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Liike Nyt nimesi 
ehdokkaita  s. 4-5.

Onko sinulla tarpeeton lomaosake tai Villas?

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä asiaan ratkaisu.
040 558 6111, taru.suksia@lomallo.fi

WikliNet helpottaa maatilan johtamista! 
 

WikliNet on ohjelmisto, jolla onnistuu… 

budjetointi eli maatilan tulojen ja menojen arviointi 
etukäteen kuukausi- ja vuositason tarkkuudella. 

liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laadinta mm. 
investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen hakua varten. 

talousraporttien koostaminen mm. maatilan johtamista 
sekä rahoitusneuvotteluita varten. 

 

WikliNetin ansiosta… 

maatilayrittäjä voi ennakoida tilan talouden 
kehitystä jopa vuosiksi eteenpäin sekä arvioida  
päätösten vaikutusta maatilan kannattavuuteen 
ja maksuvalmiuteen.  

talousasiantuntija säästää aikaa ja vaivaa maatilan  
laskelmien ja liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa.  

tilitoimisto voi laajentaa palvelutarjontaansa mm. 
maatilojen budjetointiin ja raportointiin.                          
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Skannaa QR-koodi 
ja lue lisää 
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MYYNNISSÄ
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myös whatsapp
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Suomalaisten enemmistöllä on selvä viesti eduskuntavaalien jälkei-
selle hallitukselle: Julkisen talouden tasapainottaminen on aloitettava 
välittömästi. Kansalla on myös yhtenäinen viesti siitä, miten tasa-
painotus tulee suorittaa: leikkaamalla menoja – ei veronkiristyksillä. 
Tämä selviää EVA:n kyselystä.

Elinkeinoelämän valtuuskunta selvitti suomalaisten mielipiteitä viime 
syksynä; Miten suomalaiset suhtautuvat julkisen talouden velkaan-
tumiseen, ja miten mahdolliseen sopeutukseen pitäisi tarttua: vero-
ja kiristämällä vai menoja leikkaamalla. Kansalaisia pyydettiin myös 
arvioimaan, mistä he olisivat valmiita leikkaamaan. Suomalaisten 
leikkauslistan kärjessä on puoluetuki, jota leikkaisi 85 prosenttia suo-
malaisista. 82 prosenttia leikkaisi rahoitusta ministereiltä ja heidän 
avustajiltaan. Lisäksi kansa laittaisi valtion virkamiehistön ja tasaval-
lan presidentin kanslian matokuurille.

Suomalaisten enemmistö pitää julkisen talouden tasapainottamisen 
tarvetta akuuttina ja huoli julkisen talouden tilanteesta on kasvanut. 
Syy kansalaisten vaateisiin ripeästä tasapainottamisesta on näkemys 
siitä, että Suomi elää nykyisin liikaa velaksi ja joutuu sen seurauksena 
vielä suurten ongelmien eteen. Miehet painottavat julkisen talouden 
tasapainottamisen kiireellisyyttä naisia voimakkaammin. Sukupuol-
ten välinen näkemysero näkyy talouskysymyksissä kautta linjan: mie-
het suhtautuvat julkisiin menoihin ja velkaantumiseen naisia kriitti-
semmin.

Suurimmat näkemyserot tulevat vastaan eri puolueiden kannattaja-
ryhmien kohdalla. Voimakkainta vaatimus ripeille tasapainotustoi-
mille on perussuomalaisten äänestäjillä. Kauaksi eivät jää myöskään 
kokoomuksen, Liike Nytin ja keskustan kannattajat. Enemmistö myös 
RKP:n, SDP:n ja KD:n äänestäjistä kannattaa ripeitä tasapainotustoi-
mia. Vähemmän tarpeellisina julkisen talouden ripeitä tasapainotus-
toimia pitävät vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat, heidän mie-
lestään Suomi ei elä liikaa velaksi.

Enemmistö suomalaisista torjuu veronkiristykset. Tosin vasemmis-
topuolueita äänestävät suhtautuvat myönteisimmin veronkiristyk-
siin julkisen talouden tasapainottamisen keinona. Porvaripuolueiden 
kannattajat suhtautuvat nihkeästi veronkiristyksiin sopeutuskeinona. 
Selvästi vähäisintä valmius veronkiristyksiin on Liike Nytin, perus-
suomalaisten ja kokoomuksen äänestäjien parissa.

Veronkiristysten sijaan selvä enemmistö kansalaisista tasapainottaisi 
julkista taloutta menoja leikkaamalla. Leikkaukset torjuu viidesosa.

Suomalaisten enemmistön mielestä julkista taloutta pitäisi alkaa ta-
sapainottaa ripeästi erityisesti leikkaamalla valtionhallinnon menoja, 
kuitenkin veronkiristyksiä välttäen. Poikkeuksen tähän pääsääntöön 
muodostavat vain vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat, sillä 
SDP:n äänestäjät kallistuvat lähemmäs väestön näkemyksiä kuin ”vi-
hervasemmiston ”näkemyksiä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Onko lehteä enää 
vara tilata?

Puheenjohtajan palsta

Suomalaiset haluavat 
velkaantumisen kuriin 
leikkaamalla menoja

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 16.2.2023.

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 25.1.2023

Terveyttä ja hyvinvointia 
paikallisesti tuotetusta 

lähihunajasta, 
ilmainen kotiintoimitus 

Seinäjoen ja 
Ilmajoen alueille

joupinhunaja.fi 
0500-883439

Vaasan hallinto-oikeus antoi 
perjantaina 20.1. ratkaisunsa 
Kirkkokadun kampuksen raken-
nushankkeen pysäyttäneestä va-
lituksesta.
 Hallinto-oikeus päätti rat-
kaisussaan kumota Seinäjoen 
kaupungin kaavoitusjohtajan 
päätöksen ja hylätä Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän poikkea-
mishakemuksen Kirkkokatu 10:n 
kampushankkeen rakentamisen 
osalta. 
 Lisäksi hallinto-oikeus hyl-
käsi kaavoitusjohtajan esittämän 
väitteen, joka liittyy muutoksen-
hakijan valitusoikeuteen.
 Valituksen tekijä on Ete-
lä-Pohjanmaan kotiseutu- ja 

Hallinto-oikeus kaatoi Sedu:n Kirkkokatu 10:n kampus-
rakentamisen poikkeamispäätöksen - Sedu: ikävä päätös

museoyhdistys ry/ Rakennus-
perintötyöryhmä. Yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja on 
Tuija Ahola Lappajärveltä. Muut 
yhdistyksen nettisivuilla ilmoit-
tamat hallituksen jäsenet ovat 
varapuheenjohtaja Johanna Iko-
la, sihteeri Risto Känsälä ja ra-
hastonhoitaja Merja Riikonen.
 

 ”Tosi pettynyt”

-Olen tosi pettynyt. Tässä ei ole 
voittajia, tässä häviävät ensim-
mäisenä opiskelijat ja meidän 
henkilökunta, kommentoi kun-
tayhtymän johtaja, rehtori Pasi 
Artikainen tuoreeltaan.
 Artikaisen mukaan nyt lue-

taan päätökset, mietitään, pun-
nitaan vaihtoehtoja, miten 

päästään eteenpäin. Yhtymähal-
lituksen kanssa arvioidaan, miten 

edetään. Päätökset pitää tehdä ri-
peästi.
 -Olipa vaihtoehto mikä ta-
hansa, nyt puhutaan useiden 
vuosien viivästyksestä, Artikai-
nen toteaa.
 

Puolitoista vuotta hukattu

Seinäjoen koulutuskuntayhty-
mä Sedun edellinen hallitus teki 
päätökset Kirkkokatu 10:n suun-
nittelijoista. Seinäjoen koulu-
tuskuntayhtymän yhtymähalli-
tus valitsi urakoitsijat 28.9.2021. 
Pääurakoitsijaksi valittiin YIT 
Suomi Oy.
 Urakkasopimukset oli tar-
koitus allekirjoittaa 26.10.2021, 

minkä jälkeen olisi heti aloitettu 
rakennustyöt.
 Kirkkokatu 10 oli tarkoitus 
ottaa opetuskäyttöön lokakuus-
sa 2023, mikä olisi tuonut lähes 
2000 opiskelijaa ja ammattilaista 
uuteen kampukseen ja kaupungin 
sydämeen.
 Suunnitteluvaiheessa käy-
tiin keskustelua Museoviraston, 
Alvar Aalto -säätiön ja Seinäjoen 
kaupungin kanssa kampuksen 
julkisivusta ja saavutettiin yhtei-
nen ymmärrys. Seinäjoen kou-
lutuskuntayhtymän hyväksymä 
investointibudjetti Kirkkokadun 
koko hankkeeseen on 25,63 mil-
joonaa euroa.

Tammikuu on suomalaisille järkyttävän kallis kuukausi. Sähköä 3500 
kilowattituntia kuluttava sähkölämmitystalous maksaa alv-alennuk-
sesta huolimatta lähes 300 euroa lisää sähkölaskustaan. Tuki on kor-
keintaan satasen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että ruokaostosten hinta vuositasolla on 
noussut 500 euroa. Se on lopulta tilojen hankalaan tilanteeseen näh-
den melko maltillinen nousu. Kuukausitasolla toki 40 euron lisälasku 
sekin tuntuu kuluttajilla, kun sähkön hinta kurittaa kassan riittävyyttä.

Korkojen nousu tuli monelle yllätyksenä. Löysän rahapolitiikan seu-
raukset ovat olleet ilmassa. 12 kuukauden euribor on 3,3 prosenttia. 
Asuntovelallisella on henkeä kohti yleensä 100 000 euroa lainaa. Hel-
posti puhutaan noin 250 euron lisäkustannuksesta kuukaudessa. Kah-
den hengen osalta jo yli 500 euron lisäkustannuksesta.

Maakuntalehden tilauslaskut tipahtelevat postilaatikkoihin. Tällä kertaa 
hinta on maakuntalehden kestotilaajalle jo 468 euroa. Kahdessa vuodes-
sa hinta on noussut 48 euroa. Tammikuu on haastava kuukausi, kun säh-
kölaskut nousevat ja vuosittaiset maksut iskevät samanaikaisesti.

Seinäjokinen-lehti on päättänyt lisätä nettiuutisten määrää tänä 
vuonna. Sitä kautta lukijat pääsevät ilmaisen kotiin jaettavan lehden 
lisäksi lukemaan lisääntyvää nettitarjontaamme. Seinäjokinen on leh-
distä ainoa ns. vapaa media alueella. Käytännössä muut lehdet ovat yh-
den konsernin omistuksessa.
 

Olen seurannut politiikkaa 1980-luvulta. Kaikki se, mitä politiikan 
pelisäännöistä on väitetty, on tämän hallituksen aikana murentunut. 
Sellaista rahanjakoa kuin mitä tämän hallituksen aikana on nähty, ei 
ole aiemmin tapahtunut. Velkaa on pyöreästi otettu 40 miljardia euroa 
vaalikauden aikana. Se on noin 7300 euroa jokaista suomalaista kohden.

Nyt jaetaan rahaa. Vaali-ale on kuin ”Simo vaatehuoneelta ja vain 99”. 
Radiossa viime viikolla VR:n mainosti, että ”poistimme arvonlisäveron 
huhtikuun loppuun asti”. Siis mitä? Valtion omistama yhtiö mainostaa 
veroalennusta. Niin. Hallitus päätti poistaa liikenteen kymmenen pro-
sentin arvonlisäveron 1.1.-30.4.2023. Jos yhtiöt tarvitsivat tätä alennus-
ta, miksi ajankohta ei ollut pidempi? Varmastikin siksi, että eduskunta-
vaalit ovat 2.4.2023. Eihän sitä temppua tarvita kuin vaaleihin asti.

