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Liike Nyt:in Harkimo
vieraili Seinäjoella  s. 2-3.

Piia tavattavissa
To 16.3. klo 16–17 Koulukatu 12, Seinäjoki 
Piian vaalitupa (kahvitarjoilu)

Pe 17.3. klo 10 Alavus Bioenergia -tapahtuma, 
Rantatöysäntie 306, Ranta-Töysä 
(makkaratarjoilu)

La 18.3. klo 12.30 Ylistaro St1 
(kahvi ja munkki)

Su  19.3. klo 12.30 Koulukatu 12, Seinäjoki
Seinäjokisen vaalipaneeli (kahvitarjoilu)

Puh. 040 5868 401
www.piiakattelus-kilpelainen.fi
piia@piiakattelus-kilpelainen.fi

Tämä lehti jaetaan myös: Kauhajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Isokyrö, Ilmajoki, Lapua ja Kauhava.
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Me kaikki olemme kuulleet seitsemästä yltäkylläisyyden vuodesta, joi-
ta symboloi seitsemän kaunista lehmää ja seitsemän kaunista tähkää. 
Sekä seitsemästä nälkävuodesta, joita kuvataan seitsemällä laihalla 
ja rumalla lehmällä sekä seitsemällä tyhjällä ja itätuulen polttamalla 
tähkällä.

Suomalaisen maataloustuottajan kohdalla tuo seitsemän nälkävuotta 
tuntuu jatkuvan, ja onkin perusteltua herättää henkiin MTK:n kym-
menen vuotta sitten lanseeraama slogan ”Miksi se joka tekee eniten 
saa vähiten?” Miten kauan maataloustuottaja jaksaa tehdä työtä ”rak-
kaudesta lajiin”?

Maatalous ja kotimainen ruuantuotanto ovat elintärkeä osa maam-
me huoltovarmuutta. Viime talvi osoitti omavaraisuuden merkityksen 
niin ruuantuotannon kuin energiankin osalta. Kotimainen ruuantuo-
tanto on osa puolustuskykyämme ja se mittaa kriisinkestävyyttämme.

Ensinnäkin, maataloustuottaja haluaa pärjätä maatalouden myynti-
tuotoilla, ei tuilla. Maatalouden tulonmuodostusta tulee uudistaa si-
ten, että elintarvikemarkkinalaissa kiellettäisiin kaupan omat merkit 
määräävässä markkina-asemassa olevilta kaupoilta. 

Toiseksi, turpeen merkitys tulee tunnustaa. Polttoturpeen energiavero 
tulee poistaa ja keinotekoisista päästöoikeusmaksuista tulee luopua. 
Energiaturpeen lisäksi suomalainen maa- ja metsätalous tarvitsee 
kuivike -ja kasvuturvetta. Turve on erinomainen kuivike, koska se on 
antibakteerinen ja se sitoo hyvin kosteutta. Kasvuturvetta tarvitsem-
me puuntaimien kasvatuksessa sekä kasvihuoneilla kasvisten ja vi-
hannesten kasvualustana. Turve tulisi määritellä uusiutuvaksi vuotui-
sen kasvun osalta. Turvealan työllistävä merkitys on iso maakunnille 
ja se on monelle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka. 

Meillä on puuta metsissä enemmän kuin koskaan ennen. Metsien kas-
vu vuodessa on reilusti yli sata miljoonaa kuutiota vuodessa ja puuta 
korjattiin v. 2021 vain 76,3 miljoonaa kuutiota. Miten on mahdollista, 
että nyt väitetään metsiemme olevan päästölähde, vaikka puuvaran-
tomme on sadassa vuodessa kasvanut 1500 miljoonasta kuutiosta 2500 
miljoonaan kuutioon? 

Metsäala tuo työtä kymmenille tuhansille maakuntien ihmisille. Met-
sien talouskäyttö tulee sallia myös tulevaisuudessa ja metsien käytön 
osalta päätösvalta tulee olla suomalaisilla metsänomistajilla. 

Viljelijä välittää ja vaalii luontoa, myös yhteiskunnan tulee välittää 
viljelijästä ja turvata kotimainen ruuantuotanto. Vastuullisuudesta 
kun puhutaan, korostetaan ihan liikaa ympäristönäkökulmaa tai siis 
ilmastoa. Mihin on jäänyt sosiaalinen vastuu ja se, että maataloustuot-
tajan hyvinvoinnista on huolehdittava, jotta hän sitten jaksaa huoleh-
tia eläinten hyvinvoinnista.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Valtiovarainministeriö (VM) esittää ruoan arvonlisäveron korottamista 
14 prosentista 24 prosenttiin. Ihmettelen tämän kaltaisia esityksiä, jotka 
osuvat kaiken heikoimpiin. En hyväksy ruoan alv:n nostoa. Mikäli myös 
yleinen alv nousisi 24 %:sta, iskisi nousu ruoan alv:iin yli 10 prosentilla. 
Maksajina olemme me tavalliset suomalaiset. 
 
Perheen 114 euron ruokaostoksista 14 euroa on arvonlisäveroa. Jos alv 
nostettaisiin yleiselle 24 prosentin tasolle, nousisi ruokakassin hinta 
kympillä 114 eurosta 124 euroon.
 
Isompi perhe ostaa helposti 10-15 kertaa kuukaudessa tuon reilun satasen 
ruokakassin. Alv:n nosto tekisi 150 euroa kuukaudessa. Tämä olisi raju 
lisä, kun korkojen nousut ovat helposti tuoneet 100 000 euron velkamää-
rällä jo 250-300 euroa lisää kuukausikuluja ja monelle lapsiperheelle jopa 
yli 500 euroa. Sähkölaskujen nousu on tuonut toisen mokoman.
 
Opiskelijoille, vanhempainvapaalla oleville, eläkeläisillä tai työttömille 
ruokamenot ovat iso osa kaikista kuluista. Veron korotus iskisi siten pie-
nituloisimpiin rajuiten.
 
Ruoan alv iskee myös kotimaisiin tuottajiin. Kun hinnat nousevat, tuo-
reesta ruoasta perheissä tingitään ja ostokset ohjautuvat halvempiin 
eineksiin. Ne tuotetaan usein kaukana Suomesta ilman vastaavia laatu-
kriteerejä kuin Suomessa. VM esittää myös maatalouden alasajoa Poh-
jois-Suomessa esittämällä leikkauksia pohjoiseen tukeen. VM perustelee 
esitystä, että maatalous pitää keskittää parhaille alueille. Mitä ihmettä? 
Eikö valtiovarainministeriö oppinut mitään koronan ja sodan seurauksis-
ta, kun omavaraisuuden menetyksen takia jaettiin miljardeja hyödykepu-
lan takia mm. maskikauppiaille.
 
Iso-Britannia piti EU-aikanaan ruoan alv:n nollassa. Minun kantani on 
ehdoton ei ruoan alv:n siirtämiselle yleiseen alv-tasoon. Verosopeutus 
pitää aloittaa asettamalla verot ulkomaisilla eläkeyhtiöille ja yrityksille, 
jotka toimivat jopa 0-verolla. Myyntivoittoverot pitää asettaa samalle 
30-34 pääomaverokannalle kuin esim. tavallisilla suomalaisilla metsän-
omistajilla. 
 
Kotimainen ruoka ja energia ovat keskeinen osa Suomen huoltovarmuut-
ta. Kohtuuhintainen ruoka on turvattava suomalaisille. Ruoantuottajat 
eivät kestä enää yhtään lisärasitteita. Eivätkä varsinkaan pohjoisen tuen 
ja luonnonhaittakorvauksen leikkaamista.

