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YK:n ihmisoikeusjulistus takaa kaikille ihmisille joukon oikeuksia 
kuten oikeuden elämään ja vapauteen, sanan- ja uskonnonvapauden 
sekä tasavertaisuuden lain edessä. Meillä jokaisella on myös oikeus il-
maista ja nauttia omasta kulttuuristamme.

Mitä kulttuuri sitten on? Meillä on elitistä korkeakulttuuria, mutta 
myös jokapäiväistä arjen kulttuuria, kuten käyntiä oman kunnan kir-
jastossa tai elokuvateatterissa. Kulttuuria on myös maaseudulla ja sitä 
toivoisin keskusteluissa nostettavan esiin.

Suomi koostuu alueista, maakunnista, joilla jokaisella on oma omalei-
mainen kulttuurinsa. Murteet, heimot, rakennusperintö sekä luonnon 
ja ihmisen muovaamat maisemat ovat kulttuuria. Meillä on maakun-
talaulut, -kukat ja läänintaitelijat. On perinteiset ruuat, aina kalaku-
koista klimppisoppaan. 

Suomessa onkin kaupungistumisen huumassa melkein unohdettu, että 
käsitteenä kulttuuri viittaa alunperin maatalouteen - tosin se juontaa 
vieraskielisestä sanasta, joka kulkeutui Suomeen Ruotsin kautta. La-
tinan sana cultura on johdos verbistä colere, joka tarkoitti alun perin 
viljelemistä, huoltamista ja ruokkimista. Suomessa sana kulttuuri 
esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1729 selvästi maatalouden ter-
minä. Toisin kuin monessa muussa kielessä suomenkielessä kulttuuri 
oli ehtinyt menettää kokonaan alkuperäisen viljelemisen merkityksen.

Mitä sitten on kulttuurihyvinvointi? Se on hyvinvointia lisäävää te-
kemistä, lukemista, musiikin kuuntelua tai käsillä tekemistä. Meillä 
jokaisella on oma tapa harjoittaa kulttuuria. Kulttuurihyvinvointi on 
myös moniammatillista asiantuntijuutta. Kulttuurihyvinvoinnin avul-
la ehkäisemme yksinäisyyttä, tuemme nuorten osallisuutta ja edistäm-
me asiakkaiden hyvinvointia sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. 
Hälyttävän suuri osa ikäihmisten yhteydenotoista sote-palveluihin 
johtuu yksinäisyydestä. Yksinäisyys sairastuttaa.

Miten voimme yhdessä edistää hyvinvointia? Millaisia rooleja taiteen ja 
kulttuurin ammattilaisilla voi olla nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden 
tukemisessa? Mitä voidaan tehdä, jotta taiteen ja kulttuurin mahdolli-
suudet saataisiin käyttöön sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoin-
nin tukemisessa? Miten kunnat voivat seurata ja kehittää kulttuurihy-
vinvointia edistävää toimintaansa? Tässä pohdittavaa jokaiselle.

Meillä on Suomessa keskuudessamme sotaveteraaneja vielä vuoden 
2023 alussa lähes 3 000, heistä sotainvalideja on noin viisisataa. Vete-
raaniemme keski-ikä on yli 97 vuotta. Veteraanien puolisoita ja leskiä 
sekä sotaleskiä on noin 9 000. Veteraanin leskellä ei ole lakisääteisiä 
etuuksia eikä lakisääteistä kuntoutusoikeutta, mutta onneksi sotave-
teraaniliitto sekä useat sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset tukevat les-
kijäseniä taloudellisesti ja järjestävät yhteistä toimintaa. Toivoa sopii, 
että nämä alueelliset toimijat ovat jättäneet järjestöavustushakemuk-
set hyvinvointialueelle ja päättäjät antavat kaiken mahdollisen tuen 
myös sotaveteraanien leskille.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Vaalien alla nousee toistuvasti ja aiheellisesti esille nuorten ja opiskeli-
joiden paineet. Jopa mielenterveyspalvelujen määrä on nuorten keskuu-
dessa räjähtänyt.

Mikä on parissa kymmenessä vuodessa muuttunut? Opiskelusta on tul-
lut joiltain osin paljon stressaavampaa. Jatko-opintoihin pyritään oh-
jaamaan lukiosta suoraan todistuksen perusteella ja pääsykoevalintojen 
kautta valittavien määrää on pienennetty. Tämä on huono suunta.

Muistan kuinka itse lukioaikanani pelasimme pesäpalloa, teimme kave-
reiden kanssa paljon yhteisiä juttuja ja maatalon poikana painoin pitkää 
päivää kesäisin pellolla. Otimme nuorina jo paikallisen kyläseuran hal-
lituksessa ohjat ja opimme järjestötyön saloihin. Kiersimme paikalliset 
pankit, kaupat ja toimijat keräten mainoksia verkkareihin. Onko nyky-
nuorilla näitä mahdollisuuksia, tuskin.

Miksi lukiossa pitäisi pingottaa kurssista toiseen? Eikö nuorena pitäisi 
saada elää muutakin elämää? Lukio on yleissivistävä ja ’mitäpä se hyve-
jää’ hyvä yleisarvosana, jos tähtäin on jossain tietyssä alassa, vaikkapa 
tietotekniikassa, teologiassa tai maatalous-metsätieteissä. Kyllä niillä 
pääsykokeilla vain on tärkeämpi rooli monella alalla kuin kuudella ällällä 
etupäässä kielistä.

Entäpä sitten yliopistot tai amk:t? Vaikuttaa siltä, että nuoret kipuilevat 
kovien asumiskustannusten ja elämässä pärjäämisen kanssa. Samaan ai-
kaan omaan rajalliseen oppiaineeseen perehtynyt lehtori edellyttää parin 
opintopisteen takia käymään läpi järjettömän määrän materiaalia ja vie-
lä tekemään isot esitelmät. Itse olen seurannut, että työelämässä usein 
paineet eivät ole lähelläkään sitä määrää kuin opiskelijoilla. Minkä takia 
nuorista puristetaan kaikki mehut?

UKK:n jalanjäljissä pohjois-pohjalaisen osakunnan ja Kainuun kerhon 
kasvattina tarjolla oli edullista asumista. Eurovuosilta muistan 60 neliön 
kämpästä maksaneeni Helsingissä vuokraa vain 420 euroa. Se antoi liik-
kumatilaa myös elämiseen.

Olisi tärkeää antaa nuorille väljyyttä heidän elämänsä yhteen parhaista 
ja tulevan elämän suuntaan vaikuttavaan aikaan. Oravanpyörässä ei pidä 
ajaa nuoria nurin. Nykyaikainen sosiaalinen media ja nopeasti muuttuva 
yhteiskunta luo jo itsessään nuorille paineita.

”Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan 
kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta 
kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtove-
reita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.

Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin las-
kenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, 
miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta 
perustusta ei kukaan voi laskea.” (1. Kor 3: 7-10)

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta
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Tavoittaa yli 50 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 22.2.2023

Apila-kirjaston Jaaksi-salissa oli 
ystävänpäivänä eli viime viikon 
tiistaina eduskuntavaalipaneeli 
Seinäjoen naisehdokkaille. Mu-
kavaan tunnelmaan tilaisuudessa 
johdatteli lapsikuoro Armit, johta-
janaan Pirjo Kotkaniemi.
 Paneelin järjesti Nainen pai-
kallaan -verkosto, jonka tavoit-
teena on rohkaista naisia mukaan 
politiikkaan ja päätöksentekoon. 
Ryhmä toimii Seinäjoella. Panee-
liin oli kutsuttu verkostoon kuulu-
via seinäjokisia naisehdokkaita.
 Paneelin juontajina toimivat 
Henna Rantasaari ja Irene Turen-
ius. Ehdokkaat avasivat paneelissa 
suhdettaan kulttuuriin.
 