Hallitus laski sähkön arvonlisäveron määräaikaisesti 10 %:iin 
1.12.2022-30.4.2023. Miksi ajanjakso ei ole pidempi? Vaali-aleihin 
kannattaa suhtautua kriittisesti. Nyt kannattaa aidosti perehtyä eh-
dokkaiden osaamiseen kunnallispolitiikassa tai aluehallinnossa. Yhtä 
hyvä referenssi voi olla ehdokkaan menestyminen työ- tai yrityselä-
mässä tai vaikkapa yhdistystoiminnassa. Mieti kaksi kertaa äänestätkö 
hassun youtube-videon perusteella?
 

 
Näinä vaikeinakin aikoina on aina hyvä muistaa, että apu ei tule län-
nestä, se tulee ylhäältä Jesajan 41:10 sanojen mukaisesti: ”Älä pelkää, 
minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen 
sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen si-
nua vakaalla, lujalla kädelläni.”

Sami Kilpeläinen

Keskustan ehdokkaaksi nimet-
tiin Jouko Peltonen, joka toimi 
2015 eduskuntavaaleissa Pasi 
Kivisaaren vaalipäällikkönä.
 
- Peltonen on Seinäjoen kaupun-
ginvaltuuston jäsen.
 -Läpipääsy on tavoitteena ja 
yli 6000 äänen saalis. Pääteemani 
ovat talous, turvallisuus, työpai-
kat sekä murroksessa lasten ja 
ikäihmisten asema yhteiskun-
nassa. Olen huolissani liitoskun-
tien huomioimisesta päätöksen-
teossa mm. Seinäjoen ja Kurikan 
alueilla, toteaa Peltonen.

Puolueen uskollinen palvelija

Ehdokkuus on Peltosen mukaan 
vastaus kansan pyyntöihin: sil-
loin kun tarvitaan ehdokkaita, 
niin niitä pitää löytyä. Peltonen 
on kiitollinen saamastaan tuesta 
ja luottamuksesta myös kunnal-
lisissa ja maakunnallisissa tehtä-
vissä ja nyt ehdokkuus on vasta-
vuoroisuutta tälle.
 Koulutuksen sisällöt ja re-
surssit ovat Peltoselle tärkeitä:

Keskusta nimesi viimeiset ehdokkaat

 -Myös kiristyvässä talousti-
lanteessa resurssit on turvattava.
 -Saimme hyvän ehdokkaan 
joukkoomme ja nyt meillä on täy-
det listat. Vaalityö pääsee kaikki-
en ehdokkaiden osalta nyt kun-
nolla käyntiin ja piirin vaalistartti 
pidetään 3.2. Seinäjoella. Kes-
kustan ehdokkailla Vaasan vaa-
lipiirissä on hyvä vauhti ja into 
vaalityöhön, kommentoi piirin 
toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelä.

 Keskustan Etelä-Pohjanmaan 
piiri nimesi aiemmin syyskoko-
uksessaan 11 eduskuntavaaliehdo-
kasta.
 

Kivisaaren 
vaalipäällikkönä 2015

Jouko Peltonen toimi vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa Pasi Ki-
visaaren vaalipäällikkönä.
  Peltosella on siis vankka ko-

kemus kampanjoinnista.

 Ehdokaslista täynnä
 
Keskustan Etelä-Pohjanmaan 
piiri nimesi aiemmin syysko-
kouksessaan 11 eduskuntavaa-
liehdokasta, joten nyt piiri on 
nimennyt kaikki 12 ehdokas-
taan. Keski-Pohjanmaan piiri 
on asettanut loput neljä ehdo-
kasta yhteensä 16 ehdokkaan 
listalle.

Huhtikuun eduskuntavaaleis-
sa ehdolla ovat: Lasse Hauta-
la, agrologi, hyvinvointialueen 
hallituksen pj, Kauhajoki; Hen-
na Helmi Heinonen, kirjaili-
ja, psykologi, Seinäjoki; Ola-
vi Kandolin, käynnissäpitäjä, 
kaupunginhallituksen pj., Ku-
rikka; Pasi Keskinen, muun-
taja-asentaja, aluevaltuutettu, 
Vaasa; Pasi Kivisaari, kansan-
edustaja, rehtori, KM, Seinäjo-
ki; Antti Kurvinen, ministeri, 
kansanedustaja, lakimies, Kau-
hava; Sari Palmu, erikoissai-
raanhoitaja, maatalousyrittäjä, 
Alajärvi; Jouko Peltonen, reh-
tori, opettaja, Seinäjoki; Alina 
Lehto, terveydenhoitaja, sai-
raanhoitaja, Evijärvi; Mikko 
Savola, ministeri, kansanedus-
taja, maatalousyrittäjä, Ähtäri; 
Paula Sihto, erikoissairaan-
hoitaja, työsuojeluvaltuutettu, 
Seinäjoki; Esa Niemistö, osas-
tonhoitaja, Ilmajoki.

Kosolan talo Lapualla on histori-
ansa vuoksi muotoutumassa isän-
maan ja itsenäistymisen vaiheiden 
muistamisen tapahtumapaikaksi. 
Puukkojunkkari Iisakki Kosolan 
vuonna 1900 perustama kievari 
avattiin sadan vuoden tauon jäl-
keen viime itsenäisyyspäivänä, ja 
ohjelmassa on lähiaikoina kaksi 
itsenäisyyshistorian tarinallista 
muistoillallista. Tilaisuudet ovat 
avoimia pöytävarauksille.
 Vapaussota alkoi Etelä-Poh-
janmaalla 28. tammikuuta 1918, 
ja tuota päivää muistetaan maa-
kunnassa edelleen tammisun-
nuntain nimellä. Ensi lauantaina 
28.1. Kosolassa vietetään Tammi-
sunnuntain muistoillallista, jonka 
puheenvuoroissa avataan vapaus-
sodan vaiheita Suomessa ja Etelä-
Pohjanmaalla.
 Entinen puolustusministeri, 
historiantutkija, fil. tri Jussi Nii-
nistö valottaa vapaussodan syt-
tymisen syitä ja suojeluskuntien 
merkitystä sodassa sekä vastaa 
usein esille nostettuun kysymyk-
seen ”Mihin sotaan pohjalaiset 
lähtivät?” Kaupunkineuvos Paavo 
Latva-Rasku kertoo jääkäripe-
rinteen vaalimisesta Etelä-Poh-
janmaalla. Hän toimii Jääkäripa-
taljoona 27:n perinneyhdistyksen 
Etelä-Pohjanmaan osaston vara-
puheenjohtajana.
 Kotiseutuhistorian tuntija Tai-
na Hautamäki kertoo vapaussodan 
valoista ja varjoista Kosolan talos-
sa. Illassa laulettavien isänmaal-
listen laulujen taustoista kertoo 
kievarinemäntä Heli Karhumäki. 
Iltaa isännöi Kosolan talon isäntä, 
reservin kapteeni Jari Vesanen, ja 
esittelyssä on myös tuore histo-
riikki, Jääkäriperinteen vaalijat 50 
vuotta. Illan erikoisuutena on Juu-
rella-ravintolan Jääkäri-pitopöytä, 
joka on laadittu tuon ajan raaka-
aineiden ja makujen mukaan.

Elokuvanäytäntö
Jääkärin morsian

Nykyinen puolustusministeri Mik-
ko Savola vierailee juhlapuhujana 
Kosolassa Jääkärien paluun muisto-
päivänä, lauantaina 25. helmikuuta, 
ja pitää katsauksen myös Suomen 
ja Euroopan turvallisuustilantees-
ta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 
Päivämäärä on tärkeä kahdesta 
syystä. Vuonna 1915 ensimmäiset 
Suomen miehet saapuivat 25. hel-
mikuuta Saksan Hohenlockstedtiin 
upseerikoulutukseen. Tasan kolme 
vuotta myöhemmin 1918 jääkärien 
pääjoukko saapui Vaasaan ja liittyi 
tukemaan eri puolilla maata halli-
tuksen joukkoja sisällissodan repi-
mässä Suomessa.
 Jääkärien paluun muistopäivä 
aloitetaan jo iltapäivällä Kauhavan 
Y-Kinossa, jonne Kosolan talo on ti-
lannut Jääkärin morsian -elokuvan 
näytännön vuodelta 1938. Eloku-
vassa esiintyy uraansa vasta aloit-
televa Tauno Palo Jääkäri Kalvan 
roolissa. Elokuvassa nähdään myös 
Suomen elokuvahistorian suurin 
joukkokohtaus, jossa esiintyi vai-
kuttavat 3000 henkeä ratsuineen.

Kirkkokatu 10 oli tarkoitus ottaa opetuskäyttöön lokakuussa 2023, mikä olisi tuonut lähes 
2000 opiskelijaa ja ammattilaista uuteen kampukseen ja kaupungin sydämeen.

Keskustan EP:n piiri on nimennyt kaikki 12 ehdokasta.

Puolustusministerit Kosolan
talon jääkäri-illallisilla

Kosolan seinien sisällä on eletty 
isänmaan historiaa sortovuosista 
suojeluskuntien, jääkäriliikkeen 
ja vapaussodan kautta viime so-
tiin. Teemoista puhuu tammikuun 
28. päivänä fil. tri Jussi Niinistö.

Helmikuun 25. päivänä puolustus-
ministeri Mikko Savola puhuu Ko-
solassa Suomen asemasta ja ajan 
haasteista Euroopan turvallisuusti-
lanteessa.

Jääkärin morsian -elokuva 
oli aikansa kunnianosoitus 
jääkäreille. Se oli Suomessa 
kymmeniä vuosia esityskiel-
lossa, koska se katsottiin 
neuvostovastaiseksi.
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Liike Nyt on pyytänyt Piia Kat-
telus-Kilpeläistä Seinäjoelta eh-
dokkaaksi kevään eduskuntavaa-
leihin.
 Liike Nyt:in puheenjohtaja 
Harry Harkimon mukaan puolue 
tavoittelee vähintään kymmentä 
kansanedustajaa valtakunnalli-
sesti.
 -Uskon, että kun saimme 
Piian ehdokkaaksi, meillä on nyt 
mahdollisuus yhteen kansan-
edustajaan Vaasan vaalipiiristä.
 Maanantain julkistuksen jäl-
keen Harkimo uskoo ehdokas-
hankinnan olevan helpompaa 
Vaasan vaalipiirissä. Ehdokasha-
kemuksen voi täyttää Liike Nyt:in 
nettisivuilla.
 Harkimon mukaan Liike 
Nyt:in sanoma tulee tehoamaan 
suomalaisiin ja eteläpohjalaisiin. 
 -Politiikan pitää muuttua. 
Vanhat puolueet ovat ajaneet 
Suomen ahdinkoon.
 Näin ei voida enää jatkaa. Tä-
hän on saatava muutos ja Liike 
Nyt on se muutos, painottaa Har-
kimo.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen on 
koulutukseltaan hallintotietei-
den maisteri, MBA (Master of Bu-
siness Administration) ja poliisi. 
Hän on myös alue- ja kaupungin-
valtuutettu. Kattelus-Kilpeläinen 
on toiminut Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen aluevaltuus-
ton 2. varapuheenjohtajana ja 
Seinäjoen kaupunginhallituksen 
2. varapuheenjohtajana.
 -Kiitän Liike Nytin puheen-
johtaja Harry Harkimoa luotta-
muksesta. Tavoitteena on paikka 
eduskunnassa, ja sen eteen olen 
valmis tekemään kovasti töitä, 
toteaa Kattelus-Kilpeläinen.

