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PÄÄKIRJOITUS
He liikkuvat teipatuilla autoilla. He tarjoKun olen ajellut eri vaalitapahtumiin, saavat suolaista ja makeaa. He tarvitsevat malla on ehtinyt miettiä mitä kaikkea on
vain yhden asian, mutta saavat samalla saanut kokea. Kaikki se järjestely sekä työ,
laukullisen elämän realismia.
mitä eri ihmiset ovat tehneet meitä ehdokkaita varten, saa meidät kiitolliseksi. MatTämän lehden ilmestyessä huhtikuu on kalla on ollut nuorisoseuroja, huoltamoja,
aluillaan ja oletettavaa on, että vaaleista kouluja ja jopa kotien ovet ovat auenneet
puhutaan jo lähes kaikissa medioissa. Ka- käyttöömme.
tukuvassa pyörii monennäköistä autoa ja
Oma lukunsa ovat kampanjaan osallismainosta, joissa pyritään tuomaan ehdok- tuneet ja omaa aikaansa siihen antaneet
kaan yksilöllinen iskulause ja tietenkin ää- ihmiset, heitä on paljon ja ajatus siitä, että
nestysnumero ihmisten tietoisuuteen. Eh- voisin tehdä heille joskus vastapalvelukdokkaita on eri-ikäisiä ja eri puolueista. He sen samassa suhteessa, tuntuu yksinkerkaikki haluavat samaa, sinun äänesi. Heis- taisesti mahdottomalta.
tä jokainen haluaa vakuuttaa sinut niin,
Vaikka lehti ilmestyy ennen vaaleja ja
että mennessäsi äänestyskoppiin kirjoittai- työtä on vielä paljon tekemättä, niin hasit juuri heidän numeronsa lipukkeeseen. luan kiittää myös tässä pääkirjoituksessa
Siinä se vaalijärjestelmän hienous juuri jokaista kampanjaan eri tavoin osallistuonkin. Eduskunnan nelivuotinen kausi on nutta. Teidän työnne ja tukenne ei minulpäättymäisillään ja esimerkiksi kauppojen ta unohdu ja toivonkin, että vaalitulos on
pihoilla nähdään niin meitä ensi kertaa hyvä ja voitte olla ehdokkaan toimintaan
vaaleihin osallistuvia kuin eduskunnassa tyytyväisiä.
jo työskennelleitä. Ja mikä parasta, kaikki
Tämän lehden sivuille on pyritty saasuunnilleen samalla viivalla.
maan tiukkaa ja lämminhenkistä asiaa

sopivassa suhteessa. Eri tahojen tervehdykset, kampanjan teemat ja paljon muuta on soljuvasti pakattu kansilehtien väliin.
Uskon, että ehdokkaan persoona, arvot ja
intohimo yhteisien asioiden hoitamiseen
näkyvät lukijalle.
Laaja jakelu sisältää lähes 90.000 postilaatikkoa ja voit kuvitella, että kädessä oleva lehti on yksi koko kampanjan suurimpia
satsauksia niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Toivottavasti viihdyt sen parissa ja
kuka tietää olet voinut löytää ehdokkaan,
joka arvostaa ja edustaa samoja asioita
kuin sinä.
Minä olen Rami Ala-Nisula. Olen yksi niistä teipatulla pakettiautolla ajavista ehdokkaista, joka yrittää vakuuttaa juuri sinut.
Olen käytettävissä Suomen eduskuntaan
ja toivon saavani olla alueemme viestinviejä alkavan nelivuotiskauden. Aihe olet
sinä.

102 RAMI ALA-NISULA
Olen Rami Ala-Nisula, kurikkalainen ehdokas kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Toivon, että tämän lehden sivuilta näet kuka
minä olen ja mikä minulle on tärkeää.
Synnyin 10. lokakuuta eli Aleksis Kiven
päivänä vuonna 1978. Olen ollut hyvin viimeisiä niistä lapsista, jotka tulivat maailmaan Kurikan omalla synnytysosastolla.
Juuret ovat tiukasti Kurikan maaperässä
edelleen. Asun Luovankylän lakeuksien
laidalla perheeni kanssa. Olemme yhdessä lähihoitajana työskentelevän vaimoni
Johannan kanssa täydentyneet perheeksi
Eetun (s. 2005) ja Emilian (s. 2007) myötä. He tosin syntyivät Seinäjoen keskussairaalassa, kuten lähes kaikki seutumme
lapset nykyisin.
Työelämään sain otteen heti Kainuun
prikaatissa suorittamani aliupseerikoulun
jälkeen. Työkokemus koostuu metallialan,
kunnossapidon ja kaasualan töistä. Vuodesta 2005 alkaen minulla on ollut yritystoimintaa, mutta vasta vuonna 2017 siitä
tuli päätyöni. Tällä hetkellä työllistän yhdessä yhtiökumppanieni kanssa noin 20
henkilöä. Koulutuksella on ollut iso merkitys oman urani kannalta. Ammatillinen 2.

asteen tutkinto, lisätutkinnot työn ohessa
sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa
suoritetut kone- ja tuotantotekniikan opinnot ovat tuoneet tekemiseen tarvittavaa
tietoa ja varmuutta.

edustajilta ja työ uusissa saappaissa sai
alkaa.
AIKA ASTUA ETEENPÄIN
Politiikka on kuulunut osaksi elämääni nyt
11 vuotta, joiden aikana olen edennyt määrätietoisesti kohti vastuullisempia tehtäviä.
Lähdin ehdolle eduskuntavaaleihin, koska
haluan vaikuttaa siihen millaisessa Suomessa tulevaisuudessa asumme. Päätös
ei ole syntynyt hetken mielijohteesta vaan
kypsynyt valmiiksi usean vuoden aikana.
Perheen vankkumaton tuki sekä lisääntynyt alueellinen ja paikallinen kannustus
ovat motivoineet ehdolle lähtemistä.
Matkan varrella olen luonut tärkeitä kanavia valtakunnanpolitiikan vaikuttajiin ja
eri virastojen virkamiehiin. Tiedän, että
nykyisellä politiikan oppimäärällä pystyn
aloittamaan kansanedustajan vaativat tehtävät sekä uusia oppeja hyödyntäen tuomaan panokseni entistä paremmin vaalipiirini ja koko Suomen käyttöön.

POLITIIKASTA ELÄMÄNTAPA
Vaikuttaminen ja politiikka tulivat elämääni
vauhdikkaasti. Vuonna 2008 menin Keskustan paikallisyhdistyksen kokoukseen
ensimmäistä kertaa ja voi kai sanoa, että
siitä kaikki alkoi. Yhdistystoiminta oli liekin sytyttäjä ja edelleen merkittävä osa
poliittista toimintaani. Kurikan Keskustan
kunnallisjärjestön puheenjohtajuus ja Suomen Keskusta r.p:n puoluevaltuuston varapuheenjohtajuus ovat siitä enemmän kuin
hyvä esimerkki.
Luottamusta sain myös kuntavaaleissa
2012 ja pian huomasinkin olevani valtuuston lisäksi myös yksi kaupunginhallituksen
jäsenistä. Vuonna 2017 kuntavaalit mittasivat kannatuksen jälleen. Sain kuntalaisten
luottamusta osakseni niin hyvin, että oli
aika hakea kaupunginhallituksen puheen- Mukavia lukuhetkiä vaalilehteni parissa,
johtajuutta. Sain hyväksynnän tehtävään Rami Ala-Nisula
kaikkien Kurikassa toimivien puolueiden
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PAIKOILLENNE - VALMIIT - VAALIUURNILLE
Eduskuntavaalit 2019 lähestyvät viikko viikolta ja ennakkoäänestykseen on enää hetki aikaa. Ehdokasasettelua vaalipiirimme alueella
olemme seuranneet pitkin syksyä ja talvea.
Ehdokkaiden kampanjat ovat startanneet
ja tuovat vaalien teemat lähelle äänestäjiä
sekä tutustuttavat meidät uusiin haastajiin
ja vanhoihin tuttuihin kansanedustajakandidaatteihin. Heidän tukenaan toimii iso joukko
puolueaktiiveja ja ystäviä mahdollistaen ehdokkaiden sanoman perillemenon järjestellen
tilaisuuksia, aikatauluja sekä jakaen vaalimateriaalia.
Uusi valittava eduskunta saa hyvän pohjan
työlleen jatkaessaan pohjoismaisen hyvinvoinnin puolustamista. Se ei ole sama kuin

kaikki olisi hyvin. Se on kuitenkin edelleen
hyvä malli toimia ja turvata kansalaisten oikeuksia. Työ ei tule olemaan jatkossakaan
helppoa alueellisen jakautumisen kiihtyessä
menestyviin ja taantuviin seutuihin.
Kurikkalaisia ehdokkaita on ehdolla näissä
vaaleissa useita. Kaikki he ovat kouliintuneita
kuntapäättäjiä, järjestöaktiiveja ja osallistuvia
kuntalaisia. Kunta ja sen toiminta lähiyhteisönä ja identiteetin perustana lisää jäsenissään
kehittämisvoimaa. Tulevan kansanedustajan
on hyvä tiedostaa, että kunnat ovat enemmän
kuin järjestämiensä palvelujen summa.
Asiat ja aiheet sekä mielipiteet muuttuvat
aiempaa nopeammin. Uutisotsikot vaihtuvat ja
kärjistyvätkin synnyttäen mielikuvia tosiasioi-
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den sijaan. Nykyinen tiedonkulku saavuttaa
meidät nopeasti; some, twitter, yleisönosastot sekä mielenilmaisut täydentävät kulloinkin
esillä olevia uutisia. Uutistulvassa kulkevalta
toivotaan johdonmukaisuutta löytää asioiden
faktat. Toivottavasti kaikessa päätöksenteossa ihminen säilyttää paikkansa keskiössä.
Huhtikuinen vaalipäivä on juhlapäivä. Se
on kansanvallan juhlapäivä. Toivotaan laajaa
luottamusta omalle ehdokkaallemme, mikä
toivottavasti näkyy vilkkaana äänestysaktiivisuutena ja hyvänä äänisaaliina.
Anna-Maija Koskela