Aalto-keskus puhutti

Yleisöä kiinnosti eniten Seinäjoen 
keskustan ja Aalto-keskuksen ke-
hittäminen. Piia Kattelus-Kilpe-
läinen (Liike Nyt) halusi saada yh-
distettyä Aallon ja Sedu:n intressit 
koulurakentamisen osalta alueella: 
 -Molempia tarvitaan.
 Myös Niina Behm (sd.) ja Pau-
la Sihto (kesk.) komppasivat Kat-
telus-Kilpeläistä. Sihdon mukaan 
Seinäjoki tunnetaan ”Aallosta ja 
tangoista”.
 

”Prosenttitaidetta”

Talouden taantuman aikana on 
valtakunnallisesti syntynyt suurta 
keskustelua rakennushankkeiden 
kustannuksista ja ns. prosenttitai-
teesta.
 Noora Jussila (vas.) ilmoitti, 
että puolueensa kannan mukaisesti 
hän ajaa ns. kahden prosentin peri-
aatetta:
 -Rakennusten kokonaiskus-
tannuksista kaksi prosenttia pitää 
satsata taiteeseen.
 Esimerkiksi noin 20 miljoonan 
euron Aallokko-keskuksessa tämä 

Aalto-keskus puhutti nainen paikallaan -verkoston vaalipaneelissa

Ennen paneelin alkua ehdokkaat tapasivat äänestäjiä vaalitorilla.

tarkoittaisi 400 000 euron laitta- mista taidehankintoihin.
 Kati Nummensalo (kd.) koros-
ti nuorten tarpeita, mutta muistut-
ti myös, että korkeakulttuuriakin 
tarvitaan kuten myös priorisointia.
 

Maakuntien asemaa 
vahvistettava

Paneelin teeman mukaisesti kysy-
mykset oli rajattu kulttuuri-hyvin-
voinnin saralle.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen ha-
luaa vahvistaa maakuntien ase-
maa.
 -Puolustan maakuntien kult-
tuuria, kuten murteita ja rakennus-
kulttuuria. Rakennuskulttuuri on 
erityisen vahvaa ja omaleimaista 

juuri Etelä-Pohjanmaan maaseudul-
la, muistutti Kattelus-Kilpeläinen.
 Paula Sihto (kesk.) muistutti, 
että kulttuurissakin pitää valta-
kunnallisesti jakaa oikeasuhtaisas-
ti rahaa. Sihdon mukaan kirjasto 
pitää olla aina maksuton. 
 

Kirjasuositukset kiinnostivat

Paneelissa ehdokkaita oli pyydetty 
esittelemään mikä kirja olisi ja mitä 
takakannessa lukisi?
 Seitsemän ehdokasta oli löytä-
nyt yhden kirjan, joka kuvaisi häntä 

parhaiten.
 Laura Ala-Kokko (vihr.) oli va-
linnut Ranya ElRamlyn Auringon 
aseman, Niina Behm (sd.) Alviina 
Alametsän ja Mercedes Bentson 
Koulumuistelmat: Kiusaaminen on 
väkivaltaa, Henna Helmi Heino-
nen (kesk.) Tom Wolfen Turhuuk-
sien Rovion ja Noora Jussila Kaari 
Utrion Pirkkalan pyhät pihlajat.
 Kati Nummensalon (kd.) kir-
javalinta oli Virgil Robinsonin Vii-
dankon rohkea Mary.
 Eniten kirjavalinnoista aihe-
utti yleisön keskuudessa reaktioita 

Avoinna sopimuksen mukaan

Lapuantie 625, 61450 Kylänpää (Ylistaro)
(Entinen pankin kiinteistö)

SKY-kosmetologi 
Sofia Hietamäki

www.kauneushuoneso�as.com

041 312 6824

Palvelut:

• Kasvohoidot  • Ripset ja kulmat
• Kuumakivihieronnat 

• Jalkahoidot 

Helmikuun ajat 
-15% normaalihinnoista

Paula Sihdon (kesk.) Maarit Tyr-
kön Tyttö ja Nauhuri sekä Piia Kat-
telus-Kilpeläisen (Liike Nyt) Kaar-
le Sulamaan Hilja Riipinen, Lapuan 
Lotta.
 Sihto pohti valintaansa, kuin-
ka nuoresta Suomen Kuvalehden 
toimittaja Maarit Tyrköstä tuli ta-
savallan presidentti Urho Kaleva 
Kekkosen läheinen ystävä ja luot-
totoimittaja. Sihto pohti, millaisia 
kokemuksia nuori toimittaja on 
päässyt kokemaan tasavallan pre-
sidentin lähipiirissä.
 Piia Kattelus-Kilpeläisen pe-
rustelut valinnalleen aiheutti suu-
rimmat myönteiset kohahdukset. 
Kattelus-Kilpeläinen kertoi tun-
tevansa yhteenkuuluvuutta Hilja 
Riipisen kokemuksiin, joka tuli va-
lituksi kansanedustajaksi Uudelta-
maalta kokoomuslaisten naisten ja 
Lotta Svärd -järjestön tuella, kun 
Vaasan vaalipiirin kokoomuslai-
set miehet olivat poistaneet hänen 
nimen ehdokaslistalta Vaasan vaa-
lipiiristä. Yleisö hymähteli positii-
visesti.
 

Paljon yksituumaisuutta

Paneelissa kannettiin erityises-
ti huolta naiskansanedustajien 
määrästä Vaasan vaalipiiristä. Vii-
me vaaleissa yhteensä 16 kansan-
edustajan Vaasan vaalipiirissä nai-
sia tuli valituksi vain kolme, yksi 
sdp:stä, yksi rkp:stä ja yksi kokoo-
muksesta. Näistäkin demarien Jut-
ta Urpilainen on vaihtunut Matias 
Mäkyseksi vaalikauden aikana.

Kotihoidon johtaja Eila Runsala 
Suupohjasta sai vuoden 2023 Arjen 
turvaaja KAKS – Kunnallisalan ke-
hittämissäätiön palkinnon (2 500 
euron stipendi ja Matti Peltokan-
kaan Arjen turvaaja -veistos), jon-
ka jakoi presidentti Tarja Halonen.
 Kotihoidon johtaja Eila Run-
salan kohdalla palkitsemiseen 
vaikutti pitkän linjan toiminta 
sote-alan arjen turvaajana ja ke-
hittäjänä. Kunnallisalan kehit-
tämissäätiö kertoo perusteluissa 
seuraavasti:
 ”Eila Runsala on pitkäjäntei-
sesti kehittänyt niin itseään kuin 
sote-alan organisaatioiden palve-
luja, millä on ollut laaja-alainen 
vaikutus kuntalaisten arkeen ja 
hyvinvointiin. Hänen työkoke-
muksensa sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävissä käsittää yli 42 
vuoden ajanjakson. Runsalalla on 
vahva sosiaali- ja terveydenhuol-
lon koulutustausta. Se kertoo hä-
nen kyvystään ymmärtää asioita 
laaja-alaisesti eri tasoilta. Esi-
henkilönä hän on aktiivinen, en-
nakoiva, ihmisten ja asioiden joh-

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on myöntänyt kolmelle henkilölle tunnus-
tukset ansiokkaasta ja poikkeuksellisen sitoutuneesta työotteesta julkisten pal-
velujen parissa. Heistä yksi on Suupohjan sote-palveluissa uransa tehnyt Eila 
Runsala. Presidentti Tarja Halonen luovutti palkinnot keskiviikkona 15.2.2023 
järjestetyssä juhlatilaisuudessa.

Hengitysliitto lahjoittaa yhdessä 
Etelä-Pohjanmaan Hengitysyhdis-
tyksen kanssa Seinäjoen keskus-
sairaalle hengityksen apuvälineitä, 
joita voidaan käyttää muun muassa 
hengityssairaiden hoidossa ja kun-
toutuksessa. 
 – Hengityksen apuvälineet 
ovat ratkaisevan tärkeitä vaikeaa 
keuhkosairautta sairastavien koti-

Eila Runsalalle vuoden 2023 Arjen turvaaja-palkinto
taja, joka tekee vahvaa yhteistyötä 
muun muassa muiden Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayh-
tymän hoidon ja hoivan palvelu-
alueen johdon ja esihenkilöiden 
kanssa. Runsala tuo työyhteisöön 

positiivisuutta, reippautta ja pe-
rehtyy asioihin perusteellises-
ti sekä suhtautuu innostuneesti 
uusiin asioihin. Eila jäi eläkkeelle 
vuoden 2023 alussa.”