Politiikkaa ihmiset 
ja asiat edellä

Liike Nyt on Kattelus-Kilpeläisen 
mukaan paras vaihtoehto, kos-
ka hän on aina tehnyt politiikkaa 
asiat ja ihmiset edellä:
 -Ideologiaan perustuva pää-
töksenteko ei ole kestävää. Ih-
misten asioita pitää ajaa asiat 
edellä, ei katteettomalla pölhö-
populismilla, toteaa Kattelus-
Kilpeläinen.
 Työ, yrittäminen, koulutus 
ja toisten kunnioittaminen ovat 
teemoja, joiden varaan on hyvä 
lähteä vaalikentille.
 -Haluan ajaa alueeni ih-
misten, yritysten, yhteisöjen ja 
kuntien etua. Vaasan vaalipiirin 
ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan 
edunvalvonta on minulle kun-
nia-asia, painottaa Kattelus-Kil-
peläinen.

Seinäjoen kuntavaalien ja Etelä-Pohjanmaan aluevaalien ääniharava 
Piia Kattelus-Kilpeläinen Liike Nyt:in eduskuntavaaliehdokkaaksi

 Vaaliteemoista Kattelus-
Kilpeläinen nostaa esiin alueen 
työllisyyden tukemisen niin, että 
yritykset luottavat tulevaisuu-
teen ja rohkaistuvat investoi-
maan kasvuun ja palkkaamaan 
lisää työntekijöitä. 
 -Ajan koulutuspaikkojen li-
säämistä Etelä-Pohjanmaalle, 
koska olemme pudonneet kou-
lutuspaikkojen määrän suhteen 
kuoppaan ja sieltä on noustava. 
Haluan myös edistää kansain-
välisyyttä ja alueeni houkuttele-
vuutta etenkin kansainvälisten 
opiskelijoiden silmissä. Pitää olla 
vetovoimaa ja pitovoimaa. Alue-
poliittisesti haluan edistää asoita, 
jotka lisäävät ja ylläpitävät hyvää 
työllisyyskehitystä alueellani ja 
ehkäisevät nuorisotyöttömyyt-
tä. Erityisesti haluan puolustaa 
maa- ja metsätaloutta sekä tur-
vetuotantoa, avaa Piia vaalitee-
mojaan.

Tavalliset ihmiset huomioitava

Poliittisessa päätöksenteossa 
Kattelus-Kilpeläinen on huoles-
tunut tavallisten ihmisten luot-
tamuksen heikentymisestä po-
liittiseen päätöksentekoon:
 -Luottamus päätöksente-
koon on palautettava, Kattelus-
Kilpeläinen linjaa.

Kattelus-Kilpeläinen ottaa esi-
merkiksi tavallisten ihmisten 
huolet tuulivoimaloiden raken-
tamisesta liian lähelle asutusta, 
jopa kasvavan asuntoalueen lä-
helle. Ihmiset kokevat olevansa 
lainsuojattomia, koska heidän 
mielipidettä ei kysytä. Miten on 
mahdollista, että tuulivoimaloi-
den tulon aivan liian lähelle asu-
tusta tai mökkejä voi estää vain 
uhanalainen eläin, lintu tai muu 
luontoarvo, mutta ihmisten oi-
keus terveelliseen ja turvalliseen 
elinympäristöön ei kiinnosta 
lainsäätäjää? Suomessa  on  vi-
reillä  tuulivoimahankkeita tällä 
hetkellä kenties eniten maail-
massa.
 -Tuntuu siltä, että tavallis-
ten perheiden äitien ja isien huoli 
omasta ja lastensa asuinympä-
ristöstä ei kiinnosta päätöksen-
tekijöitä, puhumattakaan hei-
dän täysin perusteltu huolensa 
kiinteistöjen arvojen romahta-

misesta. Melu- ja välkehaitta on 
vakava haitta, kun puhutaan yli 
300 metriä korkeista tuulivoima-
loista, joita kaavaillaan Nurmoon 
ja Kuorasjärven ympäristöön. 
Täysin ulkomailta omistetut tuu-
livoimalat tuntuvat saavan luvat 
jopa mutkia oikoen, ihmettelee 
Kattelus-Kilpeläinen.

Kunnille lisää resursseja 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen 

Kattelus-Kilpeläiselle tavallisten 
ihmisten asioiden hoitaminen 
on ensisijainen asia. Siksi hän 
haluaa myös kansanedustajaksi 
hoitamaan seinäjokisten ja etelä-

pohjalaisten asioita:
 -Valtionosuudet vaikutta-
vat mitä suuremmissa määrin 
palvelujen kattavuuteen, vaik-
ka lopulliset päätökset tehdään 
kunnissa. Esimerkiksi siihen, että 
päiväkoti-ikäinen saa hoitopai-
kan lähipalveluna. Toimivat päi-
vähoitopalvelut ovat konkreetti-
sesti perheiden tukemista, linjaa 

Kattelus-Kilpeläinen.
 Hyvinvointialueuudistuk-
sen myötä sivistyssektori, johon 
kuuluu varhaiskasvatus ja opetus, 
muodostaa taloudellisesti mer-
kittävimmän toimialueen kun-
nissa.
 -Uusi kunta on ennenkaikkea 
sivistys-, kulttuuri-, liikunta- 
ja elinvoimakunta. Kunnilla on 

merkittävä rooli edistää hyvin-
vointia ja terveyttä ja tämä vaatii 
luonnollisesti resursseja toteu-
tuakseen riittävän laadukkaasti 
ja vaikuttavasti, painottaa Katte-
lus-Kilpeläinen.
 Kattelus-Kilpeläisen mukaan 
laadukas päivähoito, esiopetus 
ja perusopetus ovat perheiden 
kivijalka. Toimivat palvelut tu-

kevat perheiden jaksamista ar-
jessa ja mitä nopeammin pääs-
tään puuttumaan esim. lasten 
oppimisongemiin, sitä paremmat 
edellytykset on lapsella pärjätä 
myöhemmin elämässä. Luok-
kakoot pitäisi pitää maltillisina, 
mutta opetusryhmien lisäämi-
nen tarkoittaa tietenkin myös li-
sää henkilökuntaa ja opetustilo-

ja - tämä kaikki kysyy rahaa, eli 
edunvalvonta valtion suuntaan 
tulee olla systemaattista.
 -Elämä on suurimmak-
si osaksi arkea. Varmaankin 90 
prosenttisesti. Arjessa jaksamista 
tukevat myös turvallinen elin-
ympäristö, kuten se, että valtio 
avustaa kuntia kevyen liikenteen 
väylien rakentamisessa ja huo-
mio mm. paikallisten yrittäjien ja 
maatalouden toimintaedellytyk-
set tiesuunnitelmia tehdessään, 
sanoo Piia.

Järkeä elinkeinopolitiikkaan 
ja vihreään siirtymään

Ajankohtaisista asioista Piia Kat-
telus-Kilpeläinen nostaa esille 
työvoiman saatavuuden, esi-
merkkinä hoitajat. Etelä-Pohjan-
maan tulee pitää huoli siitä, että 
etenkin hyvinvointialue on jat-
kossakin vetovoimainen työnan-
taja, ja huolehtii työntekijöiden 
työkykyisyydestä.
 -Haasteena on työvoiman 
saatavuus. Etenkin hoitajia, lää-
käreitä ja palomiehiä tarvittaisiin 
lisää, Kattelus-Kilpeläinen.
 Elinkeinopolitiikan osalta 
Kattelus-Kilpeläinen ihmettele 
sitä, että valtio omilla toimillaan 
on viemässä tietyiltä elinkei-
nonharjoittajilta elinkeinon, räi-
keimpinä esimerkkeinä on turve-
tuotannon alasajo, pyrkimykset 
turkistarhauksen lopettamiseen 
sekä maatalouden toimintaedel-
lytysten heikentäminen yliam-
puvan ympäristöpolitiikan avul-
la; räikeää maaseudun vastaista 
toimintaa on pesiytynyt vihrei-
den lisäksi myös valtapuolue kes-
kustaan ja kokoomukseen.
 -Liikenteen sähköistämiselle 
on saatava malttia. Sähköautot 
ovat tavalliselle ihmiselle liian 
kalliita hankkia, niiden korjaa-
minen ei onnistu tavallisissa au-
tokorjaamoissa ja akkujen osalta 
autot eivät täytä vastuullisuuden 
määritelmää. Lisäksi latauspis-
teet vaativat kallista kuparijoh-
toa, johon tarvittavaa raaka-ai-
netta louhitaan toisella puolella 
maapalloa ihmisarvoa alentavalla 
tavalla. Sähköautojen tarvitsemat 
arvometallit eivät ole ympäris-
töystävällisesti hankittavissa, 
painottaa Kattelus-Kilpeläinen. 
 Ukrainan kriisin myötä huoli 
huoltovarmuudesta on noussut 
julkisuuteen, mutta se, onko asia 
täysin konkretisoitunut päättä-
jille, on Kattelus-Kilpeläisen mu-
kaan hämärän peitossa:
 -Turvetuottajat olisivat tar-
vinneet jo vuosi sitten kevääl-

lä tiedon siitä, että nostetaanko 
turvetta ja paljonko. Heidän tulisi 
saada kaukolämpöyhtiöltä pitkiä 
sopimuksia. Lämpöyhtiöt toimi-
vat osakeyhtiölain mukaisesta 
ja yhtiön on tuotettava voittoa 
omistajilleen. Eivät yhtiöt pysty 
määräänsä enempää ostamaan 
kallista turvetta, koska sen hin-
ta on kohonnut pilviin Marinin 
hallituksen korotettua turpeen 
energiaveroa ja päästömaksujen 
kymmenkertaistuminen myötä, 
painottaa Kattelus-Kilpeläinen. 
 Päästömaksuista tulisi luo-
pua turpeen osalta ja energiave-
roa alentaa, jotta turpeen käyttö 
talven pakkasilla olisi lämpöyhti-
öille mahdollista. 
 -Sitten kun on vilu, on jo 
myöhäistä, sillä turvetta ei voi 
nostaa kuin kesällä ja kuivalla 
säällä, miettii Kattelus-Kilpeläi-
nen.

Hyvä lapsuus tärkeä 
alueen vetovoiman ja 
pitovoiman kannalta

Kattelus-Kilpeläinen jäi opinto-
vapaalle muutama vuosi sitten 
Pohjanmaan poliisista ja päätti 
hankkia itselleen kansainväli-
sen MBA-tutkinnon. Lopputyön 
hän teki vastuullisuudesta elin-
tarvikealan markkinoinnissa ja 
nyt taskussa on englanninkelellä 
suoritettu ylempi korkeakoulu-
tutkinto eli kansainvälisen liike-
talouden (international business) 
tutkinto.
 -Pidän nyt taukoa poliisin 
töistä ja keskityn täysillä luotta-
mustoimien hoitamiseen ja teen 
myös osapäiväisenä töitä perhe-
yrityksessä. Haluan tehdä työtä 
politiikassa, koska koen, että ny-
kyisten luottamustoimien kautta 
pystyn edesauttamaan päätök-
siä, jotka ennaltaehkäisevät ri-
koksia ja pahoinvointia. Haluan 
toiminnallani edistää sitä, että 
seinäjokelaislapsilla ja etelä-
pohjalaislapsilla olisi mahdolli-
simman hyvä lapsuus. Saamme 
nuoret jäämään alueelle tai jo 
poismuuttaneet palaamaan, jos 
heille on jäänyt lämpimät muistot 
lapsuudesta Etelä-Pohjanmaalla, 
päättää Kattelus-Kilpeläinen.

Puheenjohtaja Harry Harkimo uskoo Liike Nyt:in sanoman tehoavan eteläpohjalaisiin. Piia Kattelus-Kilpeläinen kiittää Hjallista luottamuksesta. -Tavoitteena on paikka eduskunnassa, ja sen eteen olen valmis tekemään kovasti töitä, toteaa Kattelus-Kilpeläinen.