KAMPANJAPÄÄLLIKÖN AAKKOSET
A
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oulupukki. Tuo valkopartainen vanha ukko
uickstep. Tämä on jo vähän kaukaa haetikataulutus. Ramin kalenterin hallinnointi
on tarkkaa puuhaa, jossa vannon vanhanajan vieraili Reinon Tuvan talvipäivässä Sampo-po- tua aakkostelua, mutta nopeat askeleet ovat
paperikalenterin nimeen. Sieltä on näppärä ron kanssa. Moni lapsi kertoi tapaamisen ol- tarpeen tässäkin!
leen päivän kohokohta!
siirtää varmistuneet menot eteenpäin.
ami on hyvä ystäväni. Mark Twain on aikoieskuspuistikko 5. Kurikan keskustassa si- naan kirjoittanut: Ystävä on henkilö, joka on
alanssi. Alkuvuosi ja kevät on tasapainoilemista aikataulujen, budjetin ja ideoiden kans- jaitseva Ramin vaalitupa on ollut tammikuusta puolellasi silloin kun olet väärässä. Muut ihmiasti keskeinen tapaamispaikka.
set ovat kyllä puolellasi silloin kun olet oikeassa.
sa. Luottamus ja rohkeus puhua suoraan ovat
ehti. Tätä vaalilehteä on tehty tiedolla, tai- ystävyytemme kivijalka.
harmantti. Sitähän tuo meidän Rami on!
dolla ja erityisesti tunteella. Toivottavasti näilogan. Idea Viestinviejä eduskuntaan –sloeadline. Joka päivä kalenteri näyttää dead- den sivujen kautta avautuu entistä kattavammin se, millainen ehdokas Rami on.
ganista syntyi Ramin kanssa joulukuun 11. päilinea jonkin asian suhteen.
vä lounaalla Hotel Kurikassa.
äen Juhani. Vanhempi herrasmies pitää
linkeino ja yrittäjyys ovat Ramin vaaliteemohuolen,
että markkinoinnissa huomioidaan
emperamentti. Ramin rauhallinen olemus
ja, joihin liittyen pidimme Kurikan Kampukselperinteisetkin kanavat. Kertomisen arvoista ja kärsivällisyys yhdistettynä minun temperala neljä sunnuntaiseminaaria.
on myös se, että Juhani on toinen niistä kah- menttiin ja hoppuilemiseen saa aikaan hyviä
acebook. Sosiaalisen median kanavat an- desta herrasta, jotka saavat tytötellä minua tuloksia.
tavat ehdokkaalle helpon ja kustannustehok- ihan luvalla.
lkolyhty. Kampanjatuotteiden nimeäminen
kaan väylän lähelle ihmistä.
uttura. Moni minut tunteva tietää, että tar- oli sekin hauskaa puuhaa. Ulkolyhdystä tuli
raafikko. Kampanjapäällikkönä saan toimia peen tullen nuttura saattaa tutista. Tähän men- Viestinviejän valonlähde, sillä sloganin toisnessä kampanjaa nutturaa on korkeintaan ki- tossa on taikaa.
myös graafikkona. Työ tekijäänsä opettaa!
ristänyt, jota Ramikin on hämmästellyt!
aalipaneeli, vaalijuhla, vaaliteemat, vaalikouutokauppa. Kurikkalainen taitelija Mikki
ppi. En ole ollut aiemmin mukana politii- ne, vaalinumero, vaalivalvojaiset…
Paajanen teki tilaustyönä upean teoksen vaakassa,
joten olen oppinut valtavasti uutta viiliteemoihin liittyen. Maamme laulu –niminen
meisten kuukausien aikana. Esimerkki? En
hatsApp. Sen kilkatukseen on saanut tottaulu huutokaupataan kampanjan päätyttyä.
käytä enää sanaa toveri.
tua!
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Iltalehti, Ilkka, Instagram… kohdennettu mai-

P

erhe. Alkuvuosi ja kevät ovat vaatineet ymnonta tavoittaa oikean kohderyhmän oikeaan
märrystä ja joustoa perheeltä. Kiitos <3
aikaan.

X-asento. Välillä pitää levätä.
Yhteistyö.

Kampanjan rakentaminen ja toteuttaminen on tiivistä yhteistyötä, jossa jokaisella on tärkeä roolinsa. Kun jokainen antaa
vahvuutensa kampanjalle, syntyy onnistumisia.

Zzzzz. Katso kohta X.
Åland.

Elämä on sattumia ja kohtaamisia
täynnä, joiden ansiosta Rami ja Johanna saivat kutsun Ahvenanmaalle kesälomalle. Harmi, etteivät he taida tarvita kampanjapäällikköä mukaan!

Äänestäjät. Syy kaikkeen tekemiseen!
Överi. Kampanjaa ja erityisesti markkinointia on hyvä tehdä mieluummin vähän överisti,
kuin ihan hissukseen. Överimmät ideat eivät
tosin (onneksi) ole päätyneet toteutukseen.
Innostunein terveisin,
Anne Koskela
Kampanjapäällikkö
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SEMINAAREJA VAALITEEMOISTA
Vaalikampanjaa suunniteltaessa oli heti selvää, että uutta Kurikan Kampusta tullaan hyödyntämään tapahtumapaikkana. Tila varattiin
helmi- maaliskuun neljäksi peräkkäiseksi sunnuntaiksi, sillä selkeitä ehdokkaalle tärkeitä
teemoja nousi esiin neljä: koulutus ja nuoret,
maatalous, yrittäjyys ja elinkeinot sekä maanpuolustus ja varautuminen.
Ensimmäinen seminaarisunnuntai kokosi
Kampukselle koulutuksesta kiinnostuneita.
- Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä toimiminen on antanut kattavan
näköalapaikan tämän päivän ajankuvaan. Valtionohjaus, uudet toimialat ja täydennyskoulutus ovat tärkeä osa Suomen tulevaisuutta,
joista haluan keskusteltavan, toteaa Rami seminaarin aiheideasta.
Asiantuntijapuheenvuorot kuultiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmolalta, Sedun vs. koulutuspäällikkö Veli-Pekka
Göösilta ja Kurikan lukion rehtori Aino Salolta.
Tilaisuuden juonsi lukiolainen Kaapo Havuluoto Kurikasta.
- Tänne Kurikkaan on mukava tulla onnittelemaan kaikkia niitä, jotka ovat olleet aikaansaamassa Kurikan lukion ja Sedun yhteistä
Kampusta. Uskon, että täällä tulee vierailijoi-

ta riittämään. Suomessa on paljon tämän kokoisia paikkakuntia, jotka voisivat ottaa oppia
tästä ratkaisusta, Tapio Varmola totesi puheenvuoronsa alussa.
Kurikan Kampuksen synergiaetujen lisäksi
puheenvuoroissa nousi eteen koulutuksen
muutokset Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
MAATALOUS
Toisen seminaarin aiheena oli maatalous, joka
on lähellä ehdokkaan sydäntä ja arkea. Ala-Nisulan perhe asuu maatilalla, joka on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1662. Pinta-ala on
toki pienentynyt sukupolvien saatossa, mutta
edelleen omistuksessa on pelto- ja metsäalueita. Kun nuoripari osti tilan, tekivät he yhdessä päätöksen, että pellot vuokrataan aktiiviviljelijöille ja metsänhoito jää meille itselle.
- Tämä antaa myös mahdollisuuden käydä
keskusteluja alan nykytilasta naapureiden, sukulaisten ja maanviljelijöiden kanssa, kertoo
Ala-Nisula.
Aiheen tiimoilta Kampuksen lavalle nousivat
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jyrki Niemi, Kaisa Pihlaja MTK Etelä-Pohjanmaasta ja
sikatilayrittäjä Tero Ojala Kurikasta. Ensimmäi-
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sen puheenvuoron käytti Kurikan Keskikylästä kotoisin oleva maitotilallinen Kaisa Pihlaja,
joka on vuoden alusta alkaen toiminut itsenäisenä yrittäjänä Korkeakosken tilalla.
- Kaivoin juuri esille mummun ja paapan ensimmäisen meijerikirjan vuodelta 1956. Silloin
meiltä oli lähtenyt meijeriin 148 kiloa maitoa.
Nyt minä tuotan sen saman määrän muutamassa tunnissa, joka kertoo vuosien kehityksestä, toteaa Kaisa avauspuheenvuorossaan.
Pihlaja on valittu tänä vuonna myös maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan. Politiikan merkitys maataloudessa on
erittäin suuri ja MTK lähteekin tänä vuonna
vaalityöhön teemalla ”Ääni maalle”. Vaaliohjelmasta Kaisa nosti esiin kolme aihealuetta, jotka näkyvät tällä hetkellä yhteiskunnallisessa
keskustelussa: ilmastoasiat, kannattavuus ja
arjen elämisen edellytykset maaseudulla.
Sikatilayrittäjä Tero Ojalan puheenvuorossa
nousi esille muun muassa sianlihatuotannon
vähentyminen 60 miljoonaa kiloa 10 vuodessa.
- Tiloja on tippunut pois pelistä EU:n aikana
noin 4000 kappaletta. Tilojen lopettamistahti
kiihtyy, mutta sitä hillitsee 2000-luvulla tehdyt
isot investoinnit ja sen myötä vastuut pankeille, kertoo Ojala alan nykytilasta.