Hengitysliitto lahjoittaa hengityksen 
apuvälineitä Seinäjoen keskussairaalalle 

hoidossa. Niiden avulla voidaan tu-
kea hengityssairaiden liikkumista 
ja vähentää sairauden aiheuttamia 
pahenemisvaiheita. Nämä laitetäy-
dennykset antavat mahdollisuuden 
auttaa monia keuhkopotilaitam-
me. Olemme hyvin kiitollisia Hen-
gitysliitolle ja Etelä-Pohjanmaan 
Hengitysyhdistykselle tästä lahjoi-
tuksesta, Seinäjoen keskussairaa-

lan keuhkopoliklinikan ylilääkäri 
Leena Tuomisto toteaa ja iloitsee 
lahjoituksista.
 Laitteet on hankittu lahjoituk-
sista, keräyksistä ja arpajaisista 
saaduilla varoilla. Varat mahdol-
listavat myös Hengitysliiton laajan 
tiedon tuottamisen, vertaistoimin-
nan ja monipuolisen järjestötyön.

Noora Knaapila (vas) löysi yhteisen 
teeman Piia Kattelus-Kilpeläisen (liik) 
kanssa lapsiperheiden tukemisesta.
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Aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen tiedotuslehti

Ylistarolainen Sofia Hietamäki 
toteuttu haaveensa omasta yrityk-
sestä; SKY-kosmetologiksi opis-
kellut nuori nainen avasi kosme-
tologipalveluja tarjoavan yrityksen 
entiseen pankin kiinteistöön Lapu-
antien varten.
 -Olen yläasteelta asti haa-
veillut omasta yrityksestä. Omat 
vanhempani ovat yrittäjiä, joten 
esimerkki on tullut kotoa. Yrittä-
jyydessä minua kiehtoo se, että voi 
itse päättää omista aikatauluista, 
kertoo Sofia.
 Kauneushuone Sofia’s vietti 
avajaisia tiistaina 7.2. Se on auki ai-
nakin aluksi sopimuksen mukaan, 
koska Sofialla on vielä vuokratuoli 
myös Seinäjoella. Ajanvaraus hoi-
tuu netissä, soittamalla tai sosiaa-
lisen median kautta.
 -Tarjoan kosmetologipalve-
luja ja hemmotteluhoitoja. Voin 

Uusi hyvinvointialue on ol-
lut toiminnassa pian kaksi 
kuukautta. Isossa kuvassa 
aloitus on sujunut ongel-
mitta, koska mm. massii-
visia henkilöstön palkan-
maksuun liittyviä ongelmia 
ei ollut ja alueen asukkaille 
palvelut näyttäytyvät sa-
manlaisina kuin ennen. 

Vuoden alussa 11 sote-or-
ganisaatiota ja pelastuslai-
tos menivät yhteen. Hyvin-
vointialue työllistää 10 400 
henkilöä, eli hieman vä-
hemmän kuin mitä Alavu-
den kunnassa on asukkaita. 
Alue palvelee lähes 193 000 
eteläpohjalaista. Budjetti on 
843 miljoonaa euroa. Toi-
vottavasti nämä luvut aut-
tavat hahmottamaan orga-
nisaation massiivisuutta.

Suomessa aivovammoja 
syntyy vuosittain noin 34 
000, ja aivovamman jäl-
kitilan oireista kärsii noin 
100 000 ihmistä. Luvut 
ovat suuria ja aivovam-
ma koskettaakin noin 500 
000 ihmistä, kun mukaan 
lasketaan aivovammautu-
neiden ihmisten läheiset. 
Kaikkia aivovammoja ei 
tutkita ja kaikki ihmiset ei-
vät hakeudu hoidon piiriin, 
joten todellinen aivovam-
mojen määrä Suomessa 
on vielä tätäkin suurempi. 
 
Aivovamman saa joka nel-
jäs ihminen jossakin vai-
heessa elämäänsä. Tästä 
huolimatta aivovammoihin 
suhtaudutaan välinpitä-
mättömästi ja ajatellaan, 
ettei se kosketa minua tai 
ei se minulle satu. Mutta 
kun voi sattua! Mutta se 
voi sattua juuri sinulle tai 
läheisellesi! Miksi näin? 
 
Kaatumiset ja putoami-
set ovat suurin syy aivo-
vammojen syntyy. Lisäksi 

Kuinka näkymättömästä 
vammasta saisi näkyvän?

Päivi Puhakka
toiminnanjohtaja 

Aivovammaliitto ry

Ylistaron Kylänpäähän uusi yritys

suositella mm. kasvohoitoja, kuu-

Ylistarolainen Sofia Hietamäki on toteuttamassa haaveensa omasta yrityksestä; 
SKY-kosmetologiksi opiskellut nuori nainen avasi kosmetologipalveluja tarjoavan 
yrityksen entiseen pankin kiinteistöön Lapuantien varten.
 

makivihierontaa tai jalkahoitoa. 

Kiireistä arkea helpottamaan on 
tarjolla ripsien kestotaivutusta, 
värjäystä ja pidennystä sekä kul-
mien laminointia. Hemmottelupa-
ketti sopii, jos haluaa pysähtymistä 
ja hetken hemmottelua, esittelee 
Sofia palveluja.
 Sofia on opiskellut kosmetolo-
giksi Vaasan Vamiassa. Pohjakou-
lutukseltaan hän on merkonomi.

 -Suoritin opinnot loppuun 
oppisopimuksella ja minulla oli 
vuokratuoli Isossakyrössä. Olen 
hankkinut kokemusta asiakaspal-
velutyöstö jo aikaisemmin. Hoito-
ja tehdessä en vastaa puhelimeen, 
mutta soitan kyllä asiakkaalle 
takaisin mahdollisimman pian, 
vinkkaa Sofia lopuksi.

Kauneushuone Sofia’s 
on avoinna ainakin 
aluksi sopimuksen mu-
kaan.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
työllistää 10 400 henkilöä

Vaikka isossa kuvassa vuo-
si on polkaistu käyntiin sen 
suuremmitta ongelmitta, 
aina kuitenkin sieltä ruo-
honjuuritasolta tulee viestiä: 
kutsu lääkärin vastaanotolle 
on mennyt väärälle henki-

lölle, osa liikkeenluovutuk-
sen piirissä olleista sote-
alan työntekijöistä ei ole 
saanut palkanlisiään joulu-
kuulta ja häikkää on myös 
kassajärjestelmien ja lasku-
tuksen suhteen. Kassavirta 

vähenee kun pankkikortil-
la maksaminen ei kaikissa 
yksiköissä onnistu. Lisäksi 
henkilöstön piirissä on epä-
tietoisuutta siitä, keneen ot-
taa yhteyttä kulloinkin.

Itse strategisen tason päät-
täjänä en voi puuttua ope-
ratiiviseen toimintaan sen 
kummemmin, mutta vä-
litän viestiä, että sisäiseen 
viestintään on panostettava 
ja otettava henkilöstön il-
moittamat epäkohdat tark-
kaan syyniin ja hoidettava 
asiat kuntoon.

************

Kansallisen tason ongelma 
on se, että meillä jätetään 
ikäihmiset hoitamatta. Hei-
dän murtumiaan ei leika-
ta, vaan laitetaan jonnekin 

”odottamaan” leikkausta. 
Kuulin juuri yli 90-vuo-
tiaasta rouvasta, joka on 
odottanut reisiluun mur-
tuman leikkaushoitoa yli 5 
kuukautta - koska jalkaa ei 
ole leikattu, on lonkka luu-
tunut riippuvaan asentoon 
ja rouva on liikuntakyvytön. 
Tässä ei ole tarkoitus etsiä 
syyllisiä, vaan saada pääl-
le sellainen tahtotila, että 
ikäihmisten heitteillejättö 
on lopetettava!