       Politiikan pitää       
muuttua. Vanhat puo-
lueet ovat ajaneet 
Suomen ahdinkoon.
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MTK-Etelä-Pohjanmaa järjes-
ti vuonna 2022 Viljelijä välittää 
-valokuvakilpailun. Kilpailuun 
lähetettiin 150 kuvaa, josta raa-
ti valitsi 40 parhaimmiston. 
Nämä kuvat ovat esillä Patruu-
nagalleriassa, Kulttuurikeskus 
Vanhassa Paukussa Lapualla 
18.2.2023 saakka.
 Etelä-Pohjanmaan MTK-
yhdistyksillä on mahdollisuus 
tilata näyttely omille alueilleen 
vuoden 2023 aikana. Ensim-
mäinen mahdollisuus siihen on 
heti Patruunagallerian näytte-
lyn jälkeen helmikuussa.
 -Toivomme, että näyttely 
kiertäisi laajasti maakunnas-
samme, jotta mahdollisimman 
moni pääsee näyttelyn kuvia 
ihailemaan, sanoo MTK-Etelä-
Pohjanmaan kenttäpäällikkö 
Ari Perälä.
 Suomalainen viljelijä välit-
tää ja toimii vastuullisesti, oli 
sitten kysymyksessä eläinten 
hyvinvointi, maaperän kunto, 
ilmasto tai luonnon monimuo-
toisuus. Eläinten hyvinvoinnis-

Viljelijä välittää-valokuva-
näyttely Vanhassa Paukussa

ta huolehditaan pitkäjänteisellä 
työllä ja rautaisella ammatti-
taidolla. Kestävä maa- ja met-
sätalous hoitaa pellot ja metsät 
siten, että maa säilyy viljavana 
ja metsät tuottavina yli suku-
polvien.
 -Valokuvat ovat mitä mai-
nioin tapa tuoda esiin koti-
maista ruuantuotantoa, ja 
kannustamme tuottajia jat-
kossakin kuvaamaan ja julkai-
semaan otoksiaan esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa. Näitä 
oman tilan arkeaan kuvin ja vi-
deoinkin avaavia maa- ja met-
sätalousyrittäjiä löytyy alueel-
tamme jo runsaasti, mutta aina 
on tilaa uusille tekijöille, kertoo 
Ari.
 Maaseudulla työskennel-
lessä luonnon kanssa ollaan 
vuorovaikutuksessa päivittäin. 
Uudistuvat luonnonvarat ja nii-
den kestävä käyttö ovat maa- ja 
metsätalouden perusta. Ne ovat 
myös keskeisessä roolissa mo-
nien ilmasto- ja ympäristöon-
gelmien ratkaisemisessa.

Yhteisvastuu,  kuvaaja Outi Viitikko, KarijokiJokirantalaidun,  kuvaaja Timo Erkkilä, Lapua

Päätoimittaja

Huoli ikäluokkien pienenemisestä 
on perusteltu. Syntyvyyden romah-
tamisen myötä ovat nuorten ikä-
luokat laskussa ja tämä on herättä-
nyt kysymyksen siitä, että riittääkö 
meillä työntekijöitä jatkossa. Näin 
kevään yhteishaun kynnyksellä on 
syytä pohtia asiaa maa- ja metsäta-
louden näkökulmasta.

Lukion jälkeen voi lähteä ammatti-
korkeakouluun opiskelemaan luon-
nonvara-alaa, joka pitää sisällään 
maatalouden, metsäalan, puutarha-
talouden sekä luonto- ja ympäristö-
alan ja valmistua vaikka agrologiksi, 
metsätalousinsinööriksi tai puutar-
huriksi. Jos lukio ei innosta ja haluaa 
nopeammin ”oikeisiin töihin” voin 
suositella metsäkoneenkuljettajan 
tai metsuri-metsäpalvelujen tuot-
tajan perustutkintoa. Ammattitut-
kintopuolella voi myös opiskella 
metsäkoneenkuljettajaksi mutta 

ovat hyviä.

Sitten tullaankin siihen, että kan-
nustaako yhteiskunnassa vallitse-
va ilmapiiri nuoria hakeutumaan 
luonnonvara-alalle? Suomalaisten 
maataloustuottajien, etenkin ko-
tieläintilallisten syyllistäminen il-
mastonmuutoksesta ja luontoka-
dosta on käsittämätöntä. Nyt myös 
metsänomistajat on lisätty syntisten 

listalle; metsiemme hyödyntäminen 
ja hoito onkin tuhoamassa hiilinielut 
ja Suomen metsät tulisi suojella.

Mitä voimme tehdä, että metsä-
koneenkuljettaksi haluava nuori ei 
tunne syyllisyyttä urahaaveestaan? 
Nuorta tulee tukea ja kertoa, että 
metsät ovat Suomen vihreä kulta ja 
metsänhoito on Suomessa maailman 
vastuullisinta. Tästä ovat esimerk-
keinä mm. metsänhoitosuunnitel-
mat, joita meillä on tehty jo viime 
vuosituhannelta asti. Maa-ja met-
sätalous ovat keskeisessä roolissa 
monien ilmasto- ja ympäristöongel-
mien ratkaisemisessa. Puu on avain-
asemassa myös missiossa vähentää 
muovin käyttöä ja muovisaastetta. 
Puupohjaisia pakkauksia on jo mark-
kinoilla ja puukuiduista tehdään 
myös tekstiilejä.

Luonnonvara-alan vetovoimaisuudesta pidettävä huolta

myös arboristiksi sekä erä- ja luon-
to-oppaaksi.

Nykyään on mahdollista suorittaa 
myös kaksoistutkinto, eli yhdistää 
lukio ja ammattikoulu. Osassa kun-
tia onkin rakennettu yhteiskampus 
lukiolaisille ja ”amislaisille” ja tu-
lokset ovat innostavia; yhteiskam-
pus nähdään nuorten keskuudessa 
vetovoimaisena ja hakijamäärät 

Naudan pakkasvarastojen määrä 
on kasvanut hurjaa vauhtia vuo-
den 2022 ajan. Marraskuun lopussa 
pakkasvarastot olivat 4,925 mil-
joonaa kiloa, kun vuotta aiemmin 
ne olivat 2,649 miljoonaa kiloa. 
Kasvua oli hurjat 86 prosenttia. 
 Asia selviää Luonnonvarakes-
kus (Luke) tilastoista. 
 Tuonti on korkealla tasolla, 
sillä Suomessa syödystä naudanli-
hasta lähes 25 prosenttia on tuon-
tilihaa. Suomessa kulutetaan yli 90 
miljoonaa kiloa naudanlihaa, josta 
kotimaisen tuotannon osuus on 
runsaat 80 miljoonaa kiloa. Tuon-
tilihan määrä on noin 20 miljoo-

Naudan pakkasvarastot tuplaantuneet 5 miljoonaan 
kiloon – tuontia noin 20 miljoonaa kiloa

Naudanlihan kulutus laski seitsemän prosenttia tammi-lokakuussa 2022 edelliseen vuoteen. Tuonti on korke-
alla tasolla, sillä Suomessa syödystä naudanlihasta lähes 25 prosenttia on tuontilihaa.

Hallitus esittää määräaikaista 
maatalouden sähkö- ja lannoite-
tukea. Tuella korvattaisiin osittain 
sähkön ja lannoitteiden hinnan-
noususta aiheutuvaa tuotantokus-
tannusten nousua. 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
asetti nopealle lausuntokierrok-
selle sähkö- ja lannoitetuen, joka 
päättyi pari viikkoa sitten.
 -Sähkö- ja lannoitetuki osal-
taan varmistaisi kotimaisen tuo-
tannon jatkumista ja huoltovar-
muuden säilymistä tilanteessa, 
jossa tuotannon kannattavuus ja 
toiminnanharjoittajien maksuval-
mius ovat heikentyneet. Tuottaja-
hintojen nousu on kattanut kohon-
neita tuotantokustannuksia vain 
osittain, totesi ministeriö tiedot-
teessaan.
  Ministeriön mukaan sähkön 

Maatalouden sähkö- ja lannoitetuki etenee

ja lannoitteiden kustannustukea 
voitaisiin myöntää komission val-
tiontuen tilapäisiä Ukraina-krii-
sipuitteita koskevan tiedonannon 
ja Euroopan komissiolle tehtävän 
erillisen ilmoituksen mukaisina 
valtiontukina. Valtiokonttori toi-
misi valtionapuviranomaisena.

Tukea korkeimpiin hintoihin

Hallituksen esityksessä ehdote-
taan, että sähkötuki perustuisi ai-
kaisempaan sähkönkulutukseen. 
Tuki korvaisi tietyn kynnysarvon 
ylittävän sähköenergian kustan-
nuksen osittain. Tuki ei kohdistuisi 

edullisiin sähkösopimuksiin vaan 
ainoastaan kalliimpiin sähkön hin-
toihin.
 Lakiesityksessä alaraja olisi 
sähkössä 15 senttiä kilowattitun-
nilta ja katto olisi 40 senttiä kilo-
wattitunnilta. Tukea voisi saada 
enintään 40 prosenttia kustannuk-
sista. Lannoitteiden osalta esitys 
lähtee siitä, että tukea voisi saada 
yli 600 euron tonnilta olevista lan-
noitteista ja katto olisi 900 euron 
lannoitekilon hinta.
 ”Maatalouden epäorgaanisten 
lannoitteiden markkinatilanne on 
ollut erityisen epävakaa kevättal-
vesta 2022 lähtien. Hintojen voi-
makkaat nousut ovat olleet hyvin 
poikkeuksellisia ja erityisen vai-
keita viljelijöiden kannalta. Hal-
lituksen esityksessä ehdotetaan 
kustannustukea, jolla korvattaisiin 

osittain kesäkuun alun 2022 jäl-
keen tehtyjen lannoitehankintojen 
korkeaa hintaa.”
 Takavuosina lannoitteiden 
hinnat olivat alle 300 euroa tonnil-
ta ja nyt on ylitetty jopa 1000 euroa. 
Lannoitejätti Yara ilmoitti lannoit-
teiden hintoihin 20 prosentin alen-
nuksen vuoden vaihteen tienoilla. 
 Esitys liittyy valtion vuoden 
2023 lisätalousarvioesitykseen ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Esitys on kiireellinen 
lisätalousarvion aikataulusta joh-
tuen, minkä vuoksi poikettiin lau-
suntoajan pituutta koskevista oh-
jeista.
Hallitus päättää maatalouden säh-
kö- ja lannoitetuen lopullisesta 
sisällöstä lausuntokierroksen jäl-
keen.

naa kiloa. Suomesta viedään alle 10 
miljoonaa kiloa naudanlihaa.
 Tuontiliha hankaloittaa myös 
nautaketjun toimintaa sillä väli-
tysvasikoiden toimitukset ovat ve-
nyneet, kun nautojen teurastusajat 
ovat ruuhkautuneet.
 Yksi tuojayritys on Kaivon Liha 
Kaunismaa Oy. Yhtiö ilmoittaa net-
tisivuillaan tuovansa naudanlihaa 
ulkomailta mm. kebab-lihoihin. 
Juha Gröhn on Kaivon lihan halli-
tuksen puheenjohtaja.

