www.starkki.ﬁ

Ja alkaa tapahtua.
SEINÄJOKI, Päivölänkatu 38, p. (06) 427 7111
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15

- LVI-urakointi
- Putkityöt
- Öljypoltinhuollot

LVI-MYYMÄLÄ
- Kaikki alan tarvikkeet

(06) 429 1100

UIMAALLAS
KEMIKAALIT
MEILTÄ

HANOJA
TARJOUKSESSA

www.pohjanmaanputki.ﬁ
myynti@pohjanmaanputki.ﬁ Yrittäjäntie 2, 60100 SEINÄJOKI
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Tule kokeilemaan Micro- ja Minispeedway:tä

Hyvät speedwayn ystävät!
Seinäjoen Moottorikerho ry toivottaa teidät jälleen
tervetulleeksi seuraamaan Routakallion uutta alkavaa
speedwaykautta.
SeMK osallistuu tällä kaudella Extraliigaan, Kaupunki
Cuppiin, Minispeedwayhyn ja Maaratakilpailuihin.
Extraliigassa tavoittelemme SM-mitalleja. Vaikka
joukkueemme jäsenistä useat kilpailevat maaradan ja
speedwayn edustuskisoissa, he ovat silti valmiita ajamaan myös oman kerhon kisoja niin paljon kuin suinkin ehtivät. Junioritoimintaan panostetaan tänä vuonna
erityisen paljon. Kerho on investoinut mm. kalustoon
parantaen näin uusien harrastajien pääsyä lajin pariin.
Kerhoomme kuuluu myös ATV- kuljettajia. Heille pyrimme järjestämään harraste- ja kilpailutoimintaa. Kesällä olevaan Naiset pyörillä-tapahtumaan odotamme
runsasta osallistumista viime vuoden tapaan.
Seinäjoki Speedwayssä näemme Suomen speedwayn
huippukuljettajia sekä Ruotsissa menestyneitä kuljettajia.
Kiitämme Seinäjoen kaupunkia, kerhomme tukijoita,
jäseniämme ja kaikkia speedwayn ystäviä. Tervetuloa
nauttimaan ja viihtymään tämän vauhdikkaan lajin pariin.

Rauno Palmi
SeMK:n puheenjohtaja

Seinäjoen moottorikerho tulee järjestämään 24.4.2010 klo 15 alkaen
joka lauantai, paitsi kisapäivinä,
syksyyn asti niin kauan kuin ajokelejä piisaa, ohjatut ja valvotut
harjoitukset Seinäjoen Routakallion Speedwayradalla.
Microspeedway pyörinä käytetään
minimotocrosspyöristä
muunneltuja microspeedway-verioita. Microspeedwayssä ajetaan
50-kuutioisista mini-crosspyöristä
muunnetuilla automaattivaihteisilla pyörillä (oikean jalan rampin
paikkaa on muutettu taaksepäin ja
etujarru on otettu pois käytöstä)
Minispeedway 80 pyörät ovat kuin
isot speedwaypyörät, varustettuna
yleensä 80 kuutioisella 2-tahtimoottorilla.
Micro ja mini speedwaypyöriä
voivat tulla kokeilemaan kaikki
halukkaat 3-16 ikäiset vanhempien seurassa. Moottorikerholla on
käytössä omia pyöriä kokeiluun,
mutta voit tuoda myös oman pyöräsi mukanasi.
Micro ja minispeedwayta ajetaan
ovaalin muotoisella radalla joka
koostuu savesta ja kivituhkasta.
Lähtö otetaan kumilangan takaa
jota kutsutaan ritsaksi. Minispeedway pyörät ”sutivat koko kurvin
läpi kuten isot speedway pyörätkin. Microspeedway pyörillä harjoitetaan pyörän hallintaaa, kuten
kurviajoa, nopeita lähtöjä paikalta
ritsan takaa. Microspeedway on
tarkoitettu 3-9 vuotiaille, minispeedway 10 -16 vuotiaille.
Microspeedway on lanseerattu
suomeen vasta vuonna 2009 , la-

jia on tehty tunnetuksi Suomen
moottoriliiton ja Speedwayta harrastavien moottorikerhojen toimesta. Kun lajille saadaan harrastajia
tarpeeksi niin aloitetaan kilpailu_toiminta. Minispeedwaytä 80
kuutioisilla Speedway pyörillä
ajetaan 10 ikäisestä asti Suomen
Cup tasolla. Microspeedway val-

mentaa harrastajia Minispeedwayn
ja siitä edelleen Speedwayn pariin.
Micro ja minispeedway kuljettajat
tekevät yleensä ajoesittelyn Speedway kilpailujen väliajoilla, joten
voit tutustua harrastukseen myös
silloin.
Microspeedway harjoituksista on
katsottavissa videon pätkä osoit-

teessa www.semk.fi ja sieltä kohta
junioritoiminta.
Ota rohkeasti yhteyttä juniori-toiminnan vetäjiin:
Marko Niemelä puh. 040 8680613
Rami Kristola puh. 040 5912319