Piia Kattelus-Kilpeläinen
Aluevaltuuston 
II varapuheenjohtaja

aivovammoja syntyy lii-
kenneonnettomuuksissa, 
pahoinpitelyissä ja vapaa-
ajan tapaturmissa. Jokai-
nen meistä liikkuu jossain 
ja jollain tavalla. Aivovam-
maan ei vaadita suurta 
iskeytymisnopeutta, jo 10 
km/h riittää aiheuttamaan 
vakavan aivovamman 
ja 18 km/h voi aiheuttaa 
kuoleman. Aivovamma on 
myös alle 45-vuotiaiden 
aikuisten yleisin kuolinsyy.
 
Ihmisen aivot ovat ainut-
laatuiset ja monimutkaiset, 
joten myös aivovamma on 
monimutkainen sairaus ja 
aiheuttaa hyvin yksilöllisiä 
oireita vammautuneelle. 
Oikea-aikaisella hoidolla 
ja kuntoutuksella voidaan 
vähentää oirekuvan pa-
hentumista ja edistää kun-
toutuksen lopputulosta.
 
Aivovammautuneen ihmi-
sen tulee olla aktiivinen 
toimija omassa kuntoutus-
prosessissaan, hänellä on 
paras tietämys aivovam-

man aiheuttamista oireis-
ta ja haasteista elämässä 
– vähättelemättä läheisen 
roolia osana aivovam-
mautuneen henkilön kun-
toutusta. Tyypillisimmin 
aivovamma aiheuttaa vä-
symystä, herkkää kuormit-
tumista ja palautumisen 
hitautta, muistin ongelmia 
ja toiminnan haasteita. 

Seinäjoen evankelis-luterilaisen 
seurakunnan uusi kirkkovaltuus-
to päätti toisessa kokouksessaan 
esittää Lapuan hiippakunnan tuo-
miokapitulille, että uusi Seinäjoen 
kirkkoherra valittaisiin kirkkoval-
tuuston toimesta.
 Tämä ns. välillinen vaali voitti 
suoran vaalin, jossa seurakunnan 
jäsenet äänestäisivät, äänin 33-6.
 Jukka Salo jää eläkkeelle kirk-
koherran virasta maaliskuun alussa. 

Kirkkoherran paikka auki

Seinäjokinen-lehti uutisoi 
(21.10.2022), että lähiseurakuntien 
kirkkoherroilla on kiinnostusta 
tehtävää kohtaan.  
 Alajärven kirkkoherra, pappi-
sasessori sekä filosofian ja teolo-
gian tohtori Ari Auranen myönsi jo 
lokakuussa olevansa kiinnostunut 
Seinäjoella avoimeksi tulevasta vi-
rasta:
 -Kyllä asia on sillä tavalla kiin-
nostava ja pohdinnan arvoinen, 
Auranen kommentoi Seinäjokisel-
le.
 Auranen oli mukana kirkko-
herran vaalissa kymmenen vuotta 
sitten ja hänellä oli jo syksyllä vah-
vistunut entisestään mielenkiinto 

Terveyttä ja hyvinvointia 
paikallisesti tuotetusta 

lähihunajasta, 
ilmainen kotiintoimitus 

Seinäjoen ja 
Ilmajoen alueille

joupinhunaja.fi 
0500-883439

Kirkkovaltuusto haluaa valita uuden kirkkoherran

Seinäjoen avoimeksi tulevaa virkaa 
kohtaan:
 -Olen kiinnostunut.
 Kauhajoen kirkkoherra, teolo-

gian tohtori Jouko Ala-Prinkkilä 
halusi pitää harkintavallan itsel-
lään. Hän ei ollut poissulkenut ha-
kua Seinäjoen kirkkoherraksi.

 Myös vahvana ehdokkaana ni-
mispekulaatioissa pyörivä Laihian 
kirkkoherra ja teologian tohtori 
Antti Yli-opas kertoi tuolloin Sei-

näjokiselle, ettei vielä ollut mietti-
nyt asiaa.
 Tuomiokapituli päättää viran 
hakuehdoista 22. helmikuuta.

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Seinäjoen seurakunta on Suomen toiseksi suurin seurakunta.
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1.Onko teillä sairaalasielunhoi-
dossa tällä hetkellä riittävät re-
surssit?

E-P:n sairaalasielunhoi-
dossa on neljä sairaalapa-
pin virkaa, joiden työpanos 
jakaantuu Seinäjoen kes-
kussairaalan ja psykiat-
risen sairaalan (M-talo), 
muutaman Seinäjoen ter-
veyskeskuksen vuodeosas-
ton sekä Härmän Kunto-
keskuksen alueille. Minun 
lisäkseni sairaalasielun-
hoidon viranhaltijoita ovat 
Tarja Autio, Vappu Kangas 
ja Raimo Lähteenmaa. 
 Neljällä viralla pystym-
me pitämään yllä varalla-
olotoimintaa eli päivys-
tystä joka päivä (klo 7-22) 
ympäri vuoden sekä vas-
taamaan melko hyvin työn 
haasteisiin. Työtä kuiten-
kin riittää kullekin paljon ja 
työkyvystä ja osaamisesta 
on pidettävä hyvää huol-
ta. Olemme hallinnollises-
ti Seinäjoen seurakunnan 

Haastattelussa E-P:n sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori Artturi Kivineva
työntekijöitä, mutta työm-
me kustannuksista vas-
taa Seinäjoen seurakunta, 
hyvinvointialueen muut 
ev.lut. seurakunnat ja Här-
män Kuntokeskus yhdes-
sä. Hyvinvointialue antaa 
yhteistyösopimuksen pe-
rusteella meille työtilat, 
henkilökuntastatuksen ja 
muita työhön tarvittavia 
välineitä, ja nämä resurssit 
ovat hyvät. Keskussairaa-
lassa sijaitseva sairaala-
kirkko näyttää olevan mo-
nelle tärkeä paikka.

2.Mikä on antoisinta työssäsi?

Työssämme antoisinta on 
varmasti sen monipuo-
lisuus ja mahdollisuudet 
auttaa ihmistä! Sielunhoi-
to on psykoterapeuttisesti 
asennoitunutta keskus-
teluapua, jossa yleensä 
kohdataan sairauden, 
kuoleman tai sen uhan 
seurauksena akuuttiin 
kriisiin joutuneita ihmi-

siä. Tapaamiset voivat olla 
kertaluonteisia tai pidem-
piä sarjoja. Sairaalapapin 
kanssa käydyissä keskus-
teluissa elämän merkityk-
sen, mielekkyyden ja hen-
gelliset kysymykset ovat 
usein keskiössä, mutta oi-
keastaan elämän koko kirjo 
esiintyy. Olemme ”nope-
an toiminnan joukko” eli 
useimmiten sairaalapapin 
saa tavattua melko nope-
asti, ja olemme sairaalassa 
potilaita, heidän läheisi-
ään ja henkilökuntaa var-
ten. Saattohoito on myös 
keskeinen osa työtämme. 
Lisäksi annamme paljon 
työnohjausta sote-hen-
kilöstölle ja seurakuntien 
työntekijöille, hoidam-
me sairaalassa kirkollisia 
toimituksia ja hartauk-
sia, pidämme koulutuk-
sia, ohjaamme ryhmiä ja 
vapaaehtoisia, teemme 
työyhteisökehittämistä ja 
toimimme erilaisissa yh-
teistyöryhmissä. Lisäksi 

yksi meistä on kuntoutus-
teologi ja ohjaa mm. kirkon 
työntekijöiden kuntou-

tusryhmiä. Osallistumme 
myös keskussairaalan hen-
kisen ensiavun päivystys-

toimintaan.