Maaseudulla työskennellessä luon-
non kanssa ollaan vuorovaiku-
tuksessa päivittäin. Suomalainen 
metsänomistaja ja viljelijä toimii 
vastuullisesti, oli sitten kysymyk-
sessä eläinten hyvinvointi, ilmas-
to tai luonnon monimuotoisuus. 
Eläinten hyvinvoinnista huolehdi-
taan pitkäjänteisesti ja rautaisella 
ammattitaidolla. Kestävä kehityk-
sen periaatteen mukaisesti pellot ja 
metsät hoidetaan siten, että maa ja 
metsät säilyvät tuottavina yli suku-
polvien. Kuten kestävän kehityksen 
määritelmässä todetaan: ”Ihmis-
kunnalla on kyky tehdä kehitykses-
tä kestävää varmistaakseen, että se 
vastaa nykyhetken tarpeita vaaran-
tamatta tulevien sukupolvien kykyä 
tyydyttää omia tarpeitaan.”

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Maatalouden kustannusten raju 
nousu on muuttanut merkittävällä 
tavalla koko suomalaista ruokasek-
toria. Tuottajahinnat ovat lopulta 
nousseet ja valtiokin on saanut joi-
tain päätöksiä kustannusten lievit-
tämisestä tuilla.

Sähkön hinnan nousu oli lopulta se, 
joka katkaisi kamelin selän. Se on ol-
lut varsinkin monelle kotieläintilalle 
kriittinen tekijä. Onneksi leuto talvi 
on pitänyt kustannusten nousut nyt 
maltillisina. Siitä huolimatta tiloilla 
eletään kriittisiä aikoja.

Monessa kohtaa kustannusten nou-
su on jo niin korkeaa, että kulutta-
jilta ei kovin paljoa pysty enää pyy-
tämään. Siksi on oikein, että myös 
valtio ottaa vastuuta energian ja 
lannoitteiden hintojen noususta. 
Syythän ovat poliittisia.

Dieselin korkea hinta on asia, joka 
pistää miettimään suomalaisen po-

Elintarvikemarkkinoilla säkenöi

litiikan järkevyyttä. Tankkasin vuo-
den alussa Liettuassa. Siellä diesel 
maksoi 1,60 euroa litralta, mutta 
Suomessa noin 2 euroa litralta. Miksi 
Suomella on varaa ottaa 25 % enem-
män polttoaineesta kuluttajilta? 

Suomen politiikkaa tuntuu ohjaa-

van ns. vihreä valhe. Asioita irrote-
taan kokonaisuudesta ja esim. yhden 
vuoden tai muutaman vuoden muu-
tosten takia metsän käyttöä ollaan 
järjettömästi rajoittamassa. Jos ih-
miset ahdistuvat, niin siitä voi suo-
raan osoittaa punavihreitä. 

Kaiken tämän seurauksena elintar-
vikesektorilla on alkanut ”pudotus-
peli”. On harvinaista, että tuottajat 
joutuvat etsimään kotia tilanteessa, 
jossa elintarviketeollisuus ei enää 
kannattavasti pysty jalostamaan 
tuotteita. Nyt ollaan ajauduttu siihen 
tilanteeseen. Jos ei ole elintarvike-
teollisuutta, ei ole kotia maatilojen 
tuotteillekaan. Erikoisessa tilan-
teessa ketjun loppupään on lopulta-
kin jaettava kohtuuttomista tulok-
sistaan teollisuudelle ja tuottajille.

***********

Kaurajuomien tai paremmin sanot-
tuna viljavesien kulutus romahtaa. 
Tuotteissahan on lähinnä siis lisät-
tyä vettä. Kauran ympärille lähinnä 
media rakensi hurjan buumin, mutta 
nyt puhutaan jopa kymmenien pro-
senttien kulutuksen laskusta.

Kun mitataan esimerkiksi proteii-
niyksikön hintaa, niin jokainen huo-

maa maidon ja lihan kilpailukyvyn. 
Ei siis ole sattumaa, että niitä maa-
ilman pohjoisimmassa maatalous-
maassa Suomessa tuotetaan. Ruoka-
keskustelussa on nyt otettava järki 
käteen ja puolustettava suomalaisia 
vahvuuksia. Ne vahvuudet ovat nau-
takarjataloudessa ja kotieläintuo-
tannossa. Myös viljatilat tarvitsevat 
kotieläintiloja valtaville tuotanto-
määrilleen. 

On aika lopettaa vihreät valheet, 
päästökertoimilla kikkailut ja osit-
taisiin totuuksiin perustuvat perät-
tömät väitteet. 

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

Suomi voisi elää 
energian suhteen koroillaan
Suomella on turpeessa valtava omai-
suus. Turve lisääntyy 40 miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa ja sitä noste-
taan vuosittain alle kymmenen miljoo-
naa kuutiota. Suomi voisi olla energian 
suhteen omavarainen hyödyntämällä 
pelkästään valtavien turvevarojensa 
kasvun eli korot, turpeen vuotuisen li-
sääntymisen.

Norja on upporikas valtio. Se on hyö-
dyntänyt uusiutumattomat öljyvaransa 
ja jatkaa niiden hyödyntämistä edel-
leen. Norjalla on rahastoituna öljy-
varoja yli 1200 miljardia euroa. Yhtä 
kansalaista kohden on Norjalla jatku-
vasti lisääntyvää varallisuutta jo yli 200 
000 euroa. Suomella on uusiutuvassa 
turpeessa yhtä paljon omaisuutta kuin 
Norjalla on uusiutumattomassa öljyssä. 
Silti Suomen valtio on toivottomasti vel-
kaantunut, koska Suomi ei hyödynnä 
turvevarojaan. Kaikilla suomalaisilla 
on valtion ottamaa ja jatkuvasti hallit-
semattomasti kasvavaa velkaa jo 25 
000 euroa.

Yli kahdenkymmenen vuoden ajan 

MIELIPIDE

ovat Suomen hallitukset ja eduskun-
nan enemmistö ajaneet turpeenkäyt-
töä alas, eli pyrkineet turpeen käytön 
lopettamiseen. Turpeen vastustamisen 
taustalla on vuosituhannen vaihteen 
päätös, kun eduskunnan suuressa 
valiokunnassa 5.12.2000 äänestettiin 
siitä, onko turve uusiutuva luonnonvara 
vai ei. Äänestys meni tasan 12-12 ja 
päätös tehtiin arpomalla. Kolikko kel-
lahti niin päin, että eduskunnan päätök-
seksi tuli, että turve on uusiutumatonta 
energiaa.

Nyt eduskunnan käsittelyssä on kan-
salaisaloite tämän virheellisen arvon-
tapäätöksen muuttamiseksi, eli että 
turve saisi sille kuuluvan luokituksen 
uusiutuvana energiana. Eduskunnassa 
on edelleen vahva vastustus tälle luon-
nontieteelliselle tosiasialle. Miksi? Se 
on enemmän kuin useiden miljardien 
eurojen kysymys Suomelle.

Tapio Salminen
Turve uusiutuvaksi kansalaisaloitteen 
vastuuhenkilö

Tapio Salminen, turve uusituvaksi kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Ta-
lousvaliokunnan kuultavana viime syksynä. Aloitteen käsittely on jumiutu-
nut. Talousvaliokuntaa johtaa Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen.

 -Näiden valokuvien kaut-
ta meidän on mahdollista li-
sätä kuluttajien tietämystä ja 
ymmärrystä omasta alastam-
me. Ollaan ylpeitä työstämme, 
päättää Ari.
 Kaikki valokuvanäytte-
lyn kuvat tullaan julkaisemaan 
myös MTK-Etelä-Pohjanmaan 
Facebook-sivulla. Yleisö saa ää-
nestää niin paikan päällä näyt-
telyssä kuin sosiaalisen median 
kautta kuvien joukosta näytte-
lyn puhuttelevimman kuvan, 
joka tullaan palkitsemaan.
 Näyttelykuvien valoku-
vaajat ovat Alajärveltä, Ilma-
joelta, Jalasjärveltä, Vantaalta, 
Padasjoelta, Alavudelta, Kuri-
kasta, Kannuksesta, Lapual-
ta, Nurmosta, Peräseinäjoelta, 
Vähästäkyröstä, Tuuloksesta, 
Pyhäselältä, Seinäjoelta ja Ka-
rijoelta. Näyttelyssä mukana 25 
valokuvaajaa.

Sähkötuki perustuisi hallituksen esityksessä aikaisempaan kulutukseen. Lan-
noitteiden osalta esitys lähtee siitä, että tukea voisi saada yli 600 euron tonnilta 
olevista lannoitteista ja katto olisi 900 euron lannoitekilon hinta.
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Samuli Juurakko valmistui nelisen 
vuotta sitten agrologiksi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta. Nykyään 
hän suunnittelee työkseen talou-
denhallinnan työkaluja maatilayrit-
täjien ja asiantuntijoiden käyttöön.
  Juurakko on ollut valmistumi-
sensa jälkeen mietteliäs maatalo-
usalan osaamisvaatimuksista ja ag-
rologikoulutuksen vastaavuudesta 
etenkin taloudenhallinnan osaa-
misvaatimuksiin.
  - Agrologiopinnoissa keski-
tyttiin talouden osalta pitkälti ka-
telaskentaan, taloustieteelliseen 
ajatteluun sekä maatilarahoituksen 
perusteisiin. Niistä on ollut paljon 
hyötyä, mutta asiantuntijuus edel-
lyttää paljon muutakin, Juurakko 
pohtii.
  Siitä syystä hän aloitti töiden 
ohella opinnot Vaasan kauppakor-
keassa, jossa hän päätti perehtyä 
yritysten verojuridiikkaan, talous-
hallinnon syövereihin sekä ympäris-
tö- markkina- ja sopimusoikeuteen.
  Samuli kokee, että maatalous-
sektori on kulkenut omia ”juridisia 
raiteitaan”, mikä saattaa vaikeuttaa 
yhteisen kielen löytämistä esimer-
kiksi rahoittajan ja myös verottajan 
kanssa.
  - Mielestäni kaikkien maati-
lojen tulisi laatia kahdenkertainen 
kirjanpito, koska siitä saadaan irti 
niin paljon informaatiota. Maati-
laosakeyhtiöiden yleistyminen tuo 
maatilojen johtamisen lähemmäs 
muuta yritystoimintaa, mikä on 

Ilmajoen kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Harri Koskela on 
nimetty kokoomuksen eduskun-
tavaaliehdokkaaksi Vaasan vaali-
piiristä. 
 Kuntavaaleissa Koskela sai 
eniten ääniä Ilmajoella eli yhteensä 
257 ääntä. Koskela oli perussuo-
malaisten ehdokkaana kunta- ja 
aluevaaleissa. Aluevaaleissa Kos-
kela sai perussuomalaisista neljän-
neksi eniten ääniä eli 428 ääntä.
 -Tavoitteena on pitkään ollut 
mennä eteenpäin tässä hommissa 
(politiikassa). Äänitavoitetta en ole 
vielä miettinyt, toteaa Koskela. 
 Asiat tapahtuivat ehdokkuuden 
osalta Koskelan mukaan  melko 
nopeasti. 

Maatilan johtaminen edellyttää 
vahvaa talousosaamista

Harri Koskelan siirtyy kokoomukseen ja lähtee eduskunta-
vaaliehdokkaaksi – ”perussuomalaisissa seinä nousi pystyyn”

 -Seinä nousi pystyyn paikallis-
tasolla ja piiritasolla. Koin sen niin, 

että ehdokkuus ei ole mahdollista 
perussuomalaisissa. 

