12. vuonna 
2000 on edellisen kerran käsitel-
ty eduskunnassa sitä, onko turve 
uusiutuva luonnonvara vai ei, ja 
silloin EU halusi suosia uusiutuvia 
luonnonvaroja ja oli valmis siihen 
myöntymään, että turve on uusiu-
tuva luonnonvara. Ja suuressa va-
liokunnassa oli erimielisyyttä asi-
asta. Äänet menivät tasan, 12-12, ja 
yksi edustaja äänesti tyhjää. Näin 
ollen arvottiin, että onko turve uu-
siutuva vai ei, ja silloin arpa meni 
niin päin, että turve eduskunnan 
päätöksellä tuli uusiutumattomaksi 
luonnonvaraksi.
 -Vuonna 2013 GTK eli Geologian 

”Kyseessä ei ole poliittinen mielipidekysymys, 
kun puhutaan siitä, uusiutuuko turve vai ei”

tutkimuskeskus julkaisi tutkimus-
raportin, joka käsittelee Suomen 
soiden ikää ja kehitystä. Siinä on ot-
sikko ”Turpeen kerrostumisnope-
us”, eli tämä nyt itse asiassa riittäisi 
jo tähän kertomaan, että turve on 
uusiutuva luonnonvara. Joka tapa-
uksessa turpeen kerrostumisnope-
us on hyvinkin sellaista 0,6-0,7:ää 
millimetriä keskimäärin vuodessa. 
Ja kuten sanottu, koska tällainen on 
GTK:n toimesta tehty, niin tämän 
nyt kyllä pitäisi riittää todisteeksi, 
että turve uusiutuu eli kasvaa ylös-
päin eli lisääntyy, totesi Salminen.

Suomen turvepääoma on 
69,3 miljardia kuutiometriä

Salmisen mukaan turvemaita on 
Suomessa 9,3 miljoonaa hehtaaria. 
Jos laskemme turpeelle vuosittaisen 
kerrostumisnopeuden 0,45 mil-
limetriä vuodessa, turve uusiutuu 
41,9 miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa. Turvetta nostettiin vuosina 
2015-2021 noin kymmenen miljoo-
naa kuutiota vuodessa.
 -Ja kun turve lisääntyy, kas-
vaa, uusiutuu 41,9 miljoonaa kuu-
tiota vuodessa, niin se tarkoittaa 

sitä, että sen voisi nelinkertaistaa 
vuotuisen kasvun määrällä kajoa-
matta turvepääomaan. Turvepää-
oma, se, kuinka paljon Suomessa 
on turvetta, on siis 69,3 miljardia 
kuutiometriä, ja jotta päästään kä-
sitykseen siitä, kuinka paljon se on, 
niin voidaan kertoa, että Luonnon-

varakeskus vuosi sitten totesi, että 
Suomen puuston kokonaistilavuus 
on 2,5 miljardia kuutiota, painotti 
Salminen esityksessään.
 Kuulemisen lopuksi Salminen 
halusi muistuttaa talousvaliokuntaa 
siitä, mitä heiltä odotetaan:
 -Pitäkää vaan huoli siitä, että 

talousvaliokunta antaa sellaisen lau-
sunnon, joka perustuu luonnontie-
teelliseen tosiasiaan: turve on uusiu-
tuva. Me jatkamme työtä sen jälkeen. 
Älkää nyt kantako huolta siitä EU:sta, 
kyllä me jatkamme työtä, kun te teet-
te tämän ainoan järkevän päätöksen 
nyt, päätti Salminen.

Lataa puhelimellesi easy wash sovellus

Valtionkatu 7

www.citycarwash.fi
Puh. 050 453 0086

Pesetä autosi kiinteään kuukausihintaan

10 kpl pesuja17€
Alkaen

/kk

Osta yksittäinen pesu tai 
kuukausisopimus mobiililla.

Aja pesuasemalle Autosi pestään

Varaa pöytä 
juhlahetkeen 
Kosolan             
kievarissa 
Lapualla 

 

- ravintola 
 

Jouluinen juhlalounas ke 14.12 ja to 15.12. klo 11-14. 46 e / hlö. 
Jouluinen juhlaillallinen pe 16.12. klo 18-22. 54 e / hlö.  
Perhejuhlat, kokoukset ja tyhy-päivät—pyydä tarjous! 

 

Tarinalliset ohjelmahetket— -

- – ja henkilö-
historian teemoista. 

Tiedustele ateria- ja ohjelmapaketteja Heli Karhumäki 

040 172 3606 tai heli.karhumaki@kosolantalo.fi. 
Osoite: Kosolankatu 1, Lapua.  

 

Tutustu Kosolantalo.fi ja Fb-sivu Kosolan talo 
Koe pohjalaisen kievarin ilo ja lämpö! 

Vuosi 1952. Se on vedetty hatusta 
vuodeksi, johon Suomen luonto pi-
täisi ennallistaa? Miksi? Miksei sitten 
kerralla mennä jääkauden loppu-
misen aikoihin, arviolta noin 10 000 
vuoden päähän? Minullehan se sopi-
si, kun kotimaakuntani Kainuu olisi 
isolta osin kartalla. Miten muuten 
mahtaa olla Helsingin laita?