Yhteistyössä
Seinäjoen Moottorikerhon kanssa.
www.pohjantahti.ﬁ

Kesä lähestyy!
Moottoripyöräkurssimme ovat
alkaneet.
Nyt myös C1- ja C1E-kortin
suorittaminen meillä on mahdollista!
Tarjoamme opetusta
A1-, A-, B-, C1-, C1E- ja C-korttiluokissa.
Pro Drivers Ajokoulu Oy
Valtionkatu 2
60100 Seinäjoki
Puh. 06 – 4143 888
www.prodrivers.fi

RIIHIMOTORS
Seinäjoen Moottorikerho ry.
Päätoimittaja Timo Palmi
Sivunvalmistus Hannu Koskinen
Paino I-print Oy
Jakelu Suoramainonta

Näkyy myös www.semk.ﬁ
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Finnbodyn kuntoklubilla onnistut tavoitteessa
Timo Palmi on nyt käynyt
kuntosalilla kohta kolmen
vuoden ajan. Nuorempana harrastuksiin kuului
jalkapalloa ja lenkkeilyä,
mutta 90-luvulla kolari
meinasi katkaista liikkumisen kokonaan. Selkä
jouduttiin leikkaamaan
halvaantumisriskin vuoksi. Liikuntakyky säilyikin, mutta selkäkivut
jäivät muistuttamaan tapahtuneesta. Kuntoa hän
kuitenkin yritti ylläpitää
uinnin ja lenkkeilyn merkeissä.
Neljä vuotta sitten Timo
joutui uuteen kolariin,
jonka seurauksena hän
loukkasi niskansa. Kuntoutukseen kuului tällä
kertaa fysikaalista hoitoa. Siellä suositeltiin
kuntosaliharjoittelua
lihaskunnon parantami-

seksi. Tämän kuultuaan
hän rupesikin käymään
uimahallin kuntosalilla
treenaamassa.
Syksyllä 2008 Timo oli
Seinäjoen Moottorikerhon palaverissa, joka
järjestettiin Finnbodyn tiloissa. Samalla kertaa hän
pääsi tutustumaan myös
Finnbodyn palveluihin.
Tilava kuntosali, henkilökohtainen omaohjaus ja
ystävällinen palvelu tekivät häneen vaikutuksen.
Tämän jälkeen Timo onkin käynyt säännöllisesti
treenaamassa Finnbodyn
kuntoklubilla.
”Sain heti alkuun juuri minulle suunnitellun
harjoitusohjelman, jonka
kävimme omaohjaajan
kanssa läpi salilla.” sanoo
Timo Palmi. Omaohjaus kuuluukin jokaiselle

klubin jäsenelle. Lisäksi
omaohjaajan kanssa voidaan seurata säännöllisesti mm. rasvaprosenttia
kehonkoostumusmittarilla. ”Oli taas mukava
huomata viimeisen mittauksen jälkeen rasvaprosentin pienentyneen
edelliskerrasta.”
hän
huomauttaa. Säännöllisen treenauksen ansiosta
selkäkivut ovat myös vähentyneet selkeästi. ”Lihaskunnon parannuttua
selkä kestää nykyisin paljon paremmin rasitusta”
toteaa Timo lopuksi.
Seinäjoen Finnbody on
nykyaikainen kuntoklubi. Monipuolisen tarjonnan ansiosta paikka sopii
kaikille ikään ja kokoon
katsomatta. Tanssitunnit
Zumba mukaan lukien
tuovat hyvän lisän ohjat-

tuihin tunteihin, joita löytyy yli 60 viikossa.
Helmikuussa Finnbodylla alkoi suuren suosion
saanut painonpudotuskilpailu, jossa ryhmät kilpailevat toisiaan vastaan.
Kilpailun suurin tavoite
on saada osallistujat innostumaan terveellisistä
elintavoista, johon kuuluvat säännöllinen liikunta ja oikea ravinto.
Ryhmien välinen kilpailu
näyttääkin olevan hyvä
motivoiva tekijä, sillä
viiden viikon jälkeen yli
10 kilon painonpudottajia
löytyy jo useita. ”Suuren
kysynnän ansiosta uusia ryhmiä on tarkoitus
järjestää jo lähiaikoina”
ilmoittaa Finnbodyn asiakasneuvoja Antti Panu.