Kolmantena estradille saapui maatalous- ja
metsätieteiden tohtori Jyrki Niemi. Hän kertoi
heti alkuun maatalouden luvuista ja maatalouden kehittymisestä. Alla taulukko tilojen lukumääräkehityksestä vuosina 1995-2018.
Tilojen
määrä
lypsykarja
naudanliha
sikatalous
siipikarjaa

v. 1995
kpl
32715
9394
6249
2329

v. 2018
kpl
6850
3270
1100
530

v. 2025
arvio/kpl
4200
2400
600
300

- Rakennekehitys on kotieläintaloudessa ollut
rajua, kun ajatellaan että vielä 1994 meillä oli
yli 50 000 kotieläintilaa. Vuonna 2000 niitä oli
noin 33 000 ja viime vuonna enää alle 12 000,
kertoo Niemi tilastotietoa.
Lisäksi Niemen puheenvuorossa sivuttiin
tuotantovolyymien kehitystä, maataloustuotannon tuki- ja kannattavuusnäkymiä ja EU:n
maatalouspolitiikan uudistusta.
YRITTÄJYYS
Yrittäjyys on osa Rami Ala-Nisulan elämää, joten oli luontevaa nostaa se yhdeksi seminaarin aiheeksi.
- Yrittäjyyden aloittamisen kynnys on varmasti teknisesti madaltunut, mutta silti se on
monelle suuri ja tuntematon mahdollisuus.
Ajatukset siitä, että yrittäjänä on mahdollisuus
vain epäonnistua kulkevat vielä monen mietteissä. Toivon keskusteluun kannustusta yrittäjyyden alkuaskeleisiin sekä tukea ja neuvoja muun muassa henkilöstön palkkaamiseen
ja yritysten välisiin yhteistyömahdollisuuksiin,
Rami sanoo.
Aiheesta kuultiin kahta pitkän linjan yrittäjää.
Pirjo Pystykoski-Sopanen Lennolilta on toisen
sukupolven perheyrittäjä ja nyt yritykseen on
sitoutettu jo kolmas sukupolvi. Hän korosti
nuorien ottamista jo aikaisessa vaiheessa mukaan päätöksentekoon, sillä siitä käynnistyy
usein yrityksen kehittämistyö ja kasvu.

Pystykoski-Sopanen on Elinkeinoelämän
Keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan jäsen. Jäseniä on Suomessa sata, joista vanhan Vaasan läänin alueella on kolme. Näistä kolmesta
jäsenestä kaksi on Kurikasta, Pirjo ja Jaakko
Ujainen Kurikka-lehdestä. Hän kertoi tilastotietoa yrittäjyydestä keskittyen nimenomaan
työllistävien yritysten tilanteeseen.
- Viime vuosina yhdeksän kymmenestä uudesta työpaikasta on syntynyt PK-yritykseen.
Se on iso ja merkittävä asia. Yhteiskunnan tulisi kannustaa yrityksiä kasvuun ja työllistämiseen, toteaa Pystykoski-Sopanen.
Pekka Luhtala Jurvasta kertoi tarinan kolmen miehen yrityksestä pörssiyhtiöksi. Luhtala perusti West Welding Oy:n vuonna 1992,
josta syntyi Viafin Oy vuonna 2006. Nyt Luhtala istuu pörssiin lokakuussa 2018 listautuneen Viafin Servicen johtoryhmän jäsenenä ja
Viafin Installationin toimitusjohtajana.
- Nyt kun ollaan tällaisessa hienossa oppilaitoksessa, niin tulisi pitää huoli siitä, että
osaajia ja työntekijöitä löytyy tulevaisuudessakin yritysten tarpeisiin, sanoo Luhtala vielä
lopuksi.
Molempien yrittäjien puheissa tuotiin esille yrityskauppojen merkitys ja mahdollisuus.
Tilastotiedon valossa 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin seuraavien 10 vuoden aikana.
Aika näyttää löytyykö yrittäjille tarpeeksi neuvoja ja tukea omistajanvaihdosprosessiin, jossa monesti myynnissä on elämäntyö.
MAANPUOLUSTUS JA VARAUTUMINEN
Viimeisen seminaarisunnuntain aihe oli maanpuolustus ja varautuminen. Lavalle nousivat
yrittäjä ja entinen rauhanturvaaja/kriisinhallitsija Juha Hietikko, Keskustan kansanedustaja ja kevään ehdokas Mikko Savola, Kurikan
kaupungin maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen sekä tilaisuuden järjestäjänä Rami itse.
Reservin ylivääpeli Juha Hietikko on osallistunut kolmeen kansainväliseen operaatioon Kosovossa, Eritreassa ja Afganistanissa.
Hietikko kertoi käytännön kokemuksistaan
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ja operaatioiden hyödyistä: taistelutekniset
asiat, lääkintäosaaminen, varustuksen taso ja
kansainväliset suhteet.
- Afganistan oli mieleenpainuvin, niin hyvässä kuin pahassa. Se oli kahdesta edellisestä
operaatiosta erilaisin ja voisi sanoa rankin,
muisteli Hietikko kokemuksiaan.
Toisena lavalle nousi ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola, jolta kuultiin puheenvuoro liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Puheessa käsiteltiin Savolan omaa taustaa,
kokemuksia puolustusvaliokuntatyöstä ja ajatuksia NATOsta. Savola nosti viisi tärkeää kohtaa keskusteluun.
- Yleinen asevelvollisuus ja reserviläiset,
kansainvälinen yhteistyö erityisesti Ruotsin
kanssa, kahdenväliset puolustussopimukset,
EU-puolustus ja NATO, luetteli Savola kohtia,
joihin kansallisen puolustuksen kehittäminen
pohjautuu.
Loppusanoinaan Savola totesi, että kunhan
henkilöstöstä, toiminnasta ja materiaaleista
pidetään huolta, pysyy puolustuksemmekin
kunnossa.
Viimeisen asiantuntijapuheenvuoron piti
Kurikan kaupungin maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen, joka vastaa lisäksi Kurikan
alueen varautumisen ja valmiuden kehittämisestä ja yhteistyöstä.
- Kuntaa ei ole suunniteltu kriisiorganisaatioksi, mutta kunta on kuitenkin tärkeä toimija
kriisitilanteissa, alusti Reijo puheenvuorossa
aihettaan.
Runsaslukuinen yleisö piti keskustelun yllä
muun muassa kyberturvallisuudesta, Suupohjan radasta, isäntämaasopimuksista, Venäjän
tilanteesta ja kuntalaisen käytännön toimista
varautumiseen liittyen.
Lopuksi Rami kiitti yhteisesti kaikkia osallistujia seminaareista. Neljänä sunnuntaina kuultiin kolmeatoista asiantuntijaa Ramille tärkeistä aiheista.

VASTUUTA HUOMISESTA
Suomen talouden kehitys on vuoden 2019
alkupuolella jatkunut edelleen hyvänä. Euroalueen talouden kasvun hidastuminen ja
maailman talouden epävarmuus eivät ole vaikuttaneet Suomen talouteen niin paljon kuin
oletettiin. Työmarkkinat vetävät edelleen hyvin, ja työttömyys on laskenut noin 7 prosenttiin. Inflaatio on pysynyt maltillisena, noin 1,3
prosentissa. Suomen hallituksen toimenpiteet, yhdessä hyvän talouskehityksen kanssa,
ovat parantaneet työllisyyttä ja pysäyttäneet
valtion velkaantumisen.
Sosiaali- ja terveysmenojen jatkuvaa kasvua
on pystyttävä hillitsemään ja kestävyysvajetta
pienentämään. Sote- ja maakuntauudistukset
on saatava maaliin, vaikka ne aikataulusyistä
näyttävätkin siirtyvän seuraavalle hallitukselle.
Ihmettelen opposition näköalattomuutta vastustaa pitkälle valmisteltua uudistusta ilman,
että vastineeksi esitetään minkäänlaisia uskottavia vaihtoehtoja. On syntynyt vahva tunne, että ainoastaan sanat ”valinnanvapaus” ja
”maakunta” ovat vääriä termejä ja näin halutaan tyrmätä koko uudistus. Ilmeisesti oppositiossa rakastetaan sote-asioita niin paljon,
että niistä halutaan keskustella vielä seuraavakin vaalikausi. Maassa olisi kuitenkin muitakin asioita ratkaistavana.
Etelä-Pohjanmaan väkiluku vähenee huolestuttavaa tahtia. Tämä on uhka koko alueen
kehitykselle, sillä esimerkiksi viime vuoden
1155 henkilön vähennys tekee ison loven
maakunnan ostovoimaan ja on valtava menetys myös osaamispääomalle. Nyt on viimeinen aika herätä ja miettiä koko maakunnan
voimin, miten tätä kehitystä voidaan hidastaa:
miten saadaan ihmiset pysymään alueella ja
houkutellaan uusia muuttajia. Ihminen kaipaa
asuinpaikaltaan työtä, koulutusta, harrastusmahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä tunnetta, että hän kuuluu joukkoon. Myös sujuvaa
ja helppoa arkea arvostetaan. Etelä-Pohjanmaan maakunnasta löytyy kaikki tämä. Mei-