 Lopullisen päätöksen Koskela 
teki tiistaisen perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen 
kokouksen jälkeen:
 -Halusin nähdä piirin viimei-
sen nimen tiistaina ja sen jälkeen 
tein lopullisen päätöksen. Tukea ei 
löydy. 
 Koskelan lähtö kokoomuksen 
eduskuntavaaliehdokkaaksi vai-
kuttaa myös hänen ryhmäänsä Il-
majoen kunnanvaltuustossa ja Ete-
lä-Pohjanmaan aluevaltuustossa.
 -Kyllä joo. Sitä se tarkoittaa, 
että ryhmä vaihtuu, Koskela vah-
vistaa.
 Ilmajoen kunnanvaltuuston 
puheenjohtajuuden jatkoon ensi 
kesällä Koskela suhtautuu avoi-

mesti:
 -Valtuustoryhmät neuvotte-
levat paikoista ja olen valmis jat-
kamaan. Ja jos se on epähygienistä 
puoluevaihdoksen myötä, toimin 
yhteisen ryhmien välisten linjan 
mukaisesti, Koskela linjaa.
 -Sama ihminen olen kuin tä-
hänkin asti: ihminen eikä mieli-
piteet ole muuttuneet. Vähän eri 
väriset verkkarit tällä kertaa sitten 
vaaleissa päällä, Koskela kertoo 
omasta poliitiisesta linjasta. 
 -Politiikka on sillä tavalla jän-
nä laji, että viime kädessä kansa on 
se, joka mandaatin luottamukselle 
antaa. Se toimii joka tasolla, muis-
tuttaa Koskela.

Eduskunnassa perussuomalais-
ten kansanedustajien avustajana 
seitsemän vuotta toiminut Aleksi 
Niskanen esittää vakavia väitöksiä 
kansanedustajien avustajilta vaa-
dittavista työtehtävistä:
 -Kansanedustaja Jukka Mä-
kynen (ps) edellytti minulta kir-
jallisella työtehtävälistauksellaan 
tekemään perjantain ja maanan-
tai-aamun välisenä aikana kaikki 
edustajan seuraavan viikon täys-
istuntoihin, kahden valiokunnan 
asialistojen ja vieläpä kaikkien 
valiokuntien asiantuntijoiden lau-
suntojen referoinnin edustajaa 
varten. Materiaalia pitäisi käydä 
satoja sivuja läpi ellei jopa yli tu-
hatkin sivua, Niskanen avautuu.
 Eikä pelkkä läpikäynti riitä. 
Avustajalta edellytettiin tekemään 
kaikesta tästä tiivistelmä.
 Aiheestakin herää kysymys, 
että mitä kansanedustaja itse te-
kee? Toisaalta ilmeisemmin pe-
russuomalaisten piirissä tämä 
käytäntö on yleinen. Lehden saa-
mien tietojen mukaan toinen etelä-
pohjalaiskansanedustaja on Mäky-
sen sanoin vaihtanut jo viisi kertaa 
avustajaa ja toinen kansanedustaja 
vaati Seinäjokinen-lehden lähtei-
den mukaan siirtymään etätöistä 
Helsinkiin.
 Niskanen ei ihmettelisi, jos 
jotkut 200 edustajasta yrittäisivät 
ylityöllistää avustajiaan. Niskanen 
omien sanojensa mukaan halusi 
olla suoraselkäinen eikä suostunut 
kohtuuttomina pitämäänsä työ-
tehtävälistaan. Niskanen päätyi lo-
pulta irtisanoutumaan tehtävästä.
 Mäkynen on rakennusmies ja 
Niskanen koulutukseltaan yhteis-
kuntatieteiden maisteri.
 

Kohtuuton työtehtävä-lista

Seinäjokinen-lehti sai viime ke-
väänä kansanedustaja Jukka Mäky-
sen avustajalleen lähettämän työ-
tehtävälistan luettavakseen.

 Päivittäisinä työtehtävinä 
vaadittiin Niskaselta mm. seuraa-
vaa: ”mediaseuranta kotimaasta 
ja ulkomailta. Mielenkiintoisia ja 
tärkeimpiä poimintoja uutisista ja 
ajatuksia herättäviä kolumneja ja 
blogeja. Otsikko-linkki- listaus aa-
mupäivisin sähköpostiin.”
 Lista jatkui ”PeVissä (perus-
tuslakivaliokunta) ja TyVissä (työ-
elämä- ja tasa-arvovaliokunta) 
käsiteltävien asioiden päivittäinen 
”paketointi”. Asiantuntijoiden lau-
sunnoista tiivistetään lausuntojen 
kritiikit lyhyesti ennen kokousta.”
 Päivittäisenä tehtävänä Mäky-
nen vaati tekemään sähköpostivas-
tauksia äänestäjille hänen poliitti-
sen näkemyksensä mukaisesti:
 -Sähköpostivastaukset äänes-
täjille (välitän avustajalle vastat-
tavaksi s-postit, joihin vastataan) 
eli käytännössä avustaja vastaa 
äänestäjien kysymyksiin kanto-
jeni- ja näkemysteni mukaisesti. 
Linkkaa esimerkiksi puheitani ja 
minusta tehtyjä positiivisia uuti-
sointia kansalaisille, Mäkynen vaa-
ti.
 

Lista jatkuu…

Viikoittaisina työtehtävinä ja edel-
lisen hengästyttävän listan lisäksi 
Mäkynen siirsi omia töitään jälleen 
avustajan tehtäväksi:
 ”Perjantaisin tulevan viikon 
täysistuntosuunnitelma, jossa ly-
hyesti ja tiiviisti mitä esitykset 
pitävät sisällään. Huomautus, jos 
esitys ei vastaa puolueen tavoit-
teita. Minua kiinnostavat esitykset 
merkataan kalenteriini.” 
 -Vastaan viimeistään maa-
nantaina, että mihin esityksiin 
tarvitsen puheluonnoksen. Puhe-
luonnokset kiireellisiin aiheisiin 
pyydän lyhyemmällä aikataululla, 
Mäkynen kirjoitti eli käytännössä 
avustajalta edellytettiin tekemään 
kaikki työ edustajan puheenvuoroja 
varten.

 Lisäksi ”perjantaisin tulevan 
viikon valiokuntakäsittelyiden 
suunnitelma, lyhyet tiivistykset 
esitysten sisällöistä. Vähintään yh-
den tiedotteen teko ja lähettäminen 
viikossa. Tiedotteen aihe voi olla 
esim. puhe eduskunnassa, mieli-
pide jostain hallituksen suunnitel-
masta tai ajankohtaiseen aiheeseen 
kannanotto.”
 Kansanedustajan avustaja Nis-
kaselle on myös tehty etätyösopi-
mus. Tästä huolimatta Niskanen 
kertoo, että Mäkysen-listalla edel-
lytettiin mm. ”puheiden tai muiden 
papereiden tulostaminen ja tuo-
minen tarvittaessa sovittuun paik-
kaan. Asiakirjojen tuonti- ja vienti 
tarvittaessa paikasta toiseen.”
 Eikä siinä vielä kaikki. Avustaja 
Niskasen piti toimia Mäkysen aja-
tustenlukijana:
 -Mielenkiintoisten webi-
naarien tai tiedotustilaisuuksien 
kuuntelu ja niistä muistiinpanojen 
tekeminen minulle. Avustaja voi 
käyttää omatoimisuuttaan ja etsiä 
mielenkiintoisia webinaareja mi-
nua kiinnostavista aiheista, Mäky-
nen edellytti.
 Vasta viikoittaisten tehtävien 
listan viimeisenä kohtana Mäkynen 
edellytti, että avustaja ”osallistuu 
avustajille tarkoitettuihin kokouk-
siin teamsillä”.
 

Kaikki kirjalliset työt avustajalta

Jukka Mäkystä ei puheiden tai la-
kialoitteiden kirjoittaminen tai 
taustoittaminen tuntunut kiinnos-
tavan, vaan hän edellytti työtehtä-
välistassaan kuukausittain tai har-
vemmin avustajaltaan seuraavaa:
 - Kirjallisten kysymysten kir-
joittaminen minun antamastani 
aiheesta. Toimenpidealoitteiden 
kirjoittaminen minun antamista 
aiheista. Lakialoitteiden kirjoitta-
minen minun antamista aiheista, 
Mäkynen vaati.
 Niskanen muistaa mm. hela-

torstaina edustaja Mäkysen vaati-
neen häntä kirjoittamaan puheita 
Niskasen vapaapäivänä.
 

Syyttäjän mukaan esitetty 
valheellisia lausumia

Poliisi on lehden saamien tietojen 
mukaan myös tutkinut Mäkysen ja 
avustajansa välistä asiaa.
 Asian yhteydessä avustaja Nis-
kasta kohtaan on esitetty myös 
lausumia, joita hän on vaatinut 
tutkimaan epäasiallisina.
 Syyttäjä totesikin, että ”työn-
tekijän ominaisuuksiin liittyviä 
epäiltyjä valheellisia lausumia on 
esitetty asianomistajalle itselleen 
ja yhdelle toiselle henkilölle.”
 Kyse on syyttäjän mukaan ollut 

kertaluontoisesta teosta, ja esitetyt 
valheelliset tiedot ovat olleet ilmai-
sutavaltaan ja asiasisällöltään lieviä.
 Kansanedustajan avustajan 
palkka vaalikauden alkaessa oli 
2552 euroa kuukaudessa. Ensim-
mäisen kauden kansanedustajan 
palkkio vaalikauden alussa oli 6614 
euroa sekä kulukorvaus 1809,15 
euroa kuukaudessa, kun maakun-
nan kansanedustajalla on joko 
omistus- tai vuokra-asunto pää-
kaupunkiseudulla. Lisäksi matka-
kulut maksetaan.
 
Seinäjokinen-lehti ei tavoittanut 
kansanedustaja Jukka Mäkystä (ps) 
kommentoimaan.

Jukka Mäkynen 
vaati avustajaltaan toteuttamaan 
hengästyttävän pitkälistan. Valtaosa tehtävistä tulisi tehdä 
perjantain ja maanantain välisenä aikana.

Hotelli-, ravintola- ja catering-
alan arvostetut PRO-tunnus-
tuspalkinnot on jaettu. Ammat-
tikeittiön työntekijä -sarjassa 
ykköspalkinnon sai Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun Kampustalon 
Sodexolla kassatarjoilijana työs-
kentelevä Hilkka Anttila.
 Anttilalla on yli 25 vuoden 
työkokemus ravintola-alalta, 
ja Sodexolla hän aloitti vuonna 
2013. Kampustalon toimipaikassa 
sijaitsevat Sodexon ravintola ja 
kahvila, ja vaikka Anttila on tuttu 
näky kahvilassa, hän toimii myös 
keittiön puolella esimerkiksi 
avustavissa ravitsemistyöntekijän 
tehtävissä.
 Hilkka on äärimmäisen pidet-
ty niin asiakkaiden kuin kollegoi-
denkin keskuudessa.
 – Hilkka saa usein palautetta 
poikkeuksellisesta palveluasen-

PRO-palkinnon voittaja Hilkka Anttila itse on tyytyväinen työhönsä, sillä 
hän on aina halunnut olla pullatäti. Työ on hyvin monipuolista, ja parasta 
siinä on aina iloisen Anttilan mukaan asiakkaiden kohtaaminen. Palk-
kaakin tärkeämpi on hyvä ja toimiva työyhteisö.

Hilkka Anttila voitti 
PRO-tunnustuspalkinnon 

hyvä asia, Samuli pohtii.