Sananlaskuissa 13: 6-9 on monelle tärkeä viisaus opittavaksi:

”Oikeamielinen pysyy oikealla tiellä, jumalaton syöksyy syntiin ja tu-
hoon.  Moni rikkaaksi tekeytyvä on tyhjätasku, moni köyhyyttään valit-
tava omistaa paljon. Rikkaalla on, mistä maksaa lunnaat, köyhää on turha 
uhkailla. Oikeamielisten valo sädehtii ja loistaa, mutta jumalattomien 
lamppu sammuu.”

Sami Kilpeläinen

Kilpeläisen Juntta

Ruoan alv:ia 
ei saa nostaa

Puheenjohtajan palsta

Miksi se joka tekee 
eniten saa vähiten?
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Tavoittaa yli 100 000 lukijaa, 
Ilmestymispäivä 15.3.2023

Kitinojan kaupalla järjestetty vaa-
lipaneeli keräsi lähes satapäisen 
yleisön maaliskuun ensimmäisenä 
lauantaina Ylistaroon. Yleisöä saa-
pui runsain joukoin, vaikka samaan 
aikaan hiihdettiin naisten MM-ki-
sojen 30 kilometriä.
  Maataloutta käsitelleessä ti-
laisuudessa mukana olivat Mikko 
Savola (kesk.), Piia Kattelus-Kil-
peläinen (Liike Nyt), Janne Sanke-
lo (kok.) ja Harry Harkimo (Liike 
Nyt).
 

Maatalouteen erilaisia ratkaisua

Janne Sankelo sanoi ruokaketjun 
ongelman olevan, että tuottajan 
osuus on liian pieni.
 -Tukipolitiikka pitäisi siirtää 
enemmän ruoantuotantoon.
 Kysymykseen tulevan edus-
kunnan tärkeimmistä tehtävistä 
maatalouden osalta Savolalla ja 
Kattelus-Kilpeläisellä oli selvät 
kannat.
 -Tarvitaan enemmän kansal-
lista yhtenäisyyttä, linjasi Savola.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen oli 

Seinäjoella, Lapualla, Ylistaron Ki-
tinojan kaupalla ja Vaasassa vie-
raillut Liike Nyt:in puheenjohtaja 
Harry Hjallis Harkimo vaatii Suo-
meen vaalien jälkeen oikeistohal-
litusta.
 -Suomi ei voi jatkaa tällaisel-
la velkaantumisen tiellä. Tähän ei 
saada mitään tolkkua, ellei Suo-
meen saada oikeistohallitusta, lin-
jasi Harkimo.
 Harkimo kritisoi Kitinojan 
kaupalla lähes sadalle paikalle 
tulleelle tilaisuuden osallistujille 
nykyisten suurten puolueiden toi-
mintaa.
 -Mikään ei muutu, jos nämä 
samat puolueet äänestetään taas 
valtaan, sanoi Harkimo.
 

Yrittäjien asialla

Harkimo kertoi puolueensa Liike 
Nyt:in keskeisiä teemoja olevan 
myös yrittäjien aseman, sillä Suo-
mi elää yrittämisestä ja yritykseen 
syntyvistä työpaikoista.
 -Kauppalehti listasi, että olen 
toiminut yli 100:ssa eri yrityksessä 
hallituksessa. Se on aivan totta ja 

Harkimo: Suomi tarvitsee oikeistohallituksen

voin sanoa tuntevani perusteelli-
sesti yritysten toimintaympäristön 
ja haasteet, Harkimo totesi.
 Liike Nyt on linjannut, että se 
tavoittelee osana Suomen tasa-
painottamista 85 prosentin työlli-

syysastetta.
 

Torit täyttyivät

Seinäjoella Harkimo osallistui Liike 
Nyt:in ehdokkaan Piia Kattelus-

Kitinojan kaupan vaalipaneeli veti lähes satapäisen yleisön

 -Kokoomuksen Sirpa Pietikäi-
nen puhuu puuta heinää EU:ssa. 
Metsäasiat pitää saada kansallisiin 
käsiin, napautti Savola kuittauksen 
Sankelolle.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen 
muistutti, että metsissä puuvaran-
to on kasvanut hurjasti viimeisten 
50 vuoden aikana:
 -Vuosittain kasvua on yli 100 
miljoonaa kuutiota ja käyttö oli 
vain 76 miljoonaa kuutiota. Puuva-
ranto on kasvanut enemmän kuin 

koskaan, muistutti Kattelus-Kil-
peläinen.
 Liike Nyt:in puheenjohtaja 
Harry Harkimo puuttui omalla vas-
tausvuorollaan Sankelon ja Savolan 

SEINÄJOKINEN-LEHDEN SUURI VAALIPANEELI
                  - su 19.3. Klo 12.30, Koulukatu 12, Seinäjoki -

Harri Koskela
Toimitusjohtaja, yrittäjä

Mikko Savola
Kansanedustaja, 

maatalousyrittäjä

Piia Kattelus-Kilpeläinen
Hallintotieteiden maisteri, 

poliisin virkatutkinto

Niina Behm
Tarkastaja,

Restonomi (AMK)

Juhana Lähdesmäki
Yrittäjä, Toimitusjohtaja

81 74 41 102109

Paneelissa mukana

Kilpeläisen vaalistarttiin. Tilai-
suudessa oli myös muita eduskun-
tavaaliehdokkaita.
 Seinäjoella soppatykki tyhjen-
nettiin pohjia myöten, kun reilun 
tunnin aikana peräti 200 ihmistä 

tuli tapaamaan Kattelus-Kilpe-
läistä, Harkimoa ja muita puolueen 
ehdokkaita Koulukatu 12:en edus-
talle, Kattelus-Kilpeläisen juuri 
avatun vaalitoimiston eteen.
 Harkimon päivä jatkui Lapual-
le, jos väki jo odotteli Liike Nyt:in 
puheenjohtajan ja ehdokkaiden 
saapumista paikalle.
 Seinäjoella ja Lapualla jaossa 
oli myös uusiutuvaa turvetta ja tur-
verekka.
 Kitinojan kaupalla pidetyn ti-

huolissaan maataloustuottajien 
asemasta elintarvikeketjussa:
 -Maataloustuottajien asemaa 
pitää vahvistaa elintarvikemark-
kinalaissa. Kaupan omat merkit eli 
PL:t pitää kieltää, Kattelus-Kilpe-
läinen esitti konkreettisena toime-
na.
 Harry Harkimo kertoi olleen-
sa kuluttajavirastoon yhteydessä 
useita kertoja ja ihmetelleensä, 
miksi S-ryhmän osuuskaupat saa-
vat ostaa yhdessä tuotteita.
 -Suomen kilpailulaki suosii 
perusteettomasti kauppaa ja ainoa 
linja on vain tuotteiden halpuutta-
minen, sanoi Harkimo.
 

Metsäpolitiikka omiin käsiin

Janne Sankelon mukaan metsäasi-
oissa hänelle tärkein teema on lu-
nastuslain muuttaminen ja siihen 
ennakkovaikuttaminen. Sankelo 
myös arvosteli kovin sanoin kes-
kustaa sen epäonnistumisesta hal-
lituksessa.
 Mikko Savolan mukaan metsä-
politiikka pitää saada omiin käsiin.

nokitteluun.
 - Jos ei nyt saada oikeistohalli-
tusta, niin tämä maa ei kehity. Tur-
ha riidellä. Ja haukkua. Nyt pitää 
katsoa eteenpäin, sanoi Harkimo 
terävästi yleisölle, saaden raikuvat 
aplodit.
 