MATTI SAARNIO OY
Puh. (06) 456 5200
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dän on tuotava näitä faktoja vielä paremmin
yleiseen tietoon.
Lähitulevaisuudessa
maakunnassamme
eläköityy runsaasti yrittäjiä, joilla on hyviä
tuotteita ja kannattavaa yritystoimintaa, mutta
ei välttämättä jatkajaa omasta perhepiiristä tai
yrityksen työntekijöistä. Olisi silkkaa tuhlausta, jos tällaiset yritykset kuolisivat siihen, ettei
jatkajaa löydy. Monesti vakuuksien puute on
esteenä omistajanvaihdosten ja yrityskauppojen rahoitukselle. Meidän tulee rakentaa
malleja, joilla yrittäjäksi aikovat pääsevät helposti jatkamaan yritystoimintaa. Maakunnan
alueelle tulee yhteistyöverkoston (mm. pankit, Finnvera ja yksityiset sijoittajat) vetämänä
rakentaa esimerkiksi rahasto, joka osallistuu
yrityskauppoihin. Tällainen eräänlainen bisnesenkeliverkosto rahoittaa omistajanvaihdosta
ja sparraa uutta yrittäjää. Näin vanha omistaja saa ainakin osan yrityksen arvosta heti, ja
loppuosa kauppahinnasta maksettaisiin yrityksen tuloksesta muutaman vuoden aikana.
Huonoin vaihtoehto on, että yrittäjä ei saa
vuosien työstään mitään.
Etelä-Pohjanmaa on Suomen ruokamaakunta. Tämä on koko ruokaketjun, siihen kuuluvan osaamisen ja maakunnalle leimallisen
yrittämisen edistämistä. Meillä tuotettu ruoka on turvallista, ja sen jäljitettävyys ja laatu
ovat maailman parhaita. Saman ruokamaakunta-termin alle kuuluvat alkutuotantoon ja
eläintenkasvatukseen tarvittavien koneiden
rakentaminen ja kehittäminen, ruoan valmistus sekä logistiikkaketju. Täällä uskalletaan
vielä investoida alkutuotantoonkin. Ruokaketju työllistää välittömästi ja välillisesti tuhansia
ihmisiä. Onneksi ihmisen pitää syödä joka päivä. Meidän tulee omilla valinnoillamme varmistaa, että täällä jatkossakin tuotetaan puhdasta ja turvallista lähiruokaa.
Alueellamme on mahdollisuus rakentaa
ruoan rinnalle toinen merkittävä klusteri teknologiateollisuuden ympärille. Maakunnan
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molemmilla laidoilla on vahvoja vetureita ja
isoja päämiehiä. Yhdistämällä voimat ja keskustelemalla avoimesti oman toiminnan tarpeista luodaan terve pohja investoinneille,
mistä seuraa merkittävä työllisyyden kasvu
ja tehokkuuden nousu. Meidän tulee päästä
eroon menneisyyden peikosta, jossa jokaisella pitää olla oma ”mattokutomo” kaikilla herkuilla. Meidän tulee keskittyä ennemminkin
oman ydintekemisen kautta suurempiin kokonaisuuksiin ja yhdessä luoda jalostusarvoltaan pidempi tuotantoketju.
Jos haluamme vaikuttaa siihen, miten Suomea kehitetään, on meillä oltava edunvalvojia
sellaisissa pöydissä, joissa asioita päätetään.
Tähän voimme kaikki vaikuttaa äänestämällä
sellaisia uskottavia ehdokkaita, joilla on hyvät
verkostot sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, niin omassa puolueessaan kuin muissakin poliittisissa ryhmissä. Kurikasta löytyy
nämä kriteerit täyttäviä ehdokkaita.
Juha Luukko
apulaiskaupunginjohtaja
Kurikan kaupunki

Traktoriurakointi
PENTTI KOIVUNEN

Tmi RITVA SÄNTTI
0400 168 206

Koskue
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V-P Kiskola 050 5119 823
Jani Koskenvalta 040 4103 068
asrak.fi
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GM-vapaalla rehulla tuotetut
extratuoreet kananmunat
Omasta tilapakkaamosta myös
leimatut kananmunat yrityksille
P. 050-5905559

Nisulantie 2, 61300 Kurikka
(Tuiskulansuoralla VT3/KT67 varrella)

VAALITEEMAT
MAATALOUS

YRITTÄJYYS

KOULUTUS

Yksi vaaliteemoistani kohdistuu maatalouteen. Perheemme asuu maatilalla, joka on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1663. Pinta-ala
on toki pienentynyt sukupolvien saatossa,
mutta edelleen omistuksessamme on peltoja metsäalueita. Kun ostimme tilan, teimme
yhdessä vaimoni kanssa päätöksen, että pellot vuokrataan aktiiviviljelijöille ja metsänhoito
jää meille itselle. Tämä on osoittautunut hyväksi järjestelyksi.
Maatalous on siis olennainen osa elämäämme ja saamme seurata sitä oman pihapiirin
ympärillä eri vuoden-aikoina. Tämä antaa mahdollisuuden käydä keskusteluja naapureiden,
sukulaisten ja maanviljelijöiden kanssa alan
nykytilasta. Keskustelu ei aina ole kovin positiivista, sillä kannattavuus laskee koko ajan.
Tuntuu, että viljelijää vie kuitenkin eteenpäin
ajatus ”minun sukupolvi ei tätä lopeta”. Yksi
maatalouden kantavia voimia onkin periksiantamattomat alan ammattilaiset, jotka tekevät
työtä kunnialla.
Kun asiaa tarkastellaan maailmanlaajuisesti,
juuri suomalainen maatalous tuottaa puhtainta ja turvallisinta ruokaa pellolta ruokapöytään. Kuinka on siis mahdollista, että esimerkiksi viljelijän keskimääräinen tuntipalkka on
noin viisi euroa tunnilta? Siis viisi euroa siitä
hyvästä, että tuotat maailman parasta ruokaa.
Viime aikoina on tullut todistetuksi, että suomalaisten maanviljelijöiden ja maataloustuottajien työn tulokset huomioidaan maailmalla.
Meille arkinen hyödyke on esimerkiksi Kiinassa suorastaan luksustuote. Maatalous yhdessä elintarviketuottajien kanssa avaa vientikanavia, joita myös muut teollisuuden alat
pystyvät varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa.
Kampanjan aikana haluan tuoda tietoisuuteen ja keskusteluihin nykyisen maatalouden
kipukohdat. Haluan löytää asioita ja tapoja,
joilla kannattavuutta ja maatalousyrittäjien jaksamista saadaan parannettua. Jos edes jollain
tavalla saan tämän ammattikunnan arvostusta
lisättyä, teen sen epäröimättä.
Olkaamme ylpeitä meidän tuottajista joka
tasolla. Lupaan olla maatalouden viestinviejä!

Oli vuosi 2006, kun 27 -vuotiaana päätin perustaa toiminimen. Muistan sen päivän, kun
alueemme TE-keskuksessa täytetty paperi
laittoi kaiken matkaan. Ennen tuota käänteentekevää hetkeä olin jo pitkään tiedostanut, että yrittäjyyden polku on minua varten.
Toiminimellä tehdyt työt keskittyivät iltoihin ja
viikonloppuihin, mutta ne valmensivat minua
kohti kokopäiväistä yrittäjyyttä. Myös silloinen
päivätyöni teollisuuden parissa antoi hyvän
läpileikkauksen siitä mitä Suomessa tehdään
ja osataan. Nykyisin olen kahden yrityksen
osakas, joten yrittäjän arki niin hyvässä kuin
pahassakin on tullut tutuksi.
Yrittäjyyden aloittamisen kynnys on varmasti teknisesti madaltunut, mutta silti se on
monelle suuri ja tuntematon mahdollisuus.
Pinttyneet ajatukset siitä, että yrittäjänä on
mahdollisuus vain epäonnistua kulkevat vielä
monen mietteissä. Myös byrokratia ja paperityöt laittavat monelle kapuloita rattaisiin. Tarvitsemme myönteistä tiedottamista ja kannustusta yrittäjyyden alkuaskeleisiin sekä tukea
ja neuvoja muun muassa henkilöstön palkkaamiseen ja yritysten välisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Yrittäjyydellä on keskeinen rooli tulevaisuuden Suomessa, sillä ajat ja tavat
muuttuvat.
Yhä globaalimmaksi muuttuvassa maailmassa vientitoimet ovat meidän elinehto, joiden eteen on viime aikoina tehty paljon töitä.
Isojen yhtiöiden rooli viennissä on kiistatta
suuri, mutta myös pk-yrityksillä on runsaasti
annettavaa. Näiden potentiaalisten menestystarinoiden etsintää ja viennin mahdollistamista
tulee valtion taholta edesauttaa kaikin tavoin.
Yrittäjyyteen kuuluu paljon hyvää, mutta
myös paljon sudenkuoppia. Niiden kitkemiseen tarvitsemme viestinviejää, joka kertoo
asiat yrittäjän suulla sellaisenaan ja antaa
päätöksentekoon näkemystä ja kokemusta.
Lupaan olla yrittäjien viestinviejä asiassa kuin
asiassa!

Olemme Vaasan vaalipiirin alueella onnekkaita, että meillä on hyvä työllisyys. Tyytyväisiä
saamme olla myös siitä, että Pohjanmaan eri
maakunnat omaavat laadukkaan koulutusverkoston. Alueella on laadukasta opetusta tuottavat lukiot ja 2. asteen ammatilliset opinahjot,
korkeakoulut ja lisääntyvä yliopistoyhteistyö.
Nämä kaikki luovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia juuri meidän alueen kasvulle ja kehittymiselle.
Opiskelu on yksi elämämme kulmakiviä.
Usein opiskelujen tarve mielletään nuorille,
mutta tulevaisuudessa tämä tulee korostumaan entisestään kaikissa ikäluokissa. Emme
ehkä saa nauttia aikoinaan opitun ammattitutkinnon tuomasta työpaikasta vuosikymmeniä,
vaan alati muuttuvassa maailmassa myös työtehtävät muuttuvat ja uusiutuvat nopeammin.
Näemme jo nyt mitä muutoksia on odotettavissa robotiikan ja muun teknologian kehittymisen myötä. Toiveissa on luoda ratkaisuja,
joissa esimerkiksi robotilla korvattava työntekijä koulutetaan uudelleen jo ennen kuin
hänen tehtävänsä päättyy. Näin estetään tarpeettomuuden tunne ja luodaan uskoa tulevaisuuteen. Ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen vika tai syy, että kehitys kehittyy.
Suomi on monilla mittareilla maailman kärkeä. Olemme osoittaneet, että koulutukseen
tehdyt muutokset ja jatkuva seuranta ovat
tuottaneet tuloksia. Uudistuksista huolimatta
seuraavalla vaalikaudella olisi hyvä tarkastella
tehtyjä päätöksiä. Etenkin 2. asteen ammatillisen koulutuksen osalta opettajia tulee lisätä ja lähiopetuksen arvostus palauttaa. Myös
yrityksissä tapahtuvan työssäoppimisen laatu
tulee taata jokaiselle opiskelijalle.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallituksen
jäsenenä toimiminen on antanut kattavan näköalapaikan tämän päivän ajankuvaan. Valtionohjaus, uudet toimialat ja täydennyskoulutus ovat tärkeä osa Suomen tulevaisuutta.
Tehdään tästä maailmanlaajuisia vertailuja
kestävästä huippujärjestelmästä entistä parempi. Lupaan olla alueemme ääni ja viestinviejä myös koulutusasioissa!