3.Olemme eläneet viime vuodet 
kriisistä toiseen. Miten tämä nä-
kyy työssäsi vai näkyykö miten-
kään?

Se on näkynyt monin tavoin. 
Koronakriisiin reagoimme 
pandeamian alussa tar-
vittavilla toimenpiteillä ja 
olimme mm. päivystäjinä 
alueellisessa koronahuoli-
puhelimessa ja tarjosimme 
keskusteluapua potilaille, 
joita läheiset eivät päässeet 
tapaamaan. Aluksi potilai-
ta saattoi huolettaa suun-
niteltujen operaatioiden 
siirtyminen, myöhemmin 
pitkittyneet koronaoireet. 
Koronakriisin vaikutukset 
tuntuvat pitkäkestoisilta ja 
ovat näkyneet vähän vii-
veellä mm. henkilökunnan 
jaksamisessa. Koronapo-
tilaita olemme tavanneet 
viime vuonna enemmän 
kuin edellisinä. Ukrai-
nan sota näkyi heti sama-
na päivänä, kun joidenkin 
iäkkäiden potilaiden van-

hat sotaan liittyvät traumat 
heräsivät eloon, ja myö-
hemmin sotapakolaisten 
kohtaamisina. Nämä kriisit 
seurannaisvaikutuksineen 
tuntuvat lisänneen eri-
ikäisten ihmisten kokemaa 
ahdistusta ja pelkoa.

4.Saatteko te (sairaalasielunhoi-
don työntekijät) tarpeeksi tukea 
työssä jaksamiseen seurakun-
nalta/hyvinvointialueelta?

Olemme kirkon eli seura-
kunnan työntekijöitä sai-
raalassa eli teemme työ-
tämme ikään kuin kahden 
organisaation välimaas-
tossa (ja kolmantena vielä 
Härmän Kuntokeskuksen). 
Se tuo tiettyä erillisyyttä ja 
mahdollisuuksia toimia ja 
nähdä asioita. Sairaalapapit 
tarvitsevat myös omaa yk-
silö- tai ryhmätyönohjaus-
ta työssä jaksamisen ja op-
pimisen kannalta. Koemme 
saavamme riittävästi tukea 
Seinäjoen seurakunnalta 

ja muilta yhteistyöseura-
kunnilta. Olemme kiitolli-
sia, että tämä työ nähdään 
tärkeänä ja siihen halutaan 
panostaa. Seinäjoen seura-
kunnan kirkkoherra johtaa 
yhteisjohtokuntaa, jossa 
käsittelemme työmme ky-
symyksiä ja suunnitelmia - 
siinä on edustus myös hy-
vinvointialueelta. Sairaalan 
johdon tuki työllemme on 
ollut ja on merkittävää ja 
tärkeää. Myös henkilökun-
nan osoittama arvostus 
työtämme kohtaan ja halu 
tehdä monenlaista yhteis-
työtä lämmittää mieltä.

5.Millaisia terveisiä haluat lähet-
tää Seinäjoen seurakunnan päät-
täjille? Entä Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen päättäjille?

Sairaalasielunhoito eri-
koistuneena ja monipuoli-
sena työmuotona on kirkon 
diakonista, mutta myös 
yhteiskunnallista työtä, 
jossa tavoitetaan matalan 

kynnyksen periaatteella 
vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä ja läheisiään 
heidän vakaumusta kunni-
oittaen sekä tuetaan hoi-
tohenkilökuntaa. Sairaus 
ja kuoleman uhka nostavat 
hyvin usein esiin ahdistus-
ta ja muita vaikeita tunteita 
ja kysymyksiä, joita on tar-
peen käsitellä turvallisesti 
ammattilaisen kanssa. Ih-
minen on kokonaisuus ja 
tarvitsee myös kokonais-
valtaista hoitoa, jossa myös 
henkisiä ja hengellisiä tar-
peita huomioidaan. Sai-
raalasielunhoidon myötä 
kirkko sairaalamaailmassa 
toteuttaa perustehtäväänsä 
ja hyvinvointialue saa sai-
raalateologien psykososi-
aalisen tuen ja muun osaa-
misen hyvinvointialueen 
asukkaiden käyttöön hei-
dän haastavissa elämänti-
lanteissaan. Tällaiselle tu-
elle on tarvetta.

Kuvassa Seinäjoen sairaalasielunhoidon pastorit Vappu Kangas, Tarja Autio, Raimo Lähteenmaa ja Artturi Kivineva. 
Kuva: Reija Vilppola
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Klapipaikan yrittäjä Alpo Syvänen 
kertoo tehneensä metsähommia 
40 vuotta.
 -Vuodesta 2005 lähtien olen 
tehnyt tätä klapikauppaa ja tämä 
on hyvä virka eläkeläiselle, py-
syy hoikassa kunnossa samalla. 
Päämarkkina-alueeni on Seinäjoki 
ja lähialueet, mutta nyt kun klapit 
alkavat muilta alan toimijoilta lop-
pumaan, on asiakkaita tullut kau-
empaakin, kuten Mustasaaresta, 
Kurikasta ja Lapualta, toimittelee 
Alpo.
 Syväsellä on käytössä ylis-
tarolaisen Palaxin kone klapien 
tekemiseen. Työn eri vaiheet on 
automatisoitu niin pitkälle kuin 
mahdollista – toki pitää muistaa, 
että puulla on pitkä ja monivaihei-
nen tie metsästä olohuoneen takan 
pesään.
 -Seinäjoelle ja lähialueelle toi-
mitan klapit kotiin sovittuna aika-
na samaan hintaan. Kohonneiden 
energiahintojen johdosta hintoihin 
on tullut pieni lisämaksu. Seinäjo-
en ja lähialueen ulkopuolelle toi-
mitetusta tavarasta perin erillisen 
rahtimaksun – polttoaineiden hin-
nat kun ovat nousseet niin paljon, 
tuumii Alpo.
 Asiakaskunta vaihtelee. Sy-
väsen mukaan kotiinkuljetusta 

Klapipaikan yrittäjä Syväsellä on 
käytössä ylistarolaisen Palaxin 
kone klapien tekemiseen. Työn eri 
vaiheet on automatisoitu niin pit-
källe kuin mahdollista – toki pitää 
muistaa, että puulla on pitkä ja mo-
nivaiheinen tie metsästä olohuo-
neen takan pesään.

Klapipaikka tuo polttopuut kotiin asti

Alpo Syvänen toimittaa Seinäjoelle ja lähialueelle klapit samaan hintaan 
kotiin asti sovittuna aikana.

arvostetaan, koska noin yksi kol-
masosa asiakkaista on naisia eikä 
muillakaan ole välttämättä käytös-
sään traileria tai pakettiautoa polt-
topuun kuljettamista varten. 
 -Pakkanen on paras myynti-
mies, mutta kyllä syksyllä median 
rummutus siitä, että polttopuut 
loppuvat, tehosti myyntiä kum-
masti, toteaa Syvänen.

Metsät tulee samalla hoidettua

Alpo Syvänen kaataa puut syksyi-
sin, loka-marraskuussa enimmät 
ja jatkaa vielä joulukuussa. Samalla 
puut kuljetetaan tien varteen. Maa-
liskuussa alkaa puun kuivaaminen 
auringon ja tuulen vaikutuksesta.
 -Syksyllä aloitan puuhommat, 
puolet hakkaan itse ja puolet ostan. 