Energiaomavaraisuus keskiöön

Piia Kattelus-Kilpeläinen muistut-
ti, että seuraavan eduskunnan on 
linjattava turve uusiutuvaksi.
 -Tarvitaan turpeen maineen 
palautus. Turve uusiutuu, se on 
biologinen fakta. On erikoista, että 
ydinvoima on saatu uusiutuvaksi, 
mutta turve muka ei uusiudu? Bio-
kaasu on myös mahdollisuus maa-
tiloille, sanoi Kattelus-Kilpeläinen.
 Piia Kattelus-Kilpeläinen myös 

kritisoi kovin sanoin tuulivoima-
hankkeita ja kuinka metsänomis-
tajia kohdellaan näissä hankkeissa.
 Mikko Savola näki energia-
kysymykseen tarvittavan laaja-
alaisuutta. Savola jopa kaipasi lisää 
tuulivoimakaavoitusta.
 -Aurinkovoimalla ja biokaa-
sulla on myös potentiaalia, Savola 
näki.
 Janne Sankelo näki tarvitta-
van aurinko- ja tuulivoimaa, mutta 
myös säätövoimaa. Sankelo kertoi 
itse toimineensa myös VAPOssa ja 
haluaisi kotimaiset polttoaineet 
takaisin kunniaan ja turpeen veron 
nollaan.
 -Tarvitaan omavarainen ener-
giantuotanto, sanoi Sankelo.

laisuuden jälkeen Harkimon matka 
jatkui Vaasan torille.
 Vaasan torilla oli päivän aikana 
ollut kaikki muut eduskuntapuolu-
eet ja Liike Nyt:in saapuessa kello 
16 jälkeen oli teltalla jo suuri väki-
joukko odottamassa.
 -Yli sata henkeä tuli vielä illan 
päätteeksi Vaasaan, joka osoittaa 
huikean kiinnostuksen Liike Nyt:iä 
kohtaan, iloitsi eduskuntavaalieh-
dokas Piia Kattelus-Kilpeläinen.

Terveyttä ja hyvinvointia 
paikallisesti tuotetusta 

lähihunajasta, 
ilmainen kotiintoimitus 

Seinäjoen ja 
Ilmajoen alueille

joupinhunaja.fi 
0500-883439

Seuraa suorana Seinäjokisen FB:ssä.

Kitinojan kaupalla puhuttiin maataloudesta.  Paikalla oli runsas ja asiantunteva 
yleisö.

Liike Nyt:in puheenjohtaja Harry Harkimo ja kansanedustajaehdokkaat kiinnostivat kansaa.

Soppatykki syötiin tyhjäksi Piia Kattelus-Kilpeläisen kampanja-avauksessa.
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Vaasan vaalipiirissä on kuusi-
toista kansanedustajaa, ja näillä 
paikoilla on tällä hetkellä vain 
kaksi naista: Anna-Maja Hen-
riksson (r.) ja Paula Risikko 
(kok.).
 Naisia on siis vain 12,5 pro-
senttia Vaasan vaalipiirin kan-
sanedustajista ja miehiä on pe-
räti 14 eli 87,5 prosenttia. Jutta 
Urpilainen (sd.) siirtyi EU-ko-
missaariksi ja jätti eduskunnan 
kesken vaalikauden, mikä alensi 
naisedustajien määrää yhdellä.
 Henriksson sai viime edus-
kuntavaaleissa 14 545 ääntä ja 
Risikko 9891 ääntä.

Bettson lyö vetoa 
Kattelus-Kilpeläisen puolesta

Tunnettu Suomessakin toimi-
va vedonlyöntitoimisto Bettson 
arvioi naisista Henrikssonin ja 
Risikon ohella Piia Kattelus-Kil-
peläisen (Liike Nyt) olevan po-
tentiaalisen läpimenijän. Saman 
analyysin teki Yle Pohjanmaa ra-
diolähetyksessään.
 Kattelus-Kilpeläisen ää-
nimäärät ovat olleet vahvassa 
nousussa ja kuntavaaleissa ääniä 
kertyi Seinäjoella huikeat 1093. 
Kattelus-Kilpeläinen on kolmas 
valtuutettu ikinä Seinäjoella, 
joka on saanut yli tuhat ääntä. 
Muut ovat Risikko, joka sai kun-
tavaaleissa 2021 Seinäjoelta 1594 
ääntä ja Harry Wallin (sd.), joka 
ei enää asettunut ehdolle edus-
kuntaan. Wallin on parhaimmil-
laan saanut kuntavaaleissa 1005 
ääntä.
 Kattelus-Kilpeläisen kan-
sansuosio on niin vahva, että kun 
muut puolueet ovat lähinnä ol-
leet tyhjällä Seinäjoen keskusto-
rilla kannattajiensa kanssa, Kat-
telus-Kilpeläisen vaalistartissa 
kaavittiin soppatykin pohjalta 

Harri Koskela

Yrittäjyyttä 
Eduskuntaan

 koskelaharri.fi

• Suomalainen työ ja yrittäjyys
• Paikallinen sopiminen
• Mikro- ja PK-sektorin 

yritysverotuksen keventäminen
• Verorahojen priorisointi
• Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
• Koulutuksessa paluu 

opettamiseen ja opettajien 
auktoriteetin palauttaminen
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Vaasan vaalipiirissä vain kolmella 
naisella mahdollisuudet eduskuntaan

viimeisiä annoksia.
 Liike Nytin puheenjohta-
ja Harry Harkimo vetoaa niin 
yrittäjiin kuin tavallisiin suora-
selkäisiin suomalaisiin ja Kat-
telus-Kilpeläinen on Liike Ny-
tin näkyvin hahmo vaalipiirissä. 
Myös Vaasassa puolueella on 
vahva kannatuspotentiaali.

Keskustalta lähdössä yksi paikka

Keskusta sai vielä viime edus-
kuntavaaleissa Vaasan vaali-
piiristä neljä kansanedustajaa. 
Viimeisen paikan sai Antti Kur-
vinen.
 Keskustan Mika Lintilä ja 
Mikko Savola ovat olleet näky-
viä kansanedustajia ja toimi-
neet mm. ministereinä kuten 
Kurvinenkin. Pasi Kivisaari on 
istuvista keskustakansanedus-
tajista ollut näkymättömin. Ex-
kansanedustaja Lasse Hautala on 
nousemassa eduskuntaan.
 Yllätyksen naisrintamal-
la voi tehdä Paula Sihto (kesk.). 
Ilmajoki on tippunut eduskun-
tavaikuttamisessa suorastaan 
piirisarjaan Sihdon tiputtua 
eduskunnasta. Paljolti on kiinni 
siitä, saako seinäjokelaistunut 
Sihto ilmajokelaiset taakseen.

Perussuomalaisissa 
vihervasemmistolaisuutta?

Moni eteläpohjalainen on häm-
mästellyt perussuomalaisten 
puheenjohtaja- ja puoluesihtee-
rivalintoja. Maaseudulla asuville 
tai itsensä oikeistolaisiksi miel-
tävät ovat kavahtaneet perus-
suomalaisten toimintatapoja ja 
johdon taustoja.
 Puheenjohtaja Riikka Pur-
ra (ps.) kertoi Yleisradion Poli-
tiikka-Suomi -ohjelmassa, että 
hänen kotitaustansa on ’kult-

tuuri-marxistilainen’  ja hänestä 
otettiin lapsena kuvia Lenin-se-
dän julisteen edessä. Lisäksi Pur-
ra kertoi äänestäneensä vihreitä.
 Myös puoluesihteeri Arto 
Luukkanen (ps.) on opiskellut 
Neuvostoliitossa ja Mauri Pelto-
kankaan perhetaustassa on pit-
kälti sosiaalidemokraatteja.
 Perussuomalaisten ääni-
määrä oli viimeksi 42 843 ja vain 
reilun 5000 äänen tippuminen 
tiputtaa istuvien kansanedusta-
jien määrän kolmesta kahteen. 
Pelkällä räksyttämisellä ja erit-
täin vähäisillä näytöillä myös 
paikallispolitiikasta, lienee sel-
vää, että yksi persukansanedus-
taja palaa kotiin.