Karpalo Pub
Yritysten IT-ratkaisut
044 521 5001 | www.pohjanmaanit.fi

Laurintie 17, Kurikka
p. 0400 269 009
Tervetuloa retropubin tunnelmaan!
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Huolenpitävä auktorisoitu
tilitoimisto
Lapua, Seinäjoki, Kurikka, Alavus

020 1450 700

ETELÄ-POHJANMAALLA TOISEN
ASTEEN KOULUTUS SELVIÄÄ
MUUTOKSISTA
Sivistys on aina hyvä sijoitus Suomen tulevaisuuteen. Tarvitsemme koulutusta kansallisen
kilpailukyvyn ja pohjoismaisen elämänlaadun
turvana. Kuitenkin valtion verotuspohjan ja
huoltosuhteen jatkuvasti pahenneen vääristymien vuoksi, myös koulutusmenoja on viime
vuosina leikattu. Lähinnä taloudellisista syistä
oli pakko uudistaa laajasti ammatillinen koulutus (1.1.2018). Samalla uudistettiin koulutuksen
toiminta- ja rahoitusperusteet sekä yhdistettiin nuorten ja aikuisten koulutuslainsäädäntö.
Sisällöllisen opetuksen lähtökohtana säästöt
eivät tietenkään ole paras lähtökohta uudistuksille. Rajuimmin taantumasta johtuvat säästöt ovat osuneet ammatilliseen koulutukseen.
Valtio leikkasi vuosina 2015-2018 esim. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (Sedu) tulorahoituksesta 11 miljoonaa euroa. Vähennykset
ovat toteutettu koulutuspaikkojen ja yksikköhintarahoituksen kautta. Tämä on tarkoittanut
yli 20 % vähennystä valtion tulorahoituksesta.
Taloussäästöt ovat merkinneet Sedussa toiminnallisia uudistuksia opetuksen sisällössä
esim. työssäoppimista on lisätty ja lähiopetuksen määrää on rajattu. Yksilölliset opintopolut ovat nykyopiskelun trendisana. Se sopiiko
yksilöllinen opintopolku ja vastuu kaikille, on
sitten eri asia.
Yksi talouden tehostamistoimenpiteistä on
kiinteistöjen lukumäärän vähentäminen. Järjestelyjen jälkeen pitäisi kiinteistömassa kuluineen vähentyä noin 20 %, mutta samalla tilat
uudistuvat ja mahdollistavat henkilöstön tehokkaamman käytön ja toisaalta henkilöstön
työviihtyvyys mahdollisesti paranee. Rehellisyyden nimissä pitää todeta, että henkilöstökuluja on vuosien aikana luonnollisesti pakon
edessä karsittu, koska palkkakulut ovat yli 65
% Sedun vuosittaisesta budjetista. Laajoilta irtisanomisilta ei viime valtuustokaudella vältytty.
Kaiken em. asioiden toteutus suunnitelmallisesti on ollut vaikeaa, koska valtion vuosittaisesta rahoituksesta huomattava osa on
ollut jatkuvasti epävarmaa. Anomuksilla saadut lisärahoitusosuudet ovat tulleet vähitellen
Sedun kassaan esim. strategiarahoituksen
muodossa.
Leikkauksista johtuen eri poliittiset tahot
ovat julkisuudessa esittäneet ”yllättäen” huolensa lähiopetuksen määrästä ja laadusta.
Samoin useat poliittiset tahot ovat ilmaisseet
toiveen toisen asteen maksuttomuuden puolesta.
Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat
”tasaantuneet” valtion taloudellisen tilanteen

vakiintumisen myötä vuoden 2018 aikana.
Nyt on vuorostaan näkyvissä vakavia merkkejä kuntien huononevasta taloudellisesta tilanteesta. Tämä kääntyy varmasti haasteeksi
myös lukiokoulutuksen puolella. Kuitenkin jo
pitkään on ollut suurin poliittinen huoli lukiokoulutuksen vetovoimasta ja sen uudistamistarpeesta. Huoli on siis kohdistunut enemmän
lukiokoulutuksen kehittämiseen kuin sen rahoituspohjaan. Tämä näkyy siten että 1.8.2019
alkaen on käytössä uusi lukiolaki ja lukioasetus sekä uusi laki ylioppilastutkinnosta.
Uutta tulee lukion toiminnan sisältöihin, ylioppilaskirjoituksiin ja opintojen ohjauksen ja
erityisopetukseen. Hieman aikaisemmin lukiot
on velvoitettu toteuttamaan rahakas digiopiskeluun siirtyminen, aina ylioppilaskirjoitusten
digitalisoitumista myöten. Keväällä 2019 kaikki aineet kirjoitetaan sähköisesti.
Onneksi Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat pitkäjänteisesti kantaneet vastuutaan ja pitäneet
yleissivistävän koulutuksen rahoituksen kulurakenteen edellyttämällä tasolla. Myös julkisen sektorin perinteisesti maltilliset palkkaratkaisut ovat helpottaneet kuntataloutta. Toki
kuntien voimavaroissa on eroja, mutta esim.
Etelä-Pohjanmaan lukioverkko on säilynyt sitkeästi. Tästä kuuluu kiitos viisaille kuntapäättäjille. Lukion merkitystä ei sovi unohtaa kunnan veto- ja pitovoimatekijänä . Lukion tuntien
avulla monien perusopetuksen aineenopettajien opetusvelvollisuus saadaan täyttymään.
Opiskelijan ja hänen huoltajien kukkarolla
käydään myös. Toisen asteen oppimateriaalien hintataso on noussut hurjaa vauhtia. Tietokoneiden ja oppikirjojen hankintahinnat nousevat koko ajan. Samoin opintomatkat ja muut
tapahtumat saattavat maksaa sievoisen euromäärän. Periaatteesta, jonka mukaan pitää
itse rahoittaa oppimateriaalit toisen asteella
pidetään melko varmasti kiinni. Mutta vähävaraisten perheiden kannalta on erittäin hyvä
poliittinen avaus, että 1.8.2019 alkaen Kelalta
saa hakea opintorahan oppimateriaalilisää
46,80 euroa/kk.
Eräillä maakuntamme alueilla on satsattu
yhteistyössä uuteen kaikesta huolimatta. Esimerkiksi Lapualle valmistuu hyvin pian kaupungin rahoittamana uusi lukio, samalla sinne ”syntyy” Sedun kanssa uusi toisen asteen
Kampus. Lähes vastaava otettiin käyttöön
Kurikassa vuoden 2019 alussa. Kurikan kampuksen hinta oli yli 32 miljoonaa euroa. Erona
Lapuaan on, että se rakennettiin lähes kokonaan uusiksi ja kiinteistön omistaa Sedun ja
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Kurikan kaupungin yhteinen kiinteistöyhtiö.
Tulevaisuudessa tullee ratkaistavaksi Ähtärin
koulujen ja Sedun yhteistyömuodot.
Lähitulevaisuuden suuri kysymys on lukioiden yhteistyövelvoite korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Tämän muuttaminen konkreettiseksi ja sen tuleva hinta on vasta työn
alla. Yhteistyövelvoite vie erityisesti lukioiden
rehtorien huomion, mutta se antaa myös paljon mahdollisuuksia kehittää lukio-opetusta
ja samalla esim. ammattikorkeakoulu-opetuksen laatua ja vetovoimaa. Myös Sedu kehittää
jatkuvasti yhteistyötään Seinäjoen ammattikorkeakoulun(SeAmk) kanssa. Tätä kehittämistyötä minä ja Rami tuemme SeAmkin hallituksessa.
Suomessa on vahvat perusteet säilyttää toisen asteen opetuksessa duaalimalli eli pitää
ammatillinen ja yleissivistävä lukio-opetus erillään. Lienee kuitenkin paikallaan muistuttaa
kaikkia lukioiden rehtoreita toisen asteen yhteistyön kehittämisen merkityksestä. Emmehän unohda sitä!
Koulutuspolku on aina kokonaisuus. Mikään
koulutaso ei ole mitään ilman toista. Siksi muutokset jollakin kouluasteella vaikuttavat muihin
kouluihin. Varhaiskasvatus pohjustaa perusopetusta jonka nivelkohdassa siirrytään luokanopettajien alakouluista aineenopettajien
yläkouluun. Seuraava lenkki on toinen aste,
jossa vaihtoehdot ovat lukio tai ammatillinen
opetus. Molemmista on mahdollista päästä
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Suurin
osa opintojen jatkajista tulee lukiotutkinnon tai
kaksoistutkinnon kautta, tai jopa kolmoistutkinnon kautta. Tästä kaikesta kannattaa pitää
kiinni vaikka ikäluokat pienenevät. Toki järkevyyden rajat pitää tunnistaa ajoissa.
Jouko Peltonen,
Nurmo
Koulutuksen ammattilainen vuodesta 1993
lukion rehtori
Sedun hallituksen pj.
Seamk, hallituksen jäsen