Helsingin yliopiston taloustieteen 
laitoksen hiljattain edesmennyt 
apulaisprofessori Veli-Pekka Jär-
veläinen oli rautainen yksityismet-
sätalouden uranuurtaja. Mieleeni 
ovat jäänet luentojen lisäksi hänen 
legendaarisessa piipuntuoksuiseissa 
kulmahuoneessa saadut näkemyk-
set suomalaisesta metsäpolitiikasta. 
Yksityismetsänomistajat ovat kanta-
neet ison osan Suomen hyvinvoinnin 
kehittämisestä.

Vuonna 1886 säädettiin Suomes-
sa metsälaki. Lain tarkoituksena oli 
edistää metsän luontaista uudistu-
mista, sillä tuohon aikaan metsän 
uudistuminen avohakkuun jälkeen 
koettiin epävarmaksi.

Ennallistetaan Helsinki

Tämän jälkeen valtakunnallisia met-
sien inventointeja on tehty yhteensä 
12 kertaa vuodesta 1921 alkaen. In-
ventoinnit tuottavat tietoa metsien 
pinta-aloista, puuston tilavuudesta, 
biomassasta ja kasvusta, metsien 
terveydentilasta ja monimuotoisuu-
desta sekä hakkuumahdollisuuk-
sista. Suomessa siis on maailman 
ainutlaatuisin historia metsien seu-

rannasta. 

Metsien puuston määrä oli 1920-lu-
vun alussa 1500 miljoonaa kuutio-
ta, nyt se on jo noin 2500 miljoonaa 
kuutiota. Jos sata vuotta on kertynyt 
vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa 
kuutiota pankkiin, niin hurskastelu 
”hiilinielujen” pienenemisellä saa 
loppua tähän paikkaan. Metsien kas-

vu vuodessa on reilusti yli 100 mil-
joonaa kuutiota ja puuta korjattiin 
vain 76,3 miljoonaa kuutiota vuonna 
2021.

Metsätalous työllistää Suomessa 100 
000 ihmistä. Puusta saadaan raken-
nustarvikkeita, paperia, pakkaus-
materiaalia, sivuvirroista biomuovia, 
energiaa talven kylmyyteen ja jat-
kossa mahdollisesti uusia biotuottei-
ta useisiin eri tarpeisiin. Kuvitteleeko 
joku, että ihminen elää pelkillä pal-
veluilla? 

Palataan siihen ennallistamiseen. 
Minä omistan metsää ja peltoa. Mi-
nulla ei ole ikinä ollut mielessäkään 
märimpiä suoalueita alkaa ojitta-
maan. Jos nämä ituhipit joskus kyke-
nisivät kävelemään valtatieltä 5 km 
metsään, niin voisi pikkaisen tulla 
suhteellisuuden tajua suomalaiseen 
erittäin moninaiseen metsäalaan. 
Toki sieltä Helsingin bulevardilta, 
pikku pössyissä, on mukavampi kir-
joitella kirjoituksia kuin perehtyä 
todellisuuteen. Suomi on edelleen 
täynnä suota. Ja sitä riittää kyllä il-

man ennallistamistakin. 

Missä vaiheessa suomalaisten kos-
ketus luontoon meni näin heikok-
si? Se on johtanut siihen, että kaikki 
vihervasemmiston valhekin otetaan 
totena. Kun kerta ennallistamaan 
aletaan, niin aloitetaan vuoteen 1952 
paluu Helsingistä. Vuosaari, Malmi, 
Tapanila ja Puistola. Pyyhkäistään 
nämä kaupunginosat takaisin vuo-
den 1952 ruotuun. Kun se on tehty, 
jatketaanko sitten keskustelua en-
nallistamisesta. 

Miten ihmiset, joilla ei ole min-
käänlaista - ei minkäänlaista - alan 
koulutusta eikä vähäisimmässäkään 
määrin alan työkokemusta linjaavat 
luonnonvarojen käyttöä? Antaisitko 
sinä toimittajan tehdä sydänleikka-
uksesi? 

’Mitä eroa on kissanpennulla ja vi-
hervasemmistolaisilla? Kissanpen-
nun silmät aukeavat.

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

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Korkiamäkeä kiehtoo aika-avaruus, valo ja pimeus.

Kristian Korkiamäki on tuonut esille 13 teosta. Hän kiittelee Still Standingin Momoa yhteistyöstä.



HELPPOKÄYTTÖINEN JA SELKEÄ, 
LÄPIAJETTAVA AUTOPESU

Tehtaantie 5, Seinäjoki (Minimanin parkkialue) 
 puh. 06–420 0700

HELPOSTI 
HYVÄ MIELI - 

PESETÄ AUTOSI!

KYSY 
LASKUTUSKORTEISTA 

YRITYKSILLE.

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

Jouluna pukkikin saa....pukeutua SINIMUSTAAN!