Kokoomus hiipuu

Kokoomus sai viimeksi eduskun-
taan Vaasan vaalipiiristä Paula 
Risikon, 62, ja Janne Sankelon 
(kok.). Susanna Kosken (kok.) 
äänimäärä romahti viimeksi. 
Koski ei päässyt aluevaaleissa 
2022 edes Pohjanmaan alue-
valtuustoon vaan edelle kiilasi 
kuusi kokoomuslaista. Taustalla 
painaa edelleen rajusti Vaasan 
sairaalan laajan valmiustason 

vastustaminen ja vähättelevät 
kommentit työttömistä risumet-
sä-viittauksineen.
 Kokoomuslaiset ja naiset 
ovat Seinäjoella olleet avainase-
massa siinä, että Vaasan vaalipii-
ristä on mennyt niin vähän naisia 
läpi. Naisehdokkaita ei juuri Sei-
näjoelta ole nähty kokoomuk-
sessa ja Risikolle on sulloutunut 
ääniä. Näissä vaaleissa Risikon 
ääniä siirtynee Liike Nyt:ille.

RKP vasemmalla

Suomen ruotsalainen kansan-
puolue sai viimeksi huikeat neljä 
kansanedustajaa ja oli vaalipiirin 
suurin puolue. Moni konservatii-
vinen rkp:n kannattaja on ihme-
tellyt Anna-Maja Henrikssonin 
johdolla tehtyjä erittäin liberaa-
leja linjauksia mm. translaissa.
 Liike Nyt eli Rörelse Nu tu-
lee tekemään yllätyksen Vaasan 
ja Pohjanmaan rannikkoalueilla. 
Harkimon äidinkieli on ruotsi ja 
hän vetoaa oikeistolaisella poli-
tiikallaan enemmän äänestäjiin 
kuin vasemmistolaistunut rkp.
 Sari Somppi (r.) sai viimeksi 
kuudenneksi eniten ääniä ruot-
salaisista, mutta matkaa jäi yli 

5000 ääntä viimeiseen paikkaan. 
Näyttää selvältä, että vain Hen-
riksson pääsee naisista rkp:stä 
läpi.
 Sosiaalidemokraattien tilan-
ne on hankala Urpilaisen jäätyä 
pois eduskunnasta. Puolue tais-
telee kynsin hampain kahden 
paikan säilyttämisestä. Sen pai-
kan pitänee mies nimeltä Kim 
Berg. Kristillisdemokraatit ovat 
saamassa yhden paikan ja siihen 
tullee valituksi Peter Östman.
 Naiskansanedustajien määrä 
tulee olemaan Vaasan vaalipii-
rissä jatkossakin pieni. Suurin 
potentiaali on Piia Kattelus-Kil-
peläisellä, joka toimii Seinäjo-
kinen-lehden hallituksen pu-
heenjohtajana. Ratkaisevaa on, 
löytyykö näissä vaaleissa äänes-
täjiltä kykyä ohjata ääniä muual-
lekin kuin vuosia eduskunnassa 
istuneille Risikolle ja Henriks-
sonille.

- nettisivut - 
- logot - 

- mainokset -
- käyntikortit - 

- esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Anna-Maja Henriksson Piia Kattelus-Kilpeläinen Paula Risikko
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Petri Kuusisto Kauhajoelta on 
työskennellyt vartijana noin seit-
semän vuotta.
 Hänen mukaansa on havait-
tavissa, että vartijoita tarvitaan 
yhä enemmän, koska ihmiset ha-
luavat liikkua turvallisesti esim.
ostoskeskuksissa. 
 -Turvallisuus on ihmisel-
le tärkeää ja meidän vartijoiden 
tehtävä on taata heille turvalli-
suus. Omassa työssäni olen ha-
vainnut, että vartijoita tarvitaan 
enenevässä määrin turvaamaan 
henkilökuntaa eri paikoissa esim.
terveyskeskuksissa ja muissa vi-
rastoissa, koska poliiseja on liian 
vähän. Yhä enemmän joudumme 
puuttumaan myös nuorten häiri-
köintiin, vahingontekoihin sekä 
näpistyksiin, pohtii Petri.
 Petri Kuusiston mielestä hy-
vän vartijan tekee se, että on ihan 
tavallinen ihminen kenellä on 
asenne paikallaan. Tietenkin tulee 
myös ymmärtää, että millaiseen 
ammattiin valmistuu.

CSF Security Oy on perustettu 
vuonna 2012. Yhtiön toimitusjoh-
taja Marko Latvala on ollut var-
tiointialalla 32 vuotta. Työnteki-
jöitä on ollut useampia, mutta nyt 
palkkalistoilla on kaksi työntekijää. 
Tarvittaessa palveluita ostetaan 
alihankkijoilta.
 Perhe omistaa kaksi varti-
ointialan yritystä. Nordic Security 
Finland:in toimitusjohtajana toimii 
Marko Latvalan puoliso.
 Toimitilat sijaitsevat Seinäjo-
ella, mutta toiminta on koko maan 
laajuista. Etelä-Pohjanmaalla pai-
notukset ovat Alajärvellä, Kauhajo-
ella ja Seinäjoella.
 Palkkalistoilla on tällä hetkel-
lä kaksi vartijaa, Petri Kuusisto ja 
Rane Lautamäki jotka molemmat 
ovat romaneja. Marko Latvala tun-
netaankin romaniyhteisössä ”Pikin 
ja Ranen pomona”.
 -Hyviä työmiehiä, parhaimpia 
vartijoita mitä minulle on ollut, va-
kuuttaa Marko.

Kuka alalle soveltuu?

Suomessa alkuvuodesta esille tul-
leet epäilyt vartijoiden liiallisesta 
voimankäytöstä ja jopa suoranai-
sista kohdehenkilöiden pahoin-
pitelyistä sekä tilanteesta, missä 
nainen menehtyi espoolaisessa 
kauppakeskuksessa, on herättänyt 
keskustelua vartiointialaa kohtaan.
 Kuka alalle soveltuu? Tätä asiaa 
on syytä kysyä alan ”veteraanilta”.
 -Vartijaksi sopii henkilö, joka 
omaa särmää ja joka on sosiaali-
nen. Palkkaan mielelläni vanhem-
pia vartijoita, joilla on elämänko-
kemusta ja maalaisjärkeä,  kertoo 
Marko.
 Vartijan pitää olla asiakas-
palvelijahenkinen ja auttamisha-
luinen. Hyvä ominaisuus on pitkä 
pinna, eli ne kuuluisat ”lehmän 
hermot”. Hänen tulee kohdella ih-
misiä kunnioittavasti, riippumatta 
siitä, onko henkilö epäilty myymä-
lävaras tai syyllistynyt häiriökäyt-
täytymiseen - pitää mennä kysei-
sen ihmisen tasolle.
 -Tämän voin tiivistää siihen 
mitä minulle on kotona opetettu, 
”Kunnioita kaikkia, mutta tosipai-
kan tullen pelkää vain Jumalaa”, 
painottaa Marko. Hän jatkaa ker-
tomalla, että ”En ole 27-vuoteen 
käyttänyt voimankäyttövälineitä, 
aina on puhumalla pärjätty, vaikka 
vastassa on ollut puukkoja ja jopa 
ampuma-aseita.
 Hyvä vartija omaa pelisilmää. 
Hän on samalla talonmies ja sii-
vooja. 
 -Otetaan esimerkki. Kaupassa 
tippuu lasinen vauvanruokapurk-
ki maahan. Hyvä vartija ei odota 
siivoojaa, vaan siivoaa ensiapuna 
enimmät sotkut pois ja ”eristää 
alueen” ettei joku liukastu ja kaadu, 
avaa Marko.