Numerot avuksi ja 
tavoitteet selviksi

Samuli Juurakon mukaan maatalou-
den neuvontasektorin osaaminen 
punnitaan etenkin isojen päätösten 
äärellä, kuten esimerkiksi inves-
tointien suunnittelussa, osakeyhti-
öittämisissä ja sukupolvenvaihdok-
sissa.
  - Isojen päätösten äärellä on us-
kallettava pohtia rehellisesti yrittä-
jän tavoitteita ja valmiutta sitoutua 
tehtyihin päätöksiin jopa vuosikym-
menten ajaksi. Tilan tulevaisuutta 
tulee myös kyetä simuloimaan eri-
laisten skenaariolaskelmien kautta 

niin, että kaikki riskitekijät ja juri-
diset kiemurat on otettu huomioon. 
Samaan aikaan on hyvä muistaa, 
että ruokamarkkinoilla peli on raa-
kaa, Juurakko toteaa.
  Hän muistuttaa, että tuotta-
jahintoihin maatilayrittäjä ei voi 
käytännössä vaikuttaa. Kannat-
tavuuteen vaikutetaankin lähinnä 
kustannusten hallinnalla ja tuotan-
non tehostamisella.
  -Talouden johtamisen tulee olla 
realistista ja ennakoivaa. Ja kun ti-
lalla tehdään päätöksiä esimerkiksi 
konehankinnoista, tulisi niiden pe-
rustua numeroihin eikä hetken mie-
lijohteeseen, painottaa Juurakko.
 Hän huomauttaa, että eurojen 
avulla on helpointa löytää yhteinen 
kieli myös rahoittajan kanssa.
  -Oli tuotantosuunta mikä ta-
hansa, niin pärjääminen mitataan 
euroissa. Hyvät suhteet ja avoimuus 
rahoittajan suuntaan on tärkeää. 
Maatilayrittäjän oma ymmärrys ti-
lan taloudesta auttaa lainaneuvot-
teluissa ja saattaa vaikuttaa jopa lai-
narahan hintaan, pohtii Juurakko.
 Ja toki maatilan menestymi-
nen riippuu talousosaamisen lisäksi 
myös tuotannon perusasioiden hal-
linnasta.
  - Jos tuotantoa ei hallita riittä-
vän hyvin, talous kärsii. Parhaiden 
käytäntöjen löytämiseksi tilojen vä-
linen yhteistyö on usein paikallaan. 
Sen avulla voidaan hallita myös ris-
kejä ja lisätä jopa työn mielekkyyttä, 
Samuli päättää.

teestaan. Hän kuuntelee asiakkai-
den toiveita sekä on hämmästyt-
tävän aito ja asiakkaista välittävä. 
Hilkalla on aina hymy herkässä. 
Lisäksi hän on aidosti ylpeä työs-
tään ja on oiva linkki työnantajan 
ja asiakkaiden välillä, kertoo Ant-
tilan esihenkilö Nina Johansson.
 Anttila itse on tyytyväinen 
työhönsä, sillä hän on aina ha-
lunnut olla pullatäti. Työ on hyvin 
monipuolista, ja parasta siinä on 
aina iloisen Anttilan mukaan asi-
akkaiden kohtaaminen. Palkkaa-
kin tärkeämpi on hyvä ja toimiva 
työyhteisö. Hän kokee vahvasti 
olevansa oikealla alalla ja tun-
tee niin ammattitaitoa kuin am-
mattiylpeyttäkin sen lisäksi, että 
nauttii työstään. ”Asiakas on aina 
1.” Päivittäiset kävelyt ja luonnos-
sa liikkuminen ovat Anttilan hen-
kireikä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkysen ex-avustaja avautuu: 

Osa kansanedustajista teetättää kohtuuttomia työtehtäviä ja jopa vaalityötä avustajillaan

Kosolan kievarissa tapahtuu
La 28.1. klo 18-21 Tammisunnuntain illallinen 
vapaussodan alkamisen muistopäivänä. Juurella-ravintolan Jääkäri-pitopöytä. Puhujina FT Jussi Niinistö 
”Mihin sotaan pohjalaiset lähtivät?”, Paavo Latva-Rasku Jääkäripataljoona 27:n EP:n perinneyhdistyksestä 
ja kotiseutuhistorian tuntija Taina Hautamäki ”Vapaussodan valo ja varjot Kosolassa”. Illalliskortti 62 €. 
Pöytävarauksilla.

Ti 14.2. klo 11-14 Ystävänpäivän lounas 
Juurella-ravintolan tapaan 27 €. Pöytävarauksilla.

Ti 14.2. Ystävänpäivän illan kakkukahvila klo 18-21. 
Hinta 12,90 €, lapset alle 12 v. puoleen hintaan. Nauti Hyväskän täytekakkuja noutopöydästä niin paljon 
kuin mielit. Voit myös ostaa jo ennakkoon kakkukahvilan lahjakortin Hyväskän konditoriasta (Puistotie 
2) ystävälle tai asiakkaille!

La 25.2. Jääkäreiden Suomeen paluun 1918 
tarinallinen muistopäivä 
Klo 15.30 Kosolan talon järjestämä Jääkärin morsian -elokuvan näytäntö Kauhavan Y-Kinossa (Kauppatie 
109). Elokuva vuodelta 1938 oli kylmän sodan aikana esityskiellossa. Liput 8 e. Klo 18-21 tarinallinen 
Jääkäri-illallinen Kosolan kievarissa, Jääkäri-pitopöytä. Puhujana mm. puolustusministeri Mikko Savola. 
Illalliskortti 62 €. Pöytävarauksilla.

HIIHTOLOMAKAHVILA ma-pe 27.2. – 3.3. 
klo 11 – 15 Hyväskän konditorian herkuin.

MUISTA MYÖS LAHJAKORTIT!
Juurella-ravintolan aterialahjakortit Kosolan kievariin voi ostaa nettikaupasta Juurella.�. Kirjoita 
viestikenttään ”kortti noudetaan Kosolasta” ja sovi nouto 040 172 3606.

Kosolankatu 1, Lapua.

VARAA KIEVARI KOKOUKSEEN TAI PERHEJUHLAAN

Seuraa Kosolan restauroinnin etenemistä ja tulevia tapahtumia: 
������������� ja Facebook-ryhmä Kosolan talo. 

Pitopöytien ruokalistat �������������. 

Tiedustelut ja pöytävaraukset 
heli.karhumaki@kosolantalo.� ja

040 172 3606.

���������������
��������������

����������������

	������������

��������������	���
������������������

Isojen päätösten äärellä on uskallet-
tava pohtia rehellisesti yrittäjän ta-
voitteita ja valmiutta sitoutua tehtyihin 
päätöksiin jopa vuosikymmenten ajak-
si, pohtii Wiklisoftissa työskentelevä 
Samuli Juurakko.

Ilmajokelainen yrittäjä Harri Koskela lähtee Kokoomuksen eduskuntavaaliehdok-
kaaksi.
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Tervetuloa mukaan!

SEINÄJOEN IDEAPARKKIIN

Liity jäseneksi,
käy yhdistyksen kotisivulla

www.epilepsia.fi/etela-pohjanmaa
Sp: etelapohjanmaa@epilepsia.fi  puh. 044 231 1885

Tule keskustelemaan ja tapaamaan
yhdistyksen väkeä

11.2.2023 kello 10 - 14 välisenä aikana

112-tapahtumaan

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

Suomen kristillisissä piireissä on 
levinnyt ainakin reilun kymmenen 
vuoden ajan ns. Kyösti Kallion ru-
kous, joka alkaa sanoilla ”Taivaalli-
nen Isämme, katso armossasi kan-
samme puoleen”.  Tätä rukousta on 
myös myyty paljon postikortteina. 
Suurin osa mainitun rukouksen 
kuulleista tai lukeneista lienee pi-
tänyt sitä aitona presidentti Kyösti 
Kalliolta peräisin olevana tekstinä. 
Hyvin pitkään uskoin itsekin ruko-
uksen olevan varmistetusti presi-
dentti Kallion omia ajatuksia enkä 
edes kyseenalaistanut tuota usko-
mustani. Nyt jo edesmennyt pap-
pi, historiantutkija ja tietokirjailija 
Teemu Kakkuri nosti kuitenkin 
kesällä 2020 Facebookin Kristityt 
historian ystävät-ryhmässä esiin 
kysymyksen ns. Kyösti Kallion ru-
kouksen aitoperäisyydestä.  Aluksi 
pyrin puolustamaan rukouksen ai-
toutta, mutta kun ryhdyin tarkem-
min selvittämään asiaa erään kris-
tityn historioitsijaystäväni kanssa, 
jouduin toteamaan, että rukouksen 
väitetyn syntyajankohdan ja julki-
suuteen putkahtamisen välillä on 
jopa n. 70 vuoden aukko. 
 Ystäväni kanssa tekemieni tut-
kimusten perusteella rukous vai-
kuttiolevan pikemminkin nettiajan 
tuote. Kun muistelimme milloin 
olimme itse ensimmäisen kerran 
kuulleet tai lukeneet ”Kyösti Kalli-
on rukouksen”, pääsimme vuoden 
2010 tienoille. Tästä päättelimme, 
että rukouksen syntyajankohta oli-
si jossain vuoden 2010 paikkeilla, 
ehkä parisen vuotta suuntaan taik-
ka toiseen.
 Huomasimme tutkimuksis-
samme, että rukousta on levitetty 
hieman eri alkuperäväitteillä. Mil-
loin se on pidetty Nivalan kirkossa 
6.12.1939 (ehkä sekoitettu Kyösti 
Kallion pitämään sovintopuhee-
seen Nivalan kirkossa vuodelta 
1918), milloin taas radiossa sama-
na päivänä tai itsenäisyyspäivän ja 
joulun välissä 1939.
 Suurin ongelma oli, että ns. 
Kyösti Kallion rukous ei ole Kallion 
eikä hänen aikakautensa kieltä eikä 
tyyliä. ”Kyösti Kallion rukouksen” 
tyyli ja puhuntatapa vastaavat ny-
kyaikaisen karismaattisen kris-
tillisyyden tyyliä ja puhuntatapaa. 
Voin sanoa tämän melko suurella 
varmuudella, koska tunnen histori-
oitsijana ja kristittynä sekä Kallion 
ajan kielenkäytön että nykyaikai-
sen karismaattisen kristillisyyden 
kielenkäytön. Tässä yhteydessä on 
muistettava, että Kyösti Kallio oli 

Kyösti Kallion rukous –aito vai ei?
maltillisempi kristillisyydessään 
kuin esim. vaimonsa Kaisa Kallio. 
Vaikka presidenttien puheet mo-
nesti kirjoittaa ja on kirjoittanut 
joku muu, niin ne eivät yleensä ole 
täysin eri tyyliä kuin presidentillä 

kanssa sanomalehtiarkistot tal-
visodanajalta läpi ja totesimme, 
että väitetyistä ajankohdista löytyy 
presidentti Kallion puheita, mutta 
ne ovat ihan eri sisältöisiä. Tuo-
hon aikaan presidentin sanomiset 

ki jo noin viisi vuotta sitten selvit-
tämään oliko ”Kyösti Kallion ruko-
us” todellakin presidentti Kallion 
”sydämeltä ja kynästä” peräisin. 
Selvityksensä yhteydessä Seppänen 
oli yhteydessä mm. Kyösti Kallion 
jälkeläisten sukuseuraan. Kallion 
jälkeläisilläkään ei ollut esitettävä-
nään presidentti Kallion elinajalta 
olevaa alkuperäislähdettä rukouk-
selle. Kuitenkin Kallion jälkeläi-
sillä sen olisi voinut kuvitella ole-
van, mikäli rukous olisi perustunut 
esim. presidentti Kallion yksityisiin 
muistiinpanoihin. 
 Tämän vuoden alussa Kyösti 
Kallion rukouksen arvoitus selvi-
si yllättävällä tavalla. Toimittaja ja 
Patmos-lähetyssäätiöntoiminnan-
johtaja Pasi Turunen sai selville, 
että tämän ns. Kyösti Kallion ru-
kouksen on alun perin kirjoittanut 
1960-luvulla saksan kielellä sak-
salaisen Mariasisaret-järjestön pe-
rustaja BasileaSchlink. Rukous on 
sittemmin käännetty suomeksi ja 
useille muille kielille, mutta Kyösti 
Kallion nimiin se lienee laitettu vas-
ta vuoden 2010 tienoilla.
 Entä mitä merkitystä ”Kyösti 
Kallion rukouksen” aitoudella on? 
Eikö itse ajatus isänmaan puolesta 
rukoilemisesta ole tärkeintä? Isän-
maan puolesta rukoileminen on 
varmasti aina paikallaan ja erityi-
sesti nykyisessä tilanteessa, mutta 
on otettava huomioon, ettei ruko-
uksen arvo määräydy sen mukaan 
kuka rukouksen on esittänyt.  Enti-
sen Suomen presidentin ja tavalli-
sen Pihtiputaan mummon esittämät 
rukoukset isänmaan puolesta ovat 
varmasti yhtä arvokkaita. Rukouk-
sella on mielestäni kuitenkin ollut 
väärä motiivi, jos se on laitettu en-
tisen presidentin nimiin pyrkimyk-
sellä saada ko. rukoukselle jonkin-
laista arvonnousua.
 ”Kyösti Kallion rukous” on voi-
nut myös vääristää kuvaa historial-