Vuosivolyymi on noin 180 kiinto-
kuutioita ja samalla tulee metsät 
hoidettua – voi nelivetotraktorilla 
ajaa helposti metsässä kun se on 
harvennettu ja hoidettu, kertoo 
Alpo.
 Klapihommasta saa parem-
man hinnan kuin jos myisi rungot 
tienvarresta. Kallistuneet energia-
kustannukset ja polttoaineen hin-

nannousu ovat tietenkin lisänneet 
toiminnan kuluja ja polttoaine on-
kin isoin kuluerä.
 Syväsen puut kuljetaan tienvar-
resta autolla, koska niin ne säilyvät 
puhtaampana. Klapien kun tulee 
olla niin puhtaita, että ne ”kelpaavat 
naisten lehtien kanteen”.
 -Koivuklapia menee eniten, 
itse tykkään kuitenkin polttaa se-
kaklapia, joka on hinnaltaan vähän 
edullisempaa. Klapin pituus on 33 
cm. Yhdelle rouvalle tein 25 sent-
tistä, kun hän tarvitsi sitä hellan 
pesään, muistelee Alpo.
 Syväsellä on vielä myytävää 50 
mottia kuivunutta polttopuuta.

Kauhajokisella Lasse Hau-
talalla on pitänyt kiirettä. 
Hänet valittiin aluehalli-
tuksen puheenjohtajaksi 
vuosi sitten maaliskuussa 
ja tehtävää hyvinvointi-
alueen perustamisessa on 
riittänyt.
 -Panostan tämän teh-
tävän hoitamiseen ja jäin 
pois europarlamentaarik-
ko Mauri Pekkarisen eri-
tyisavustajan tehtävistä jo 
viime syyskuussa. Työtä on 
ollut paljon ja kaikki alue-
hallituksen puheenjohta-
jat sanovat samaa, kertoo 
Lasse Hautala.
 Hautala on ollut tyy-
tyväinen aluehallituksen 
työskentelyyn. Kokoukset 
venyvät välillä jopa kuuden 
tunnin mittaisiksi, mutta 
tilanne on ollut sama muil-
lakin hyvinvointialueilla. 
Aikaa myöten työkuorma 
tasoittuu.
 -Paljon asioita on pi-
tänyt saada eteenpäin 
ja olemme hallituksessa 
päässeet eteenpäin aika-
taulujen mukaan, toteaa 
Hautala.
 Kysyttäessä mikä 
muuttui 1.1.2023, vastaa 
Hautala seuraavasti:
 -Se, että 11 sote-orga-
nisaatiota ja pelastuslaitos 
siirtyi yhteen organisaati-
oon. Uudistuksen tarkoi-
tus on ollut, että palvelujen 
käyttäjät eivät huomaisi 
muutosta. Mitään suu-
rempia ongelmia tässä va-
jaan kahden kuukauden 
alkutaipaleella ei ole ollut. 
Palveluita on tarjottu nii-
tä tarvitseville, palkat on 
saatu maksuun ja puhelin-
numerot ovat säilyneet sa-
moina, painottaa Hautala.

 

Rahoitus, henkilöstön 
saatavuus ja palvelu-
tarpeen kasvu haastavat

Hautala kantaa huolta ra-
hoituksen riittävyydestä. 
Valtio vastaa rahoituksesta 
ja rahoituslaskelmat pe-
rustuvat vuoden 2021 tilin-
päätöksiin ja vuoden 2022 
talousarvioihin. Sen jäl-
keen syttyi ”Putinin sota”, 
inflaatio lähti laukalle ja 
kustannnustaso nousi.

Aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala: 

Palveluihin ei ole tulossa muutoksia

 -Palveluntarjoajat ovat 
tiukoilla, sitä ei voi kiis-
tää. Hyvinvointialueella on 
haastetta vastata kaikkiin 
hinnan korotus paineisiin, 
sanoo Lasse Hautala.
 Toinen iso haaste on 
henkilöstön saatavuus.
 -Sosiaali-ja terveysalan 
henkilöstöstä jää eläk-
keelle enemmän kuin mitä 
alalle tulee. Tämä yhtälö ei 
toimi, koska meillä ikäih-
misten määrä kasvaa ja 
palvelutarve lisääntyy, to-
teaa Hautala.
 Valtuusto päättää pal-
veluverkosta ja Hautalan 
mukaan palveluihin ei ole 
tulossa nyt muutoksia.
 -Aika tietenkin näyttää 
miten menee ja kun palve-
luissa digitaaliset palvelut 
ovat lyöneet itsensä läpi, 
palveluverkon lisäksi mei-
dän tulee puhua palvelui-
den saatavuudesta, muis-
tuttaa Hautala.
 

Yhteydenottokynnys 
on varsin korkea

Lasse Hautala kertoo saa-
neensa vain muutamia 
yhteydenottoja alueen 
asukkailta ja palvelujen 
käyttäjiltä.
 -Yleisesti tuntuu, että 
kynnys ottaa yhteyttä on 
korkea alueen asukkail-
la. Toivoisin, että se ei sitä 
olisi. Omalta osalta olen 
voinut turvata hyvinvoin-

tialueen syntymisen ja sen, 
että palvelutuotanto toimii 
ja ihmiset saavat apua ter-
veys- ja sosiaalipalveluis-
sa, tuumaa Lasse.
 Palvelusetelin hinnat 
ovat puhuttaneet julki-

alue on määritellyt palve-
lusetelien hinnat asiakkaan 
palvelutarpeen mukaisesti. 
Asiakas maksaa setelistä 
aina omavastuun.
 -Se oli minulle kieltä-
mättä yllätys, että Etelä-

keen aikana. Korkeimmat 
etuuksien hinnat olivat 
Suupohjassa LLKY:in alu-
eella. Olemme kuitenkin 
onnistuneet siellä ehkäise-
mään raskasta laitospaik-
ka-asumista ja tukemaan 
omaishoitajia ja perheitä, 
kertoo Hautala.

 

Omaishoito on tärkeää

Lasse pitää omaishoitoa 
äärimmäisen hienona asi-
ana ja lähimmäisen rak-
kaiden osoituksena. 
 -Meillä on 1600 
omaishoitajaa ja heidän 
tukeen on varattu 9,2 me 
budjetissa. Kun kustan-
nuksenjakaa päiväkohtai-
sesti, niin kustannus on 
aina alle 20€ vuorokaudes-
sa. Omaishoito on todella 
kustannustehokasta, kun 
sitä verrataan palveluasu-
miseen, joka maksaa 135-
150 €/vuorokausi, muis-
tuttaa Hautala.
 Omaishoidon tuki ja 
omaishoito ovat välttämät-
tömiä. Yhteiskunta ei kykene 
omaishoitoa korvaamaan, 
jos omaishoitoa ei olisi.
 -Jollakin asteikolla 
Suomessa on noin 1 mil-
joona henkilöä, jotka hoi-
tavat omaisiaan. Rekiste-
röityjä omaishoitajia n.350 
000 ja omaishoidon tukea 
saavia on 52 000 valtakun-
nallisesti, päättää Hautala.

Maa- ja metsätalousministeriö, 
Ruokavirasto ja Leader-ryhmät 
allekirjoittivat sopimukset, jotka 
koskevat maaseudun paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteutta-
mista. 
 Sopimuksissa sovitaan ryh-
mien, ministeriön ja Ruokaviras-
ton välisestä yhteistyöstä vuosille 
2023-2027.
 Kaikki Suomen 52 paikallis-
ta Leader-ryhmää allekirjoitti-
vat oman sopimuksensa helmi-
kuun puolivälissä ohjelmakaudelle 
2023-2027 Säätytalolla. 
 Leader-ryhmät ovat maaseu-
dun kehittämisyhdistyksiä, joissa 
ovat mukana alueen asukkaat ja 
aluetta kehittävät yhteisöt, kuten 
järjestöt ja alueen kunnat. Paikalli-
silla toimilla parannetaan maaseu-
dun elinvoimaisuutta, kehitetään 
paikallisia palveluja ja elinkeinoja, 
tuetaan mikroyrityksiä ja yrittä-
jyyttä. Leader-ryhmät myöntävät 
EU-rahoitusta maaseudun kehit-
tämishankkeisiin ja yritystukiin 
oman paikallisen kehittämisstra-
tegiansa mukaisesti. 

Suomi edelläkävijä

Tunnelmaltaan innostuneessa alle-
kirjoitustilaisuudessa maa- ja met-
sätalousministeri Antti Kurvinen ja 
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 
puhuivat paikallisten toimijoiden 
merkityksestä maaseudun elinvoi-
maisuuden edistäjinä.

Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa 
 -Leader-toiminta on lunas-
tanut paikkansa aluekehittäjänä. 
Paikalliset toimet edistävät paitsi 
ihmisten myös ympäristön hyvin-
vointia, luonnon monimuotoisuut-
ta ja ilmastonmuutoksen hillintää. 
Leader kannustaa ja antaa välineitä 
maaseudun asukkaille aktiiviseen 
toimintaan. Se vahvistaa osaltaan 
demokratiaa, Kurvinen lausui. 
 -Arvostan todella paljon Lea-
der-hallitusten työtä oman alu-
eenne kehittäjinä, verkostoina ja 
alustoina, Kurvinen jatkoi kiitellen 
puheensa lopuksi.
 Kansliapäällikkö Husu-Kallio 
nosti puheessaan esiin Leader-
työn edistyksellisyyden.
 -Suomi on Leader-toiminnan 
todellinen edelläkävijä. Se näkyy 
tänäänkin kyvyssä yhdistää osaa-
minen ja asiantuntemus oman alu-
een tarpeisiin, Husu-Kallio kehui.

 Leader-ryhmiä on kaikilla 
Suomen maaseutualueilla, ja Lea-
der-rahoituksen piirissä on yh-
teensä runsaat 2,5 miljoonaa maa-
seutuasukasta. 

Nummela kannusti yhteistyöhön

Leader-ryhmien puheenvuorossa 
Päijänne-Leaderin puheenjohtaja 
Tuomas Nummela puhui yhteis-
työn ja yhteisöjen tärkeydestä. 
 -On tärkeää panostaa maaseu-
dun yhteisöihin, jotta maaseudulla 
säilyy vahva yhteenkuuluvuuden 
tunne sekä yhdessä tekemisen 
kulttuuri. Yhteistyö on valtava voi-
mavara, jota on syytä vaalia, kan-
nusti Nummela.
 Nummela peräänkuulutti 
myös Leader-ryhmien roolia uu-
distajana. 
 -Toimintamme tulee olla elin-
voimaisen maaseudun mahdol-
listaja ja innovatiivinen uudistaja, 
Nummela sanoi.
 Leader-toiminnalla eli yh-

teisölähtöisellä paikallisella ke-
hittämisellä toteutetaan osaltaan 
Suomen EU:n yhteistä maatalous-
politiikkaa, mikä pitää sisällään 
myös maaseudun kehittämisen. 
 Leader-toiminnan rahoitus 
koostuu EU:n maaseuturahaston, 
valtion ja kuntien rahoituksesta. 
Mukana on aina myös hakijoiden 
yksityistä rahoitusta.
 Leader-toiminnan julkinen ra-
hoitus on viisivuotiskaudelle 230 
miljoonaa euroa. Yhden ryhmän 
saama julkinen rahoitus vaihte-
lee 2,6-8,3 miljoonan euron välillä. 
Alueittain rahoitus vaihtelee 8 mil-
joonan ja 28 miljoonan euron välillä.

suudessa. Palvelusete-
li on vaihtoehtoinen tapa 
hankkia palveluita. Pal-
veuseteliä käytetään Ete-
lä-Pohjanmaalla eritysesti 
palveluasumisessa ja ko-
tipalvelussa. Hyvinvointi-

Pohjanmaalla oli yllättävän 
isoja eroja eri etuuksien 
hinnoissa eri yhteistoi-
minta-alueiden välillä. Eli 
yllätys oli, että hinnoitte-
lua ei oltu pyritty yhteen-
sovittamaan PARAS-hank-

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa 
helmikuun puolivälissä ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla.

Lasse Hautalan mukaan omaishoidon tuki ja omaishoito ovat välttämättömiä.

Aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala on ollut tyytyväinen hallituksen työskentelyyn.

Alpo Syvänen on tehnyt klapikauppaa vuodesta 2005. Klapeja on vielä jäljellä.
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Vieraskolumni

En ole missään muualla näh-
nyt niin paljon ihmisten kyyne-
leitä kuin kotikirkossani Nur-
mossa. Kirkko ei suinkaan ole 
surullinen paikka, koska Ju-
mala tietää kaikkien kyynelten 
syyt ja alkulähteet. Ihmisillä on 
paljon asiaa Jumalalle. Juma-
lanpalvelus, tuo pyhäaamun 
ohikiitävä hetki, pitää sisällään 
suunnattoman määrän erilai-
sia asioita. 

Hiljattain oli vuoroni toimittaa 
ehtoolliskirkko. Seurakuntaan 
oli jälleen tullut runsaasti esi-
rukouspyyntöjä. Tuli niiden 
rukoilemisen aika. Sanoitin 
niitä yhteisen rukouksen muo-
toon. Koska olin kääntyneenä 
alttariin päin, en voinut nähdä 
kirkkosaliin. Kuulin hiljaista ko-
pinaa ja vaimeaa keskustelua. 

Jumalanpalvelus – kyynelten tarinaa
Ajattelin, antaa lasten siellä 
liikuskella rauhassa, mukavaa 
se vain on. Vasta jumalanpal-
veluksen lopussa näin ulkona 
olevan ambulanssin. Huono-
vointiseksi tullutta kirkkovie-
rasta oli autettu, talutettu ulos 
ja hälytetty apua. Tämä kaikki 
esirukouksen aikana. Messun 
jälkeen menin suoraa päätä 
kasukka yllä tervehtimään 
ambulanssissa yhä lepäävää 
kirkkovierasta. Lämpimästi hy-
myillen hän kertoi tahtoneensa 
kovasti päästä kirkkoon, mutta 
nyt kävikin näin. Siunauksen 
toivotus tuli hänelle toisen-
laisena ja henkilökohtaisesti. 
Harmitus muuntui rauhaksi 
ja ambulanssihenkilökunnan 
ystävälliseksi hymyksi. Helpo-
tuksen kyynel saatteli muuta-
mien kotimatkaa.

Kiitän ja arvostan todella 
paljon jokaista, joka on ollut 
kirkossa. Usko Jeesukseen 
on samanaikaisesti oma ja 
yhteinen asia. Armahtakoon 
Taivaan Isä, että kirkko tässä 
maassa yhä saisi olla yhteisö, 
jossa Pyhä Henki synnyttää 
uskoa Jeesukseen ja hänen 
sanaansa. Kun maailman ko-
vettama sydän sulaa ja mur-
tuu, kyynel vierähää silkasta 
ilosta.

Kirkossa on välttämätöntä 
nähdä ajan merkit ja sallia 
myös uusien jumalanpalvelus-
yhteisöjen syntyä. Ei kannata 
väittää, että esim. kirkkomme 
virallisten lähetysjärjestöjen 
pitämät jumalanpalvelukset 
ovat srk:n ulkopuolista toi-
mintaa, joka hajottaa kirkkoa. 

Sen sijaan kiiriköön selkeä 
viesti: Kiitos, kun järjestätte 
jumalanpalveluksia ja osallis-
tutte niihin. Näin rakennetaan 
yhteistä kirkkoa ja kotiseura-
kuntaa. Ihmiset tarvitsevat ju-
malanpalveluksia. Taivaaseen 
päästään uskomalla Jeesuk-
seen. Siellä hän pyyhkii mei-
dän silmistämme joka ainoan 
kyyneleen.

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Vuosi 2022 oli maatalousyrittäjille 
haastava. Viljojen ja erikoiskasvien 
hintahuippu nähtiin vuonna 2021 ja 
vuonna 2022 hinnat tasaantuivat ja 
hivenen jo laskivat.

Toisen voitto on toisen tappio. Viljo-
jen ja niistä valmistettavien rehujen 
raju hinnan nousu toi ennen näke-
mättömät haasteet kotieläintiloille.