Lasse Hautala
Sinun kansanedustajaksi

Tue vaalikampanjaa: Pohjanmaamme 2020 ry  FI18 4730 0010 6303 65

ÄÄNESTÄ
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• Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, hallituksen puheenjohtaja 
• Kauhajoen kaupunki, valtuuston puheenjohtaja
• Suomen 4H-liitto, valtuuskunnan puheenjohtaja
• kansanedustaja 2003-07 ja 2009-19

www.lassehautala.fi 
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 Maatalous ja elintarviketeollisuutemme ovat alueemme
 selkärankaa, joka tarvitsee yhä vahvempaa edunvalvontaa.
 Koulutus on yhteiskunnan perusta. Nuorille on taattava 
 yhdenvertaiset  mahdollisuudet opiskella myös kotiseudulla, 
 sillä nuorissa on tulevaisuus. Koulutuksen tulee tukea alueen 
 kehitystä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä.
 Hyvinvointialueen talous on turvattava. Perusterveydenhuolto
 ja vanhustenhuolto on oltava lähipalvelua myös tulevaisuudessa.
 Laadukas erikoissairaanhoito on maakunnallinen palvelu. Ikäihmi-
 sistä ja veteraaneista hyvä huolehtiminen on sivistysvaltion mitta.
 Eläkeläisten verotus vaatii uudistamista.
 Turvetuotanto energiaksi, kasvuturpeeksi ja  kuivikkeeksi on 
 tärkeä osa huoltovarmuutta. Tuotantoa tulisi sallia päästö-
 kauppavapaasti turpeen vuotuisen kasvun verran.
 Turvallisuus on hyvän elämän perusedellytys. Pelastustoimen,
 poliisin ja ensihoidon palvelut tulee olla nopeasti saatavilla.
 Suomi on hyvä maa, jota kannattaa puolustaa yhdessä vahvan,
 oman armeijan ja Naton yhteistyöllä.
 Hyvät tiet ja rautatiet ovat ihmisten liikkumisen ja yritysten
 tarpeiden kannalta välttämättömiä. Yksityisteiden tukeminen
 tulee jatkua myös tulevaisuudessa.
 Alueemme on yrittäjämaakunta. Yrittäjyys ja työpaikat on
 turvattava. Yksityiset ja julkiset palvelut ovat vetovoimatekijöitä,
 jotka osaltaan turvaavat työpaikkoja. 

 poliisin ja ensihoidon palvelut tulee olla nopeasti saatavilla.

Vartiointialalla yli 30-vuotta - maalaisjärki, elämän-
kokemus ja koulutus tekevät hyvän vartijan 

Koulutus avainasemassa

Marko Latvalan mielestä 120 tun-
nin mittaiseen vartijan peruskurs-
siin tulisi kuulua myös vähintään 
kuukauden mittainen pakollinen 
työharjoittelu kokeneemman var-
tijan kanssa.
 -Työharjoittelu tulisi olla niin 
järjestetty, että oikeasti perehdy-
tetään ammattiin kokeneen am-
mattilaisen kanssa. Eli mielestäni 
perehdyttäjänä ei voisi toimia juuri 
äskettäin työnsä aloittanut vartija, 
pohtii Marko.
 Vartijakortin saa siis haltuun-
sa 120 tunnin pikakoulutuksessa. 
Latvalan mukaan se on ”aika hep-
poinen”. Parempi vaihtoehto on 
suorittaa yhden tai kolmen vuoden 
mittainen koulutus, jota tarjotaan 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
johon sisältyy työharjoittelua.
 -Käyn mielelläni puhumassa 
kouluissa vartijan ammatista, ettei 
kenelläkään olisi väärää käsitys-
tä. Kaikista ei ole vartijoiksi, osa 
on ”pullistelijoita” tai sitten niitä, 
jotka ajattelevat, ettei vartijan tar-
vitse tehdä mitään, kertoo Marko.
 Latvalan mukaan ammatissa 
on etua hyvästä kielitaidosta.
 -Ongelmana on myös se, jos 
vartija ei osaa suomea tai osaa tosi 
huonosti suomea. Kyllä ensin pitää 
opetella suomen kieli, mutta täällä 
meillä Pohjanmaalla osataan hy-
vin suomea. Ongelma puutteellisen 
kielitaidon osalta ilmenee lähin-
nä pääkaupunkiseudulla, missä 
mietin, että miten on vartijakortin 
saanut, tämä vaikuttaa ihan taksi-
uudistukselta, lataa Marko.

Valvonta ei aina toimi isoissa 
vartiointialanyrityksissä

Vartiointialan ongelmat johtuvat 
osin myös siitä, että alan suurissa 
firmoissa ei tunneta omia työnte-
kijöitä. 
 -Pienemmissä yrityksissä tun-
netaan kaikki työntekijät. Isoissa 
firmoissa useinkaan ei edes tiedä 
kuka tulee töihin. Rekrytointivai-
heessa riittää pelkkä vartijakortti, 
eli henkilön taustasta ei välttämät-
tä tiedetä mitään.

Turvallisuusselvitys pitäisi saa-
da tehdä vartijoista ja järjestyk-
senvalvojista, kertoo Marko alan 
haasteista.
 Alan suuret kansainväliset yri-
tykset esittelevät toimialan ase-
tusten uudistuksia sisäasiainmi-
nisteriölle (SM) sen jälkeen kun 
ovat ensin yrityksen juristin kans-
sa miettineet asetuksia siitä näkö-
kulmasta, mikä palvelee isoja yri-
tyksiä. Isot toimijat siis lobbaavat 
omaa etuaan sisäasiainministeri-
öön esittäen asian vartioimisliik-

keiden liiton nimissä. SM valvoo 
mm. vartioimisliikkeiden toimin-
taa. 
 -SM:n pitäisi mielestäni val-
voa, että lupaako vartioimisliike 
palvelun ostajalle sellaista, mitä 
ei voida pitää, kuten esim.vaste-
aikojen suhteen sekä sitä onko ky-
seisellä tuntihinnalla mahdollista 
hoitaa kaikki yhteiskunnan asetta-
mat velvoitteet. Valvonnassa tulee 
selvittää, tekeekö firma sen mitä 
on sovittu, vaatii Marko.
 Latvalan mukaan tällä tällä 
hetkellä Etelä-Pohjanmaallakin 
on sote-palveluita tarjoavia yksi-
köitä, joissa apua ei saada luvatulla 
vasteajalla, vaikka niin on annettu 
ymmärtää.

”Markalla saa markan vartijan”

Markon mukaan viime aikojen kes-
kustelussa on harmittanut se, että 
”nyt löytyy niitä entisiä vartijoita, 
jotka ovat nähneet/ tienneet, että 
heidän kolleegat ovat syyllistyneet 
lainvastaiseen toimintaan ja yritys 
missä ovat olleet töissä on myynyt 
asiakkaalle palveluja mitä ei kyetä 
toimittamaan”, niin miksi he eivät 
ole puuttuneet kehitykseen silloin, 
kun ovat olleet itse alalla?
 -Ongelmana on se, että kun 
aina otetaan halvin palveluntar-
joaja, niin markalla saa markan 
vartijan ja kympillä kympin var-
tijan. Vartiointialalla on käytössä 
ikälisät vartijoille, joten niissä yri-
tyksissä joissa on alalla kauemman 
olleita ja työhönsä vihkiytyneitä 
vartijoita palvelu maksaa vähän 
enemmän, mutta vastaavasti saa 
sen mitä luvataan, päättää Marko 
Latvala.