KUNNALLISJÄRJESTÖ TOIMII KANSANEDUSTAJAVAALEISSA OMAN EHDOKKAAN HYVÄKSI
Kurikan Keskustan Kunnallisjärjestön johtokuntaan kuuluvat paikallisten yhdistysten puheenjohtajat, samoin naisten ja nuorten yhdistysten edustajat. Kunnallisjärjestössä on
vietetty kiireistä aikaa, joka alkoi jo vuoden
2018 aikana, kun alettiin suunnitella oman
kurikkalaisen ehdokkaan nimeämistä kansanedustaja vaaleihin. Kurikan tulevaisuutta ajatellen ovat nyt tärkeät kansanedustajavaalit
tulossa, joissa punnitaan yhtenäisen Kurikan
kaupungin halu sekä yhteenkuuluvaisuus
saada oma ehdokas Arkadianmäelle. Ehdokkaamme on RAMI ALA-NISULA, Luovankylän
paikallisosastosta. Hänet asetettiin ehdokkaaksi yksimielisesti Kurikan kunnallisjärjestön syyskokouksessa vuonna 2018.
Kunnallisjärjestön tehtävänä on mm. yhdistää kunnan alueella keskustalaisia jäsenosastoja ja tukea niiden toimintaa. Kunnallisjärjestö
johtaa kuntapoliittista toimintaa yhdessä keskustan valtuustoryhmän kanssa. Kunnallisjärjestö arvioi yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tekee aloitteita ja
vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen
parantamiseksi keskustalaisten, Alkolaisten
periaatteiden mukaisesti. Kunnallisjärjestön
tehtävänä on luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja vahvistaa kansan valtaa
sekä toimia keskustan arvojen mukaisesti.
Kunnallisjärjestö asettaa ehdokkaat kunta-,
maakunta-, kansanedustaja-, presidentin- ja
eurovaaleihin sekä järjestää niihin liittyvät jäsenäänestykset tai esivaalit ja myös mahdolliset kansan äänestyksiin liittyvät toimenpiteet
toimialueellaan.
Rami Ala-Nisulan elämänarvot ja rauhallisuus on huomioitu jo valtakunnankin tasolla.
Kuuluuhan hän keskustan puoluevaltuustoon
ja on sen varapuheenjohtaja. Arvostusta hä-

nelle on tullut myös useista maakunnallisista
luottamustehtävistä.
Vaalivankkurit kulkevat kohti päivämäärää
14.4.2019, joka on virallinen vaalipäivä kansanedustajavaaleissa. Taustajoukot yhdessä
Ramin ja kampanjapäällikkö Annen kanssa
ovat toteuttaneet useita seminaaripäiviä, pyörittäneet Ramin vaalituvalla kahvilaa, järjestäneet koko perheen talvipäiviä ja osallistuneet
eri tilaisuuksiin. Yhteistyöllä onnistutaan.
Tämän lehden välityksellä tekemistä esitellään teille hyvät lehden lukijat. Työtä ja toimintaa riittää vielä paljon, jotta saataisiin toivottu
lopputulos!

RAMI ALA-NISULA OMAKSI VIESTIN VIEJÄKSEMME EDUSKUNTAAN!
Sinun tehtäväsi on huolehtia kansalaisvelvollisuudestasi ja käydä äänestämässä.
Äänestyspäivät ovat ennakko vaaleissa 3
-9.4.2019 ja varsinainen vaalipäivä 14.4.2019.
Sinun äänestyspaikkasi ilmoitetaan sinulle kotiin tulevassa kirjeessä.
kirjoittaja Juhani Mäki / Kurikan Keskustan
Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

Pitkämö Canyon Campin Oy

MTY:n tilitoimisto
Puh. 456 8900

Kahvila ja Ravintolapalvelut,
Kesäterassi, kokoustiloja
Leirintäalue, mökkimajoitus,
sauna, palju, SUP laudat,
vene- ja polkupyörävuokraus
050-3530990 Moljakantie 28, Kurikka
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Suu po hjan H uoltoc enter O Y

Ilmalämpöpumput asennettuna
PUH: 0408270885

www.huoltocenter.com

2014-7 Lemmikkikoiramme Rolle tykkää mökkimatkoista Ähtärin Välivedelle

2015-5 Lastemme riemua muutaman
vuoden takaa.

2018-10 Syntymäpäiväjuhlat Hotel Kurikassa.
Perhe samassa kuvassa.

2005-9 Hoitopöydan kasaus esikoiselle
Hevosille heiniä

2003-6 Korjataan mopoa pikkuveljelle
2018-6 Puoluekokous Sotkamossa.
Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja
pöntössä

2010-7 Neste Rally Himos

Tytär 4 kk

2008-2 eka selfie

2014-4 Tilamme maat ovat vuokrattuna aktiiviviljelijöille. Kuvassa Asko ja Arvi kylvötöissä

2005-6 Soutelua juhannuksena

2017-7 Välillä on ehditty vaimon kanssa
yhdessä maakunnan tapahtumiin
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2004-2 Savukoski

2013-12 Tupa lämpee puulla ja turpeella. Toivotaan,
että turvetta saa omasta maakunnasta tulevaisuudessakin
2018-9 Mopokilpailuissa Botniaringillä

2006-5 Johanna ja Eetu pajassa

2007-11 Muksut ja mä

2018-3 Haku Päällä puhe asemalla

2018-11 Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajat Liina Tiusanen ja Rami.
2013-8 Tilan kestotraktori

2004-2 Pajan rakentamista

2018-7 Haku Päällä -tuomari

2018-9 Hitsaustyöt onnistuu edelleen.

2015-9 Hauska kuva tenniskentältä. Isä ja poika aikaa.
2001-4 Moottorikelkkakisakuski

2005-8 Punkaharju

2017-7 Tuore Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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2018-7 BBC-studio Lontoo

TALVIPÄIVÄSSÄ YLI SATA ULKOILIJAA

Maaliskuinen lauantaipäivä tarjosi runsaslukuiselle yleisölle monipuolista ohjelmaa, kun
Rami Ala-Nisula järjesti Niinistössä Reinon Tuvalla koko perheen talvipäivän. Idea syntyi yhteistyössä Marko Haanpään kanssa.
- Olemme tehneet Ramin kanssa yhteistyötä jo vuosia ja aina kaikki sujuu sovitusti.
Oli selvää, että annamme Ramille tilamme
kampanjakäyttöön, sillä tarvitsemme tällaista
miestä yhteisiä asioita ajamaan, sanoo Reinon
Tuvan isäntä Marko.
Ohjelmassa oli rekiajelua moottorikelkalla,
makkaranpaistoa, ekoammuntaa ja esineiden
arvauskisaa. Päivän kohokohta perheen pienimmille oli joulupukin ja Sampo-poron vierailu.

- Tulimme paikan päälle, koska on mukava
tutustua ehdokkaaseen muualla kuin puhesaleissa. Tämä on kotoisa ja luonnonläheinen
perhetapahtuma, jonne lapset lähtivät innoissaan katsomaan poroa, kehuu Heidi Kurikasta
ja Raija Jurvasta.
Väkeä oli vauvasta vaariin. Ekoammunnassa oli välillä ruuhkaa, kun lapset ottivat vanhemmistaan mittaa. Kisa käytiin naisten, miesten ja lasten sarjoissa. Lopulta 14-vuotias Iiro
Koivuluoma otti ylivoimaisen voiton kaikista
sarjoista 47,8 pisteellä.
- Ekalla kerralla vedin heti pohjat ja oli yllättävän helppoa, kehaisee nuorimies voitostaan.

Pikkuveli Roopen mielestä parasta oli se
kun Rami veti moottorikelkalla rekeä.
- Me mentiin oikein tuonne, kertoo Roope ja
osoittaa Niinistön koskematonta lakeutta.
Napakkaa viimaa pääsi pakoon tupaan, jossa oli tarjolla kahvia ja kropsua. Jutustelun
lomassa sai arvuutella kahta esinettä, joka
olikin päivän haastavin rasti. Kyseessä ei ollut
kurikkalaisen isännän korvanhöristin, tippaleipäpursotin eikä tikkarinsäästäjä.
- Kyseessä oli suksenvoitelulaite ja tampin
naula, jonka avulla hevosen länkeihin kiinnitetään silat. Moni arvaus sai hymyilyttämään,
vaikken toki itsekään vielä päivällä tiennyt
mitä esineet ovat, naureskelee Juhani Mäki.

Ekoammunnan tulokset
Naiset
Miehet
Lapset

1) Mari Kittilä 46.2
1) Sami Isohella 47.3
1) Iiro (14 v.) 47.8

2) Heidi Taipalus 45.4
2) Marko Taipalus 47.2
2) Luukas (10 v.) 42.1
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3) Teresa Vainionpää 43.0
3) Sami Ilomäki 47.0
3) Sami (8 v.) 41.8

NUOREN AJATUKSIA
KOTIPAIKASTA
Moi! Mun nimi on Kaapo Havuluoto ja aion
kertoa teille oman näkökulmani Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta. Eritoten haluan kertoa
miksi tämä maakunta on niin mainio ja millä
tavoilla tätä pitäisi minun mielestäni kehittää
entisestään. Etelä-Pohjanmaa on tällä hetkellä
kuuluisa muun muassa laajoista lakeuksista,
entisestä hiihtäjästä, joka syö ennätysmäärän
mämmiä joka pääsiäinen, komeista kaksifooninkisista ja puukkojunkkareista. Meillä on toki
paljon muutakin jo tällä hetkellä ja alueemme
vain kehittyy ja komistuu jatkuvalla syötöllä.
Etelä-Pohjanmaan alueelle Kurikkaan on
noussut Kampus, jossa lukio ja ammattikoulu
opiskelevat sopusoinnussa samassa rakennuksessa. Koulutus onkin tärkeää meidän tulevaisuuden kannalta. Etelä-Pohjanmaan täytyy panostaa nuorten kouluttamiseen, koska
vain siten meidän alue pysyy elinvoimaisena.
Etelä-Pohjanmaan alueelle tarvitaan yliopisto. Siten nuoret pysyisivät synnyinalueellaan
ja jäisivät tänne myös mahdollisesti asumaan.
Yliopisto nostaisi kuntien statusta ja uusia
asukkaita riittäisi varmasti koko Etelä-Pohjanmaan alueelle.
Koulutuksen lisäksi nuoret tarvitsevat harrastuksia; jotain joka tuo vaihtelua arkeen,
antaa mahdollisuuden kehittää itseään ja helpottaa stressiä. Harrastuksia on monenlaisia
ja niiden merkitys korostuu entisestään, sillä
monien tutkimusten mukaan meidän nuorten
liikunta on vähentynyt.
Etelä-Pohjanmaalla yrittäjyys on verissä, firmat pärjäävät hyvin ja voidakseen kasvaa ne
tarvitsevat työvoimaa. Työllisyystilanne onkin
maan kärkiluokkaa - täällä kelpaa tehdä töi-