lisesta Kyösti Kalliosta. Kieltämättä 
rukous on silti parantanut Kallion 
jälkimainetta tietyissä piireissä, ja 
”Kyösti Kallion rukouksen” myötä 
Kalliosta on tullut varsinkin Suo-
men herätyskristillisten piirien 
suosikkipresidentti. Monesti ru-
kousta on myös käytetty korosta-
maan vastakkainasettelua Kallion 
arvomaailman ja Suomen nykyisten 

yleensä.
 Mainittakoon, että talvisodan 
ajalta on peräisin aito presidentti 
Kyösti Kallion antama raamatunlu-
kukehotus Suomen armeijalle, jota 
levitettiin postikorttina jo noihin 
aikoihin. Tuosta raamatunlukuke-
hotusta esittävästä postikortista on 
kuva myös Kyösti Kallion elämäker-
rassa. Monet ovatkin sekoittaneet 
”Kyösti Kallion rukouksen” tähän 
aitoon raamatunlukukehotukseen. 
Rukouksen nykyinen ”päälevittäjä” 
on laittanut hämäävästi sen vieläpä 
samanlaiselle pohjalle (risti ja lip-
pu) ja kaiken hyvän lisäksi vieläpä 
presidentti Kyösti Kallion allekir-
joituksella varustettuna kuten alku-
peräisessä kehotuksessa.
 Kävin historioitsijaystäväni 

ja radiopuheet painettiin lehtiin 
tarkasti. Summa summarum: ky-
seinen rukous näyttää olevan kuin 
ylimääräinen, harhaileva palapelin 
palanen, jolle ei löydy omaa paikkaa 
Kyösti Kallion elämänhistoriassa.
 Myöskään presidentti Kyösti 
Kalliosta kaksiosaisen elämäkerran 
kirjoittanut professori Kari Hokka-
nen ei voinut vahvistaa rukouksen 
aitoutta. Elämäkertateosta kirjoit-
taessaan Hokkanen ei tullut mainit-
tua rukoustekstiä tuntemaan.
 En ole ystäväni kanssa suin-
kaan ensimmäiset ”Kyösti Kallion 
rukouksen” aitoutta selvittäneet. 
Kansan Raamattuseuran työntekijä 
Olli Seppänen, entinen ilmavoimien 
upseeri ja laajasti Suomen sotien 
historiaan perehtynyt henkilö, pyr-

Väitetty Kyösti Kallion rukous.

Kyösti Kallion raamatunlukukehotus.

poliittisten johtajien arvomaailman 
välillä. Todellisuudessa presidentti 
Kallio kuitenkin vierasti uskonnon 
sekoittamista politiikkaan.
 Vielä ei tiedetä miten ja mil-
loin saksalaisen Basilea Schlinkin-
kirjoittamasta rukouksesta tuli ns. 
Kyösti Kallion rukous. Mainittua 
rukousta on käytetty Mariasisarten 
Suomessa pitämissä retriiteissä jo 
ennen sen muuttumista Kyösti Kal-
lion rukoukseksi. 
 

Jukka Pasanen
FM, historianopettaja ja -tutkija

Vieraskolumni

Kun tulin Nurmoon papiksi tammi-
kuussa 1989, seurakunnan lehden 
päätoimittaja Ville Rasku kysyi, 
ovatko seurat sinulle tuttu toimin-
tamuoto. Vastasin, johannyttoki. 
Villeä ei enää ole. Kotiseurakun-
ta-lehtikin lakkasi kymmenkunta 
vuotta sitten. Nurmolaiset seurat 
sen sijaan kutsuu ihmisiä yhteen 
aina vain.

Kysyn sinulta saman kysymyksen 
kuin Ville minulta 34 vuotta sitten. 
Oletko sinä käynyt seuroissa? Ota 
ja mene. Huomaat, ettei kukaan ole 
toistaan kummempi, jokainen

Seurat - seurakunnan vihreä oksa
kaipaa sielulleen rauhaa ja hetken 
yhdessäolon virkistystä. Moni asia 
sujuu paremmin porukalla kuin 
yksin. Sen takia uskoa Jumalaan on 
hyvä etsiä ja pyytää yhdessä. Maail-
ma on paljon parempi paikka elää, 
kun rohkaisemme toisiamme us-
kon tielle.

Seurakunta tahtoo luoda kaikin 
voimin parhaat mahdolliset olo-
suhteet ihmisten kokoontua yh-
teen. Se tarkoittaa hyvin hoidettuja 
tiloja, kutsumustietoisia työnteki-
jöitä ja  aitoa, lämmintä tapaa koh-
data ihmisiä. Ilman teitä, seurojen 

järjestäjät, paljon hyvää jäisi ta-
pahtumatta.

Omassa seurakunnassani suurim-
man osan seuroista järjestää Evan-
keliumiyhdistys, Herättäjä-Yhdis-
tys ja Kansanlähetys. Srk-kodeilta 
löytyvät laulukirjat Siionin Kannel, 
Siionin virret ja Viisikielinen ovat 
yhtä ahkerassa käytössä. Jokainen 
seuroihin kutsuva järjestö on yhtä 
arvokas ja tervetullut rakentamaan 
yhteistä seurakuntaa. Kaikkien jär-
jestöjen luetteleminen on mahdo-
tonta. Kiitos kuuluu kaikille.  

Kuulin hiljattain kaksi mukavaa 
terveistä. Seuroissa oli syntynyt 
ystävyyssuhde. Toinen terveinen 
oli eräällä perheellä syntynyt tahto 
pitää kotiseurat. Nämä kaksi vies-
tiä oli syy minulle tällä kertaa kir-
joittaa yhdestä arkisimmista srk:n 
tilaisuuksista, seuroista. Minulla ei 
ole mitään tarvetta vakuutella ma-
talista kynnyksistä, hyvistä kah-
veista tai lämpimästä ilmapiiristä. 
Seurakunnasta seurat eivät karkaa 
mihinkään. Täällä ollaan uskollisia. 
Viikosta, vuodesta ja sukupolvesta 
toiseen me kutsumme toisiamme 
laulamaan, kuulemaan Jumalan sa-
naa ja rukoilemaan yhdessä.

Nurmon kappalainen
Tapio Hirvilammi

UUDEN KAUNEUSHOITOLAN 
AVAJAISET 7.2. klo 17-19 

pienen purtavan ja 
huikeiden tarjouksien kera. 

Yllätyslahja 5:lle ensimmäiselle!

Avoinna sopimuksen mukaan

Lapuantie 625, 
61450 Kylänpää (Ylistaro)

SKY-kosmetologi 
Sofia Hietamäki

www.kauneushuoneso�as.com

041 312 6824

Amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Seinäjoelle
Suomen amerikkalaisen jalka-
pallon liiton hallitus on valinnut 
Vaahteramalja XLIV:n pelipaikaksi 
Seinäjoella sijaitsevan OmaSP Sta-
dionin.  Loppuottelu pelataan lau-
antaina syyskuun 9. päivä.
 Järjestyksessään 44. Vaahtera-
malja pelataan nyt viidettä perät-
täistä kertaa pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella.
 SAJL:n puheenjohtaja Roope 

Noronen kertoo loppuottelupaikan 
valinnasta näin:
 -Vaahteramalja Seinäjoella on 
ollut työnalla jo pidempään ja on 
hienoa, että tänä vuonna pääsem-
me toteuttamaan tämän. Luvassa 
on aiempaa enemmän ja laajempaa 
oheistapahtumaa ottelun ympäril-
le ja toivottavasti mahdollisimman 
moni jenkkifutisperheestä saadaan 
myös paikanpäälle juhlistamaan 

kauden päätöstä.
 Vaahteramalja XLIV järjeste-
tään yhteistyössä Seinäjoen kau-
pungin, W-Media & Management 
Oy:n sekä Seinäjoki Crocodiles ry:n 
kanssa.
 -Seinäjoki on tapahtumakau-
punki ja täällä järjestetään myös 
useita isoja liikuntatapahtumia. 
Paljon on ollut mm. eri lajien maa-
otteluita, kansainvälisiä kisoja sekä 

urheilutapahtumia toteaa Seinäjo-
en kaupungin liikuntatoimenjoh-
taja Jari Mäkelä.
 Mäkelän mukaan Vaahtera-
maljan eli loppuottelun saaminen 
Seinäjoelle on erittäin hieno ja 
merkittävä asia Seinäjoen kaupun-
gille.
 -Seinäjoella pelataan mm. pal-
loilun pääsarjoissa 7 joukkueen 
voimin. Amerikkalaisen jalkapallo 

seura Crocodiles on pelannut pit-
kään pääsarjatasolla ja pelasi viime 
vuonna Kuopion finaalissa. Toivot-
tavasti OmaSp Stadionin katsomot 
täyttyvät syyskuussa.

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



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!

MEIJERISTI – ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
Hämeen ammatti-instituutista valmistuu ainoana Suomessa ammatilli-
sen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. 

Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua opetusmeijerissä. 
Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteistyössä alan 
yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksen mukai-
silta TJK-jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Aloituspaikkoja myös ammatinvaihtajille. Asuntolapaikka ja ruokailu  
kouluviikolla opiskelijalle maksutonta.  

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku 21 .2. – 21 .3.2023.
Koulutukseen on myös jatkuva haku.

INSINÖÖRI (AMK) –  BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA
Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu meijeriteknologiaan
erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK). 

Meijeriteknologian opintopolku valitaan yhteisten perusopintojen jälkeen. 
Meijerialan opintoihin liittyvä harjoittelu on palkallista.

Tutkinto antaa valmiudet  toimia esimiehenä  tai esimerkiksi  tuotanto-
prosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönotto- 
tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku 15.3. – 30.3.2023.

Meijerit ovat pitkälti automatisoituja tuotantolaitoksia, joissa 
valmistetaan maidosta monenlaisia elintarvikkeita. Laaduk-
kaiden tuotteiden valmistukseen tarvitaan ammattitaitoisia 
tekijöitä.

#syötävänhyväMetalliromut ja lyijyakut rahaksi!
Punnitsemme ja maksamme heti!
Ostohinnat www.romukoski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

AVAJAISPÄIVÄN HUIPPUHINNAT B-kupari 3,50€/kg
Messinki 2,50€/kg
Mmj 1€/kg
Lyijyakut 0,50€/kg
Pelti/
rauta 0,05€/kg

www.romukioski.fi/ostohinnat    GSM 050 505 2030

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

 punainen halli

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi/ostohinnat • GSM 050 505 2030 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi/ostohinnat • GSM 050 505 2030 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

Hamarintie 138, SEINÄJOKI

PUNNITSEMME JA

MAKSAMME HETI!

TORSTAISIN KLO 14-17