Väestönsuojelu on kokonaisuus, 
jossa eri viranomaiset varautuvat 
toimintaan poikkeusoloissa suun-
nitelmin ja harjoittelemalla väes-
tön suojaamista erilaisin toimen-
pitein.
 Väestönsuojelun suunnittelu ja 
varautuminen kuuluu viranomais-
ten perustehtäviin. Pelastusviran-
omaiset kouluttavat ja varaavat 
henkilöstöä poikkeusolojen teh-
täviin sekä huolehtivat johtamis-, 
valvonta- ja hälytysjärjestelmi-
en rakentamisesta ja ylläpidosta. 
Väestöä varaudutaan suojaamaan 
erilaisilta uhilta mm. väestönsuo-
jien ja evakuointien avulla. Evaku-
oinnilla tarkoitetaan väestöjoukon 
siirtämistä turvallisemmalle alu-
eelle konfliktien aikana.
 Väestönsuojeluasiat ja varau-
tuminen askarruttavat kansalai-
sia etenkin epävarmoina aikoina. 
Euroopan laidalla käynnissä oleva 
sotatilanne on lisännyt turvat-
tomuuden tunnetta myös koti-
maassamme. Etelä-Pohjanmaan 
Pelastuslaitokseen on tullut useita 
yhteydenottoja mm. väestönsuo-
jeluun liittyen. Etelä-Pohjanmaan 
Reserviläispiirien RessuTV Podcast 
kutsui vieraaksi Etelä-Pohjanmaan 
pelastusjohtaja Harri Setälän kes-
kustelemaan varautumisesta ja vä-
estönsuojelusta maakunnassam-
me.

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirien RessuTV Podcast kutsui vieraaksi Etelä-Pohjanmaan pelastusjohtaja Harri Setälän 
keskustelemaan varautumisesta ja väestönsuojelusta maakunnassamme. Juontajana toimii reservin alikersantti Piia Kat-
telus-Kilpeläinen.

Asenne kohdallaan

 -Tämä ammatti ei sovi kai-
kille, koska tämä on ihan eri asia 
kuin lukea paperilta. Tämä on käy-
tännön työtä ja tässä pitää käyttää 
maalaisjärkeä ja kohdella kaikkia 
ihmisiä tasvertaisina, ketään ei saa 
erotella. Tämä on enimmäkseen 

asiakaspalvelua, mutta joskus voi 
joutua tilanteisiin missä joudu-
taan käyttämään voimakeinoja, 
mutta siihen mennään vasta kun 
kaikki muut keinot on käytetty, 
painottaa Kuusisto.
 Tyypilinen työpäivä alkaa 
kauppakieroksilla, jossa käydään 
useampi myymälä läpi ja katso-
taan läpi valvontakameratallen-
teet esim.näpistelijöiden varalta 
tai löytyykö rikottuja tuotteita 
tms.
 -Välillä tulee tietenkin häly-
tyksiä, mihin vartija lähtee saman 
tien. Illalla alkavat piirivartiointi-
kierroksilla eli mennään tehdas-
alueita läpi tarkastaen, että ovet 
ovat lukossa ja paikalla ei ole yli-
määräisiä henkilöitä. Kierreltävää 
piisaa koko yön ajan ja olemme 
24/7 koko ajan tavoitettavissa, 
kertoo Petri Kuusisto tyypillisestä 
työpäivästään.

Varautuminen ja väestönsuojelu esillä tuoreimmassa Podcastissa

 -Kun varautumista käsittelee 
ja yrittää ymmärtää mitä se tar-
koittaa, niin siitä voisi saada hy-
vän kuvauksen sillä, että ymmärtää 
riippuvuussuhteita. Esimerkiksi 
tällainen kun lähiruoka, voi pomp-
sahtaa yhtäkkiä aivan uuteen ar-
voon. Tällainen riippuvaisuuksien 
ymmärtäminen on myös selviyty-

mistarina. Kun jotain sattuu, ih-
miset alkavat käyttäytyä toisella 
tavalla ja se voi olla myös tosi ke-
hittävää, toteaa pelastusjohtaja Se-
tälä.
 Reservin alikersantti Piia Kat-
telus-Kilpeläisen juontamassa 
maanpuolustushenkisessä keskus-
teluohjelmassa käy ilmi, että va-

rautuminen ja väestönsuojeluasiat 
ovat hyvällä mallilla Etelä-Pohjan-
maalla.
 -Varautumista ohjaa valmi-
uslaki ja valmiuslaki sanoo, että 
kaikkien toimijoiden pitää varau-
tua hoitamaan omat tehtävänsä 
mahdollisimman hyvin ja myös 
poikkeusoloissa. Varautuminen on 

sen oman tehtävän jatkumista häi-
riötilanteessa tai poikkeusoloissa. 
Tietysti meille pelastustoimessa 
päivittäistä toimintaa eli me varau-
dutaan joka päivä toimimaan poik-
keavissa olosuhteissa ja sitä kaut-
ta tämä on meille kauhian tuttua, 
mutta nyt tämä on tullut tutuksi 
kaikille, kun tämä yhteiskunta ja 
turvallisuustilanne on nopeasti 
heikentynyt, kertoo pelastusjohta-
ja Setälä.

Etelä-Pohjanmaan Reserviläis-
piirien RessuTV Podcastin löydät 
Youtube – suoratoistopalvelusta 
osoitteesta www.youtube.com ha-
kusanalla RessuTV Podcast. Kes-
kusteluhetki Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen pelastusjohtaja 
Harri Setälän kanssa oli järjestyk-
seltään kolmas kuvattu haastatte-
lu. Podcasteja kuvataan jatkuvasti 
lisää, joten pysy isänmaallisten 
asioiden äärellä ottamalla RessuTV 
Podcast – kanava tilaukseen.

Jani Syvänen
Toiminnanjohtaja Etelä-Pohjan-
maan Reserviläispiirit

Petri Kuusisto on työskennellyt 
vartijana 7 vuotta.

Marko Latvalan mukaan vartiointialan ongelmana on se, että kun aina otetaan halvin palveluntarjoaja, niin mar-
kalla saa markan vartijan ja kympillä kympin vartijan.
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Makkaratarjoilu!

Ruotsin pääministeri Olof Pal-
men (1927–86) murhasta tuli 
28.2. kuluneeksi 37 vuotta eikä 
sitä ole vieläkään täysin tyhjen-
tävästi selvitetty. Persoonana 
Olof Palme onkin jäänyt paljolti 
traagisen kuolemansa varjoon. 
Harva esimerkiksi enää muistaa 
Palmen suvun läheiset sukuyh-
teydet Suomeen.

Olof Palmen isänpuoleinen isoäiti 
oli Porvoossa syntynyt suomen-
ruotsalainen Hanna von Born 
(1861–1959) joka oli Oulussa 
syntyneen runoilijan, professorin 
ja piispan Frans Mikael Franzé-
nin (1772–1847) lapsenlapsen-
lapsi. Franzén teki elämäntyönsä 
sekä Suomessa että Ruotsissa, 
ja myös hänen jälkeläisensä ja-
kautuivat kumpaankin maahan. 
Oheisesta Franzénin kuvasta 
voi päätellä, että Olof Palmessa 
oli suorastaan hämmästyttävän 
paljon tämän esi-isänsä näköä, 
vaikka oli hänen jälkeläisensä jo 
6. sukupolvessa.

Palmen suku oli porvarillinen lii-
kemies- ja virkamiessuku. Olof 
Palmen isoisä Sven Palme ja 
isä Gunnar Palme toimivat va-
kuutusyhtiö Thulen johtajina. 
Olof Palmen em. isoäiti Hanna oli 
naisasianainen, mutta ikäänty-
essään poliittisilta mielipiteiltään 
yhä vanhoillisempi. Vaikka Olof 
Palme oli isoäitinsä suosikkilap-
senlapsi, Hanna Palme paheksui 
pojanpoikansa poliittista valintaa, 
sosiaalidemokratiaa.