tä, asua ja elää. Töitä on tarjolla myös korkeakoulutetuille, yhtä lailla kuin suorittavan työn
tekijöillekin. Tulevaisuudessa nuoria pitää innostaa yrittäjäksi ryhtymiseen, jotta työllisyystilanne pysyy jatkossa yhtä hyvänä ja koko
maakunta vahvana.
Meillä on mistä valita, mitä tulee asuinympäristöön. Löytyy peräkyliä, joissa saa asustella ihan omassa rauhassa ja hiljaisuudessa.
Toisaalta tarjolla on myös moderneja kaupunkikoteja palveluiden äärellä. Kuitenkin luonto
on suuressa merkityksessä niin peräkylillä ja
kaupungeissa. Tulevaisuudessa Etelä-Pohjanmaalle voi muuttaa ihmisiä myös raikkaan ilman ja rauhallisen maalaismaiseman perässä.
Ei pelkästään työn perässä. Rauhallista elämäntapaa ihaillaan nykyisin.
Jotta tämä uuttera kansa pystyisi toimimaan
mahdollisimman vaivattomasti, tarvitaan Etelä-Pohjanmaalle paremmat kulkuyhteydet.
Siinä auttaisi kuntien väliset henkilöjunayhteydet, jolloin omalta paikkakunnalta toisella
paikkakunnalla töissä käyminen helpottuisi.
Myös Seinäjoen lentokenttää tulee kehittää entisestään siten, että Etelä-Pohjanmaan
asukkien olisi vaivattomampaa lähteä Thaimaahan polttamaan ihonsa.
Tuovatko rakennusprojektit ja uudet yhteydet kuitenkaan iloa? Ei välttämättä, siihen
tarvitaan eteläpohjalaista asennetta sekä tavoitteellista nuorisoa, joka kokee iloa tavoitteidensa saavuttamisesta ja yhdessä tekemisestä. Etelä-Pohjanmaa on paikka, jossa asuu
tarmokkaita, urhoollisia, tulisia ja kerskailevaisia ihmisiä. Näin on Kaarlo Hänninen kiteyttänyt täkäläisten hallitsevat luonteenpiirteet.

Minä toivon että tulevaisuudessa myös suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys voidaan lisätä
tuohon joukkoon niin, ettei kukaan jää yksin
asioiden ulkopuolelle.
Kaiken kaikkiaan, Etelä-Pohjanmaa on jo
nyt “komija” paikka elää ja tulevaisuudessa
varmasti vielä parempi. On kuitenkin monia
asioita, joihin meidän pitää tulevaisuudessa
panostaa, jotta alue kukoistaisi edelleen. Näitä ovat edellä mainitut koulutus, harrastukset,
yrittäjäkasvatus, kulkuyhteydet ja ennen kaikkea nuorten kokemus Etelä-Pohjanmaasta
hyvänä paikkana elää. Täydellisyyteen tuskin
päästään täällä, sillä meiltä eteläpohjalaisilta tulee aina puuttumaan yksi asia. Nimittäin
heikkoudet.
Kaapo Havuluoto

KESÄ
häämöttää jo?
Kotimaisten huonekalujen verkkokauppa

www.hakola.fi

NOKIAN
KESÄRENKAAT

edulliseen
e n n a k ko h i n t a a n :
205/55r16 Nokian Nordman SZ
205/60r16 Nokian Nordman SZ2
215/65r16C Nokian Nordman SC

Vanteelle asennettuna ja tasapainoitettuna.
Niin kauan kun tavaraa riittää!

90€/kpl
115€/kpl
135€/kpl

Palvelemme arkisin 8-18,
sesonkiaikaan myös lauantaisin 9-13.
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VAALITUPA KUTSUU KYLÄÄN
Rami Ala-Nisulan kampanjan keskeinen kohtaamispaikka on ollut Vaalitupa Kurikan keskustassa. Avajaiset pidettiin yli sadan hengen
voimin tammikuussa, jonka jälkeen tupa on
avannut ovensa aluksi kolmena päivänä viikossa ja vaalipäivää kohti jokaisena päivänä.
Tupaa on pyöritetty talkoovoimin ja tiskin takaa on löytynyt innokkaita kahvinkeittäjiä.
Useimmiten tuvalla on voinut tavata Aila
Lepistön, jonka hopeanvärinen Mini kiiltää kevätauringossa. Tuo ihmeauto kätkee sisälleen
kaikkea imurista porakoneeseen. Aila muiden
kökkäläisten kanssa pitää huolen, että tupa
on siisti ja avoinna luvatun mukaisesti. Mikä
saa monessa mukana olevan Ailan ehtimään
joka paikkaan?
- Minua kutsuttiin aikoinaan töissä kolmen
valtuuston tsunamiksi. Olen elämäni saanut
tehdä töitä ihmisten parissa ja olen aina ollut
myös innokas yhdistys- ja vapaaehtoistoimija.
Paras palkkio on se, että saa enemmän kuin
antaa, kertoo Aila tuntemuksistaan.
Tupa taipuu moneksi
Tuvalla järjestettiin maaliskuussa Naistenpäivänä naistenilta. Mukana oli Raija Kallio-Majasen Mary Kayn huulipunabaari sekä Me&I
vaatteita Minna Nurmisen esittelemänä. Lisäksi Anna-Kaisa Niemi Vatajanrannan vuohitilalta maistatti juustoja.

- Halusin tulla esittelemään laadukkaita ja
ekologisia naistenvaatteita. Olen vasta aloittanut myyjänä ja tämä oli oiva tilaisuus tavata
uusia ihmisiä uudessa ympäristössä, kertoo
Minna Nurminen.
Puheensorina täytti tuvan ja Rami sai naisilta hyviä evästyksiä vaalityöhön. Keskustelua
aiheuttivat muun muassa päivän ajankohtaiset aiheet: hallituksen ero ja soten stoppi.
- Eniten mua kuitenkin huolettaa, että kumpiko väri näistä on mulle sopivampi, nauraa
yksi naisista ja näyttää huulipunia.
Oman pitäjän tuotteita
Kahvilan lisäksi tupa toimii myös kampanjatuotteiden myymälänä. Myynnissä on Viestinviejän virkistettä, joka on alkoholiton kurkun,
basilikan ja limen makuinen cocktail. Juoma
on Kurikan Jalasjärven Ilvesjoella sijaitsevan
Pramian käsialaa, jonka etikettiin on painettu
Rami Niinistön maisemissa. Metallimiehenä
Rami halusi tuotevalikoimaan terästä, joten
myynnissä on siroja teräsapiloita, kahta erilaista valonlähdettä ja Ramin rappuralli.
- Ulkolyhty, apilat ja rappuralli ovat omaa
tuotantoa ja ulkotulen pidike on kurikkalaisen
nuoren miehen taidonnäyte. Näitä on mennyt
hyvin kaupaksi ja omansa voi käydä ostamassa tuvalta tai tilaisuuksista, kehaisee Rami.
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VAALITUPA
Osoite: Keskuspuistikko 5, 61300 Kurikka
Avoinna: 14.4. asti ma-pe 17-20 ja la-su 13-16
Kahvitarjoilu, myynnissä myös kampanjatuotteita
Liity Ramin kannatustukiyhdistys
Teräsapila ry:n jäseneksi hintaan 50 €
TeräsApila Ry
Pankki: FI22 4726 0010 1324 91
Summa: 50 €
Viesti: Jäsenmaksu, Etunimi Sukunimi

YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN
Viime Viikkoina aihe, joka iskee läpi joka mediasta on lähestyvät eduskuntavaalit. Lisäkierroksia keskusteluihin ja vaalityöhön antoi viimepäivien tapahtumat hallituksen eroaminen
ja soten kariutuminen otsikoiden kärjessä.
Vaalikentillä alkoi jäljellä olevien viikkojen loppukiri.
Keskustelutilaisuudet, seminaarit, tupaillat
sekä jalkautuminen monin tavoin äänestäjien
pariin antaa puolin ja toisin paljon. Ehdokkaat
saavat suoraa palautetta kuntalaisilta paikallisista ja valtakunnallisista asioista. Ei riitä
pelkästään ehdokkaan sulava ja vakuuttava
esiintyminen, vaan on oikeasti pysähdyttävä
kuuntelemaan – oikeasti tiedostettava miten
ihmisellä menee. Erilaiset elämäntilanteet ja
kohtalot rikastuttavat ymmärrystä siitä, mihin
ehdokkaan odotetaan tarttuvan. Vastaavasti
kuntalainen – äänestäjä – mittailee ehdokkaaksi asettuneen hartioita kantaa yhteisiä
asioita ja ymmärtää kokonaisuuksia päätöksenteon portaissa.
– Keskustalainen vaalikampanja on aina
edellyttänyt kylien, paikallisosastojen ja kunnallisjärjestön aktiivisuutta. Kylillä on aina tehty töitä oman ehdokkaan eteen. Sama keskustelu käydään kaikissa kylissä ja kunnissa
”omien” vaalityön pönkittämiseksi, toteaa
useiden vaalien ja vaalikausien konkari Pekka
Mannila, Jalasjärveltä.
Pekka Mannilalla on ollut mahdollisuus
seurata kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa erilaisissa luottamustehtävissä jo
neljällä vuosikymmenellä. Jalasjärven kunnanvaltuustosta 1980-luvun puolivälissä alka-

nut vaikuttaminen avasi hänelle ovia moneen.
Kuntalaisten edustajana hän saa osallistua
asioiden hoitoon erilaisissa kokoonpanoissa.
– Tärkeintä oli huomata yhteistyön merkitys
laajemmin, yli puoluerajojen. Keskustalainen
voima on usein pysyminen asiakeskeisyydessä ja kaikkien osapuolten kuunteleminen.
Hyvä lopputulos edellyttää yhteistyötä muiden kanssa. Se on perustaito.
Mannilan kohdalla vastuullisesti hoidettu sotilasura vaihtui sukupolvenvaihdoksen
myötä maatalousyrittäjyydeksi. Perheviljelmä
Jalasjärven Koskuella avasi erilaisen todellisuuden. Kotitilalle palaaminen, perheen kasvaminen sekä oman kylän harrastuselämään
osallistuminen vakuutti koko perheen oikeasta ratkaisusta tulevaisuuden suhteen. Maatalouden rinnalle syntyi erilaista yrittäjyyttä:
jakelupalvelua, taksiyrittäjyyttä sekä pesu- ja
pesulapalveluita.
– Aktiivinen osallistuminen paikallisesti itselle tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseen
tutustuttaa sinut erilaisiin ihmisiin ja toimijoihin. Pääset perehtymään miten asiat etenevät. Verkostojen luominen on merkittävä taito niin yhdistysten kuin kylienkin edustajilta.
Ensisijaisen tärkeä taito se on valtuutetulle tai
kansanedustajalle. Yksin ei pärjää. Yhteiseen
hiileen puhaltamista edellytämme maakunnan
asioita hoitavilta yli puoluekantojen.
Kokemus kuntapäättäjänä paikallisten ja
maakunnallisten tehtävien hoidossa sekä
monipuolinen työura on kouluttanut Koskuen
miestä katsomaan asioita eri näkökulmista.
Jäsenyydet ja puheenjohtajuudet vievät Man-