Kansainvälisissä tutkimuksissa re-
hujen ohella energian hinnan, ja tar-
kemmin raakaöljyn hinnan, on mää-
ritelty olevan 40 vuoden aikasarjalla 
ne kaksi päätekijää, jotka ovat joko 
vaikuttaneet elintarvikkeiden hin-
toihin ylös tai alas.

Viime vuonna osa tiloista selvisi vie-

Veroilmoitus avaa maatalouden karun vuoden

lä polttoöljynkin korkeista hinnois-
ta, mutta Venäjän hyökkäyssodan 
seurauksena kaasumarkkinoiden 

johdattama sähkön hinnan nousu 
uhkasi katkaista lopulta valtaosalta 
tiloista selän.

Sähkön hinnan nousussa voidaan 
puhua tilatasolla jopa kymmenien 
ellei sadan tuhannen euron lisälas-
kusta. Sellaista laskua on ollut lähes 
mahdotonta saada markkinoilta. 
Siksi sähkön hinnan välitön säätely 
ja markkinan hallinta on täysin vält-
tämätöntä.

Veroilmoitusten jättö avaa viime 
vuodelta useilla tiloilla karun todel-
lisuuden. Toki alv-palautuksiakin 
tullee useammalle tilalle, kun kulut 
karkasivat järkyttävän korkealle ta-
solle. Ainakin niillä useilla tiloilla, 
jotka ovat vuosi-alv:ssä saataneen 
palautuksia.

Tällaisena aikana talouden jatkuva 
seuranta on aivan ehdoton edelly-

tys. Osassa tuotantosuuntia viipeellä 
nousseet tuottajahinnat tuovat nyt 
jo parempaa kannattavuutta. Veroil-
moitus tulisi nyt olla kaikille tiloille 
herätys jatkuvaan talouden hallin-
taan ja seurantaan. 

Taantuma näkyy jo nyt rakennus-
alalla lomautuksina ja siinä, ettei 
uusia hankkeita lähde liikkeelle. Ti-
lojen kannattaa nyt seurata kustan-
nusten kehitystä, sillä monella alalla 
taantuma mahdollistaa tarjonnan 
lisääntymisen. 

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

Maanmittauslaitoksen vuoden 2022 
tilaston mukaan tehtyjen kiinteistö-
kauppojen määrä laski loppuvuonna 
nopeasti, mutta hyvä alkuvuosi piti 
kauppamäärät kuitenkin korona-
vuosia edeltävällä tasolla.
 Vuonna 2022 tehtiin 62 900 
kiinteistökauppaa. Se on 16,8 pro-
senttia vähemmän kuin ennätys-
vuonna 2021. Kauppoihin käytetty 
rahamäärä laski 8,3 prosenttia 9,9 
miljardiin euroon edellisen vuoden 
10,8 miljardista eurosta. Asuntoi-
hin ja lomakiinteistöihin käytetty 
rahamäärä laski, mutta sen sijaan 
maa- ja metsätalouden tilojen 
hankinnan rahamäärä piti pintan-
sa pysyen edellisen vuoden tasolla.

Peltokauppa hiljeni 
vähemmän kuin 
muiden kiinteistölajien
Viime vuoden aikana tehtiin yli 2 
hehtaarin pelkästään peltoa sisäl-
täviä kauppoja kaikkiaan noin 680 
kappaletta. Se on 8,5 prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2021. Eniten 
kauppoja tehtiin viime vuosien ta-
paan Etelä-Pohjanmaalla, yhteen-
sä 125. Sielläkin määrissä laskua yli 
7 prosenttia.

Kiinteistökauppa hyytyi loppuvuotta kohti

 Koko maan peltokauppojen 
mediaanihinta oli 8 700 euroa heh-
taarilta. Keskihinta nousi 2,5 pro-
senttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Manner-Suomessa pelto oli 
kalleinta Varsinais-Suomessa, me-
diaanihinnan ollessa 12 000 €/ha. 
Ahvenanmaalla peltomaa oli vielä 
kalliimpaa, 15 900 €/ha. Tosin luku-
arvo perustuu vain kolmeen pelkäs-
tään peltoa sisältävään kauppaan. 

Halvimmalla peltoa pystyi hankki-
maan Lapista, noin 2 000 €/ha.

Metsätilakauppojen määrässä 
laskua, mutta hinnat 
jatkoivat nousua
Viime vuonna tehtiin koko maassa 
noin 4 520 edustavaa pelkästään 
metsää sisältävää yli 2 hehtaarin 
tilakauppaa. Se on 13 % vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Kauppo-
jen määrissä tiputtiin vuoden 2019 
tasolle. Eniten metsäkauppoja sol-
mittiin viime vuosien tapaan Poh-
jois-Pohjanmaalla, yhteensä 640. 
Siellä kauppojen määrissä tapahtui 
16 prosentin lasku suhteessa edel-
liseen vuoteen.
 Kun tarkastellaan Manner-
Suomen kauppamäärien kehitystä 
maakunnittain suhteessa edelliseen 

vuoteen, lisääntyivät määrät vain 
Keski-Suomessa (+17 %) ja Poh-
jois-Karjalassa (+ 2 %). Voimakkain 
lukumäärien väheneminen nähtiin 
Keski-Pohjanmaalla, 29 prosenttia.
 − Kauppojen mediaanihinta 
oli noin 3 600 euroa hehtaarilta. 
Keskihinta nousi peräti 14 pro-
senttia vuoteen 2021 verrattuna. 
Osa keskihinnan noususta selit-
tyy Suomen eteläosan korkeam-
milla hinnoilla, sillä etelän osuus 
koko maan kauppamäärästä nousi 
edellisvuoden 35 prosentista 42 
prosenttiin. Noin puolet hinnan 
noususta johtunee kauppojen alu-
eellisen jakauman vaihtelusta, ar-
velee metsien kauppatilastoihin 
perehtynyt johtava asiantuntija 
Esa Ärölä Maanmittauslaitoksesta.
 Kalleinta metsä oli Uudella-
maalla, jossa mediaanihinta oli 6 
500 euroa hehtaarilta. Varsinais-
Suomessa päästiin myös 6 000 
euron keskimääräiseen hehtaari-
hintaan. Metsää sai halvimmalla 
Lapista, keskimäärin 1 300 euroa 
hehtaarilta. Eniten keskihinta 
nousi euromääräisesti Uudella-
maalla, noin 1 600 euroa heh-
taarilta. Nousua oli 33 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna

Vuonna 2022 tehtiin 62 900 kiinteistökauppaa. Se on 16,8 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2021.

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



VALITSE ROHKEASTI
- ONNISTUMME YHDESSÄ

YHTEISHAKU 21.2. - 21.3.2023
Ilmajoki  |  Kurikka  |  Lapua  |  Rengonharju  |  Seinäjoki: Rastaantaival, 

Suupohjantie, Törnäväntie  |  Ähtäri: Koulutie, Tuomarniementie

Katso kaikki mahdollisuudet s e d u . f i / y h t e i s h a k u 2 0 2 3

HAKIJAPALVELUT
p. 040 830 2275 

hakijapalvelut@sedu.fi

 ■  pääset kiinni työelämään jo opiskeluaikana; 
  jokaisessa tutkinnossa opitaan myös työpaikoilla
 ■  oppisopimus on mahdollinen jokaisessa tutkinnossa, 
  ks. sedu.f i /opiskelu-oppisopimuksel la
 ■  hankit jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin; 
  voit suorittaa korkeakouluopintoja jo Sedussa, ks. sedu.f i /vayla
 ■  voit tehdä myös yo-tutkinnon, ks. sedu.f i /kaksi-tutkintoa
 ■  yhdistä urheilu ja opiskelu Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian avulla, 
  ks. sedu.f i /urhei le- ja-opiskele
 ■  muista TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, ks. sedu.f i / tuva

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.

#syötävänhyvä

Seuraava Seinäjokinen 
ilmestyy 15.3. laajalla yli 60 000 levikillä. 

Varaa ilmoituspaikkasi seinajokinenlehti@gmail.com