Olof Palmen isoisän veli Henrik 
Palme (1841–1932) otti hänkin 
puolison Suomesta, nimittäin 
oululaisen Anna Lavoniuksen 
(1858–1935). Myös Anna Lavo-

Olof ja Ulf Palme – suomalaissukuiset pikkuserkukset
nius oli runoilijapiispa Franzénin 
jälkeläisiä ja Olof Palmen isoäidin 
Hanna von Bornin serkku. Hen-

rik ja Anna Palmen pojanpoika 
oli merkittävä ruotsalainen teat-
teri- ja elokuvanäyttelijä, ohjaaja 

ja kirjailija Ulf Palme (1920–93). 
Pikkuserkkunsa ja melkein kai-
mansa Olof Palmen ohella Ulf 
Palme lienee tunnetuin Palme 
Ruotsin historiassa. On kohtalon 
ivaa, että pääministeri Olof Pal-
me tuli murhatuksi lähdettyään 
elokuvateatterista, paikasta, joka 
oli hänen pikkuserkulleen Ulf Pal-
melle luontainen työ- ja vapaa-
ajan ympäristö.

Mainittakoon, että runoilijapiispa 
Frans Mikael Franzénin äidinisä, 
oululainen porvari Michael Sc-
hulin (1719–69), oli syntyisin Jo-
roisista Savosta ja alkuperäiseltä 
sukunimeltään Suhonen. Samaa 
Suhosen sukua oli mennyt ai-
koinaan ns. metsäsuomalaisiksi 
Ruotsin Värmlantiin, ja Olof Pal-
men edeltäjä Ruotsin pääminis-
terinä, Tage Erlander (1901–85) 
oli näiden Savosta muuttaneiden 
Suhosten jälkeläinen 12. suku-
polvessa. Näin ollen Olof Palme 
oli edeltäjälleen kaukaista sukua 
savolaisten Suhosten kautta.

Jukka Pasanen
FM, historianopettaja ja -tutkija

Olof Palme

Frans Mikael Fránzen Ulf Palme

Vieraskolumni
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Vieraskolumni

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta 
hän koskisi heihin. Opetuslapset 
moittivat tuojia, mutta sen huo-
matessaan Jeesus närkästyi ja 
sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni, älkää estäkö hei-
tä. Heidän kaltaistensa on Juma-
lan valtakunta. Totisesti: joka ei 
ota Jumalan valtakuntaa vastaan 
niin kuin lapsi, hän ei sinne pää-
se.” Hän otti lapset syliinsä, pani 
kätensä heidän päälleen ja siu-
nasi heitä. (Mark. 10:13–16)

Siunataan yhdessä niitä perhei-
tä, joissa odotetaan lasta. Kiite-
tään uuden elämän ihmeestä. 
Kerrotaan vanhemmille, että juuri 
sinä päivänä, kun lapsi syntyy, on 
maamme tähänastisen historian 

Olemme koska synnyimme
paras päivä tulla maailmaan.

Pyydetään Hyvältä Paimenelta 
varjelusta ja johdatusta. Siuna-
taan perheitä, sillä syntyvälle pie-
nokaiselle on tärkeintä, että äiti 
ja isä rakastavat toisiaan. Pyy-
detään vastuullisuuden voimaa 
heille, joilta sitä puuttuu. Ota, Tai-
vaan Isä hellään huomaasi kaikki 
vajavaisuuden tuntua kantavat 
vanhemmat. Anna turva ja rauha, 
sillä lapset ovat aina opettaneet 
isäksi ja äidiksi. Pidä sylissäsi 
heidät, jotka toiveistaan huoli-
matta eivät ole saaneet lasta tai 
ovat kokeneet lapsen menettämi-
sen surun.

Sinun syntymäpäiväsi oli sanoin-

kuvaamattoman arvokas päivä. 
Olla olemassa -ihmeeseen suo-
men kielellä tarvitaankin kaksi 
sanaa. Ihminen on ihme, suuri 
ihme. Joka tämän juurta jaksain 
tajuaa, ei voi olla kiittämättä Ju-
malaa elämän lahjasta.

Kun uskomme Jeesukseen, 
olemme uudestisyntyneitä. Mikä 
ääretön turva: Taivaan Isä on siir-
tänyt Jeesukseen uskovan kuo-
lemasta elämään. Asia on liian 
suuri ymmärryksellemme, mutta 
juuri sopiva voidaksemme kiittää 
uskon lahjasta. Jumalan ja Va-
pahtajamme Jeesuksen Kristuk-
sen tunteminen ja Jumalan lap-
seksi pääseminen on elämämme 
kallein asia.

Eräässä kastekodissa muu-
an isoäiti näki kauas ja lausui 
hartaasti hymyillen: ”Tässä on 
jälleen niitä 20-luvun lapsia”. Pit-
kään valkeaan kastepukuun pue-
tun lapsen vanhemmat hymyili-
vät, vaikka saattoivat ymmärtää e 
vain osittain elämänsä ehtoossa 
olevan huokauksen syvyyttä. Nyt 
oli alkanut heidän vuoronsa olla 
pienen lapsen äiti ja isä. Saivatpa 
kuulla olevansa maailman par-
haat vanhemmat.

Tapio Hirvilammi, 
kappalainen, Nurmo

Hyllykalliolla asuvat naapurukset 
Jani Häkkinen ja Jari Jääskä päät-
tivät vuosien tuttavuuden jälkeen 
perustaa yhteisen yrityksen. Mar-
raskuusta alkaen on Kauppane-
liö 4:ssä Seinäjoella toiminut uusi 
Värisilmä-liike.
 Eikä kyseessä ole mikä tahan-
sa Värisilmä-liike vaan yrityksen 
myymälään tulevalle verkkokau-
palla on iso merkitys yritykselle ja 
sen kasvulle:
 -Verkkokauppa tukee meidän 
kivijalkakauppaa. Sinne on tulossa 
kaikki tuotekategoriat mitä meillä 
on liikkeessä ja sieltä näkee myös 
meidän hinnat, kertoo Häkkinen.
 -On sitten kyseessä yritysasi-
akas tai kotitalous, niin jokaisel-
la on mahdollisuus tilata tuotteet 
verkosta. Me keräämme tuotteet 
asiakkaalle valmiiksi, tuotteet voi 
noutaa suoraan liikkeestä, tai tilata 
ne kotiin. Lisäksi asiakas voi hyö-
dyntää kaikkia maksujärjestelmiä. 
Väritukun kautta meillä on kulut-
tajaasiakkaille käytössä OP-rahoi-
tus 50 000 euroon asti ja Klarnalta 
saa pienempiin ostoksiin osamak-
sun, kertoo Häkkinen.

Naapurit laittoivat hynttyyt yhteen ja perustivat 
uuden Värisilmä-liikkeen Kauppaneliöön

 Takana on kolme isompaa tuk-
kuria.

Laaja valikoima

Häkkinen ja Jääskä tarjoavat myös 
maalauspalvelua Jari Jääskältä yri-
tykseen siirtyneen maalauspalve-
lun kautta:
 -Suunnilleen 50 km alueel-
le Seinäjoelta teemme tasoitetöi-
tä, maalaustöitä ja luonnollisesti 
myös tapetoinnit kuuluvat palve-
luihin. Teemme myös ulkopuolen 
maalauksia, kertoo peräseinäjoelta 
lähtöisin oleva Jääskä.

 Taantuma ei vielä ole näkynyt 
maalausalalla ja nyt yrityksellä on 
tarjouspyyntöjä sisässä taloyhti-
öiltä ja myös omakotitalouksista.
 -Vielä kalenterissa on tilaa, 
mutta tilanne voi muuttua nopeas-
ti. Ulkomaalaukset alkavat yleensä 
toukokuulla ja viimeistään kesä-
kuulla. Maalauspalveluita tarjotaan 
myös kuluttajille, rakennusliik-
keille ja taloyhtiöille, Jääskä taus-
toittaa.