nilaa edelleen; Eläkeliitto, diabetes –yhdistys,
JIK tilaajalautakunta, srk, Lions club sekä VM
tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa edelleen.
Koskuen yhdistyselämä myös koukuttaa kirkonkyläläistynyttä moninkertaista paappaa.
Keskustalainen pohjavire antaa poltteen seurata lähestyvien eduskunta- sekä EU-vaalien
ehdokaskampanjoita.
– Kotikunnan ja maakunnan kansanedustajalla tulee olla halu perehtyä alueen ihmisten
arjen sujumiseen. Osallistuva ehdokas omaa
laajat valmiudet ajaa alueensa asioita – tarvitsemme pohjalaista viestinviejää eduskuntaan.
Yhteisen kahvihetken aikana Pekka Mannilan
ajatuksia kirjasi Anna-Maija Koskela

Purkupörssi Oy

Katajatöyrän Kennel

p. 0400 365 659

Suurriistakoiria Kurikasta

www.purkuporssi.fi

Ab Porre Oy

Hautaharju Oy
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LUOTTAMUS KASVAA TEHTÄVIEN MUKANA
Puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Rami Ala-Nisula on kehittynyt yhteistyön
sillanrakentajaksi.
Pohjanmaan lakeuksilla on totuttu siihen, että
jos mies lupaa jotain, miehen sanoihin pitää
luottaa. Ja jos osoittautuu sanojensa mittaiseksi mieheksi, luottamusta tuppaa kertymään lisää.
Näin voisi kuvailla Rami Ala-Nisulan taivalta
ensimmäisestä paikallisyhdistyksen kokoontumisesta vuonna 2008 Luovan kylällä Kurikassa keskustan puoluevaltuuston kokoukseen marraskuussa 2018 Turussa.
Puoluevaltuusto valitsi Ala-Nisulan varapuheenjohtajakseen joidenkin mielestä odotetusti, toisten mukaan jopa hieman yllättäen.
Pohjalaisyrittäjä osasi odottaa tasaista kisaa, mutta varautui valintaan jo silloin, kun ratkaisu ehdokkuudesta oli ajankohtainen.
– Puoluevaltuusto ja sen jäsenet ovat tulleet tutuiksi jo kahdelta edelliseltä kaudelta,
vaikka vaihtuvuuttakin on ollut. Samoin suhteet puoluejohtoon olivat kunnossa. Lisäksi
vedin Sotkamon puoluekokouksessa ohjelmavaliokuntaa. Se pesti onnistui mielestäni
ihan mukavasti, hän arvioi.
Ala-Nisula sanoo innostuneensa aktiiviseksi
politiikan vaikuttajaksi reilu kymmenen vuotta
sitten.
– Seurasin aktiivisesti asioita jo aiemminkin.
Keskusta on puolueena ollut aina kristallinkirkas valinta.

– Menin kotikyläni paikallisyhdistyksen kokoukseen, ja heti esitettiin sihteeriksi. Sanoin,
että kyllähän sitä nyt puheenjohtajaksi pitää
päästä. Seuraavassa kokouksessa valitsivat
sitten puheenjohtajaksi, mies nauraa.
Paikallistasolta tie vei eteenpäin. Ensimmäinen kokeilu vuoden 2013 kuntavaaleissa
toi Juha Miedon jälkeen toiseksi korkeimman
äänimäärän.
Vuoden 2017 vaaleissa äänisaalis kasvoi, ja
kouraan lyötiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuija.
– Luottamusta on annettu, ja sitä on yritetty
myös kantaa. Tulos rohkaisi, että jotain asioita
on tehty oikein, Ala-Nisula muistelee.
Kuntapolitiikan kuvioista mies sanoo oppineensa ainakin sen, että paras tapa saada
asioita eteenpäin on yhteistyö. Ala-Nisula kuvailee omaa rooliaan sillanrakentajaksi eri ryhmien välillä.
– Ei päätöksenteko täällä Kurikassakaan
aina niin helppoa ole ollut. Neuvottelemalla
on usein silti ratkaisuun päästy.
Kun Ala-Nisulalta kysyy salaisuutta poliittisten kompromissien taustalla, vastaus tulee
ohikulkevan lounasravintolan omistajan suusta.
– Rami on sellainen luottamusta herättävä
ja helposti lähestyttävä persoona.
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Politiikan ohella Rami Ala-Nisula on saavuttanut kasvavaa menestystä myös yrittäjänä.
Entinen kaasuyhtiö Agan palkollinen pyörittää
toisena osakkaana yhteensä 15 henkeä työllistävää ja lähes miljoonan euron liikevaihtoon
yltävää metallialan yritystä nimeltään Ikari
Steel.
– Teemme teollisuudelle muun muassa
kaasukontteja ja mnenlaisia muitakin metallija hitsaustöitä.
Kahden lapsen isän ajankäytöstä kilpailevat
työasioiden lisäksi myös lähestyvät eduskuntavaalit.
– Miedon Jussin kampanjassa olin aikanaan
jo mukana. Tilanne on täällä Pohjanmaalla
sellainen, että kaikki paikat ovat vielä aidosti
auki, ehdokas itse aprikoi.
Puoluevaltuuston varapuheenjohtajuus ottaa sekin oman osansa tiukasta kalenterista.
– Olemme muun puheenjohtajiston kanssa
aloittaneet puhelinpalaverien merkeissä valmistelemaan jo seuraavaa kokousta. Se pidetään tuttuun tapaan huhtikuussa, käy vaaleissa sitten miten käy.
Teksti: Risto Luodonpää
Juttu on
8.3.2019.

julkaistu

Suomenmaa-lehdessä

IKARI STEEL Oy
- Kaasukeskustilat
- Pullovarastot
- Suojat ja katokset
- Siirtorakennukset
- Pukuhuoneet
- Konttimodifiointi
- Hitsaustyöt
- Kokoonpano
- Särmäys
ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2005
WPS
IWS
” Laaja yhteistyöverkostomme
mahdollistaa palvella myös
kokonaistoimituksien osalta.”

Tj. Asko Hautaniemi

Pyrimme jatkossakin liiketoiminnan
kasvuun ja olemme valmiina
tarjoamaan palvelujamme esim.
hitsaus- ja laitekokoonpanon
alihankintatöihin liittyen. Kysy lisää!

YHTEYSTIEDOT
IKARI STEEL OY
Teollisuuskatu 13
61300 Kurikka
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www.ikaristeel.fi
info@ikaristeel.fi
+358 400 960 005
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Yrjö Latva-Luopa Oy
Kurikka
Hiekkaa, soraa,
multaa ja mursketta
p. 0400 969 640
www.latvaluopa.fi

BROILER PIIRTO OY
Kari Piirto
Piirrontie 30
61360 MIETO
0400534410

SENIORIKALUSTEET

Jalasjärven

SAMMUTINHUOLTO

Kotimaiset keinutuolit
ja korotetut tukituolit
edullisesti suoraan
valmistuksesta

Tarkastukset, huollot,
täytöt ja myynti
Nestekaasu ja
vaunuhuolto

Tutustu verkkokauppaamme tai pyydä tarjous
www.jurvahuonekalu.fi
Jurva Huonekalu Ky
Maunonraitti 11
66300 Jurva
P. 0400 564 790

Suomalaista sähkönjakelua taidolla
Finnkumu Oy on kotimainen yritys, joka
suunnittelee, valmistaa ja myy sähkönjakeluun tarkoitettuja tuotteita: ulosasennettavia puistomuuntamoita, kaapelijakokaappeja ja muuntamon sisäkojeistoja

JOKIPIIN AUTOJA LAITEHUOLTO
Tokerotie 36 A
61280 JOKIPII

0500 561 739
veli-pekka.peltomaki@netikka.fi

Taitto:
Painopaikka:
Painosmäärä:
Rahoitus:

Bookcover Oy
Grano
90 000
Teräsapila ry
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T:mi E. KATILA
0400-268 866, Jalasto

asuntovaunuhuolto

Alueemme parhaat vuokrakelkat!

www.moottorilla.fi

Myös henkilöreki ja sen vetoon

soveltuva työkelkka valikoimassa.
Kysy tapahtumiin tai omaksi iloksi.
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Rami Ala-Nisula
OTA YHTEYTTÄ!
WWW.RAMIALANISULA.FI
POSTI@RAMIALANISULA.FI
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2
10

ennakkoäänestys:
3.-9.4.2019
vaalipäivä:
14.4.2019

Puheenjohtaja
Kurikan kaupunginhallitus
Keskustan Kurikan paikallisjärjestö
Kurikan maasäätiö
Varapuheenjohtaja
Keskustan puoluevaltuusto
Jäsen
Kurikan kaupunginvaltuusto
Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto
Seinäjoen AMK hallitus
Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin hallitus
KOY Kurikan Kampus hallitus
Kurikan Jäähalli Oy hallitus

“tiedän, että nykyisellä politiikan
oppimäärällä pystyn aloittamaan
kansanedustajan vaativat tehtävät
sekä uusia oppeja hyödyntäen
tuomaan panokseni entistä
paremmin vaalipiirini ja
koko Suomen käyttöön.
Nyt on oikea aika
viestinviemiseen.”