Monipuolinen tuotevalikoima

-Tapetit, maalit, tasoitteet. Lat-

tiat, laminaatit, vinyylit, parketit, 
kovapuulattiat ja maailman ko-
vimmaksi lattiamateriaaliksi ke-
huttu korkeapainelaminaatit mm. 
liikehuoneistoihin. Kokolattia-
matot, listat lattioille ja oviin, ba-
room-kylpyhuoneet ja oma suun-
nittelupalvelu kylpyhuoneille…, 
listaa Häkkinen laajaa tuote- ja 
palveluvalikoimaa.  
 Värisilmä-liikkeellä on ulko-
puolinen sisustussuunnittelija, 
jolta voi tilata esim. kunnon sisus-
tussuunnitelman ja stailaus- tai 
huoneistoremontin. Palvelu sisäl-
tää kaiken verhoja myöten ja suun-
nitelman kaikille pinnoille.
 -Virtasen -maalit ovat vali-
koimissa yleisempien merkkien li-
säksi ja ne ovat perinnerakentajien 
suosiossa, avaa Häkkinen.
 Yrityksellä on yhteistyö Postin 
kanssa, josta lähtee tavarat maa-
ilmalle. Tulevan verkkokaupan lä-
hetykset lähtevät postin kautta.
 -Meiltä löytyvät myös laatat ja 
linkkerit joka lähtöön kuten myös 
vesieristeet ja kaikki tarvittavat 
työkalut kaikkiin työvaiheisiin, 
Häkkinen avaa laajaa valikoimaa.

”Hintoja tiputettiin”

Häkkinen kertoo tukkujen nosta-
neen hintoja, mutta yritys toimi 
vastavirtaan:
 -Kun tukut nostivat hintoja, 
niin me laskimme hintoja ja pie-
nensimme omaa katettamme, ker-
too Häkkinen.
 -Me emme halua kilpailla halpa-
kauppojen kanssa vaan laadukas ta-
vara lähtee meiltä kohtuu edullisesti.
 Toistaitooset Freistaajat Oy on 
kahden perheen yritys, jossa ovat 
myös mukana miesten puolisot 
Marita Jääskä ja Taina Mäensivu. 
Jani Häkkinen on elämänsä aikana 
asunut useammalla paikkakun-
nalla, hän on lähtöisin Joutsenosta 
ja asunut Seinäjoella jo 25vuotta.
 -Yritys lähti liikkeelle naa-
puriyhteydestä. Olin avittamas-
sa Janin omakotitalo remonttia, 
jonka jälkeen tutustumamme ja 
siitä vuosien saatossa idea alkoi 
kehittymään. Saunassa keksittiin 
yritykselle persoonallinen nimi 
ja nyt ollaan puolentoista vuoden 
projektin jälkeen saatu homma 
liikkeelle, päättä Jari Jääskä.

Lataa puhelimellesi easy wash sovellus

Valtionkatu 7

www.citycarwash.fi
Puh. 050 453 0086

Pesetä autosi kiinteään kuukausihintaan

10 kpl pesuja17€
Alkaen

/kk

Osta yksittäinen pesu tai 
kuukausisopimus mobiililla.

Aja pesuasemalle Autosi pestään

Viime viikolla Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen johtoryhmä 
ja aluehallituksen puheenjohtaja 
Lasse Hautala kanssa kävivät neu-
vottelut Valtioneuvoston kanssa. 
Valtioneuvostoa edustavat sosiaa-
li- ja terveysministeriö, valtiova-
rainministeriö, sisäministeriö, ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laito sekä 
aluehallintovirasto.
 -Kävimme neuvottelut toi-
minnan tilanteesta ja tulevaisuu-
den näkymistä ja saimme palau-
tetta, johon saamme olla varsin 
tyytyväisiä, kommentoi Lasse 
Hautala neuvotteluita.

Jani Häkkinen ja Jari Jääskä avasivat marraskuussa uuden Värisilmä-liikkeen 
Kauppaneliö 4:ään.

Hautala: 
Neuvottelut Valtioneuvoston 
kanssa sujuivat hyvin 

Suomessa väestö ikääntyy ja hoidon 
sekä hoivan palvelutarve kasvaa. 
Kotihoidossa on liian huonokuntoisia 
ikäihmisiä. Vuorokauden aikana koti-
hoitokäyntejä voi olla useita, hoitajapu-
lasta johtuen käynnit ovat liian lyhyitä. 
Monelle ikäihmiselle nämä käynnit ovat 
ainoita sosiaalisia kontakteja. Yksinäi-
syydestä ja turvattomuudesta kärsii liian 
moni vanhus.

Tehostettuja palveluasumisen paikkoja 
tarvitaan lisää. Yksinäiset vanhukset 
soittavat hädässä ambulanssin ja mat-
kaavat päivystykseen. Päivystys ei ole 
aina ikäihmisille oikea paikka hädän 
ilmaisemiseen. Hoitoketjujen kuntoon 
laittaminen alkaa siitä, että kotihoitoon 
saadaan lisää työntekijöitä ja palkka 
vastaamaan työn vaativuutta ja vastuul-
lisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei saa leikata MIELIPIDE

Virallisia omaishoitajia on maassamme 
n. 350 000. Kaiken kaikkiaan heitä on yli 
miljoona. Useimmat hoitavat läheistään 
ilman virallista omaishoitajastatusta, il-
man palkkioita ja vapaapäiviä.

Omaishoitajien jaksamista tulee paran-
taa. Vapaapäiviä tulee lisätä ja palkkioi-
ta korottaa. Palkkion verovapaus tulee 
ottaa käsittelyyn. Vuoroviikko interval-
lihoidossa ei ole riittävä, jos kolmeen 
viikkoon ei kukaan käy vapauttamassa 
omaishoitajaa omalle ajalle.

On kehitettävä uusia muotoja vapaapäi-
vien turvaamiselle. Maataloudesta tuttu 
lomitusjärjestelmä tulee ottaa käyttöön, 
jolloin lomittaja tulee kotiin ja vapauttaa 
omaishoitajan vapaan viettoon. Omais-
hoidon tukea tulee saada kaikkien, jotka 
täyttävät kriteerit.

Hoitajapula on vakava asia. Alan veto-
voimaisuus on vähentynyt. Työ on ras-
kasta, tuplavuoroja tehdään päivittäin, 
aina joku puuttuu työvuorosta. Työolo-
jen ja palkkauksen parantamisella lisä-
tään alalle veto- ja pitovoimaa.

Yhteiskunnan tärkeä tehtävä on huo-
lehtia siitä, että jokaisella ihmisellä on 
apua tarvitessaan turvallinen olo eikä 
kenenkään tarvitse pelätä, miten käy, 
kun sairastuu.

Seuraava eduskunta päättää hyvinvoin-
tialueiden rahoituksesta. Valtiovarain-
ministeriö puhuu suurista leikkauksista. 
Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei saa 
leikata.

PAULA SIHTO
kansanedustajaehdokas (kesk.)



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
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Työkalut tavoitteiden asettamiseen, 
toiminnan kehittämiseen ja 

ympäristöjalanjäljen 
pienentämiseen.

Ympäristö

Parempaa kannattavuutta 
sekä energiaomavaraisuutta, 
kestävyyden todentaminen ja 

kestävyysjärjestelmät.

Energia

Juuri sinun maatilasi luvuilla 
ja työvaiheilla laskettua 
tietoa päätöksenteon  

pohjaksi.

Talous

v

+200 +530 +1 200 +300
asiakasta 

biokaasuinvestointi-
prosessissa

tehtyä aurinkostarttia 
maatiloille

tehtyä hiililaskentaa 
maatiloille

maatilan voiton 
talouslaskentaa

MAATILAMAATILA  
– Paranna kannattavuutta, energiaomavaraisuutta ja pienennä ympäristöjalanjälkeä.

Juhani  Alkio
koulutuspäällikkö
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