VUOKRAA
24m 2 TELTTA

JUHLIIN JA TAPAHTUMIIN, HELPPO
PYSTYTTÄÄ

NIEMELÄ SERVICE

Sammutinhuolto TIISJÄRVI ky
Runkotie 4, 60510 Hyllykallio
Puh. (06) 414 9660
www.tiisjarvi.ﬁ

0400 460 060

Nurmon Koneurakointi Oy
/Ari Pentinmäki
Iivarintie 38, 60550 Nurmo, Puh. 050-3660833
Email ari.pentinmaki@wippies.ﬁ

- Kaikenlaiset kaivuu-ja tasaustyöt pyörä, sekä tela-alustaisilla
kaivinkoneillamme.
- Traktoreilla suoritamme maansiirrot, sekä lumitöihin liittyvät
urakoinnit, kuten lumen auraus, lastaus ja siirto.
- Metsäkone alalla suoritamme harvennushakkuita, puiden ajoa,
sekä metsätalouteen liittyviä parannus ja korjaustöitä.

www.pohjanrakennuskone.com
Puh. (06) 414 3522
pohjanrakennuskone@gmail.com
* Laaja valikoima erilaisia rakennuskoneita
* Rakennuskoneiden korjausta ja myyntiä

AUTTAMIS- JA VAPAAEHTOISTYÖN TUKEMISEEN

LIsäksi myös timanttiporausta ja -sahausta
mm. betonipurkutöitä ja piikkaustöitä.

SPR-KIRPPIS

Ota yhteyttä!

Seinäjoki
Kalevankatu 18,
p. 4144 066

WWW.PUNAINENRISTI.FI

Hyllykallio
Laturitie 2,
p. 4128 549

Design

www.semk.fi
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Kilpailukalenteri 0

Kotkat ei kuuhun kurkota
Seinäjoen
Moottorikerhon Kotkat-joukkue
on totuttu viime vuosina juhlimaan kauden
pääteeksi speedwayn
Extra-liigan mestaruutta. Nyt tämän kauden
joukkue ei kauteen lähde kullankiilto silmissä.
On aika rakentaa tulevaisuutta ja marssittaa
kehiin kerhon nuoria
kuljettajia
ammentamaan
korkeimman
sarjatason kokemusta
tulevia vuosia varten.
Mutta mihinkään altavastaajan
rooliin
eivät
seinäjokelaiset
kuitenkaan aio ryhtyä.
Jokaisessa
matsissa
tulee olemaan yritystä, joka takaa sen, että
Kotkat-kuljettajat eivät
ole valmiita helpolla
luopumaan
pisteistä.
- Me olemme tehneet
joukkueessa
nuorennusleikkauksen, jonka
tarkoitus on rakentaa
tulevaisuutta.
Oman
kerhon nuoret kuljettajat Jarkko Palmi ja

Mika Loppi ovat näin
sisäänajossa
tulevia
kausia varten. Vastaavasti kokemusta löytyy sitten joukkueen
muissa
kuljetajissa.
Juha Hautamäki, Rene
Lehtinen ja Appe Mustonen ovat kokeneita
sotaratsuja, jotka omalla panoksellaan takavat
sen, että meiltä pisteiden vieminen vaatii
kovaa työtä, kiteyttää
Kotkien joukkueenjohtaja Mikko Koskinen.
- Myös Kake Nieminen
on mahdollista nähdä
meidän riveissä, jos aikataulut kiivaan kilpailutahdin myötä antavat
periksi, lisää Koskinen.
Jarkko Palmi aloittaa
isolla pyörällä toisen
kautensa ja odottaa
mielenkiinnolla kautta.
- Kalusto on siinä mallissa, että menestys ei
ainakaan siihen kaadu.
Henkilkökohtaisesti
odotan omalta osaltani
parempaa kautta kuin
viime vuosi. Extra-liiga

on nyt tasainen, jossa
suurin ennakkosuosikki on Lahden joukkue.
Uskon itse, että Kotkat taistelee mitaleista, vakuuttaa Palmi
Liigan
keltanokka
Mika Loppi aloittaa
ensimmäisen kautensa
isolla pyörällä ja tunnustaa, että kyseessä
on vielä kokemuksen
kartuttaminen.
- Viime syksynä sain
pyörän ja ehdin kokeilla sillä ajamista kahteen kertaa. On selvää,
että suuria odotuksia
on vielä turha tässä
vaiheessa omille harteille kasata. Hankitaa
kokemusta ja edetään
pienin askelin. Kotkat tuskin tänä vuonna
mestaruusjahtiin yltää.
Kirkkaimmasta mitalista ottelevat kiivaimmin Lahti ja Kauhajoki, ennustaa Loppi.
Rene Lehtinen edustaa joukkueessa kokenutta
kaartia.
- Itseäni tietysti kiin-

nostaisi
mestaruus
mutta on hyvä antaa
välillä tilaa myös nuorille. Lahti on minuin
suosikkini mestariksi.
Me
kamppailemme
Kauhajoen kanssa sitten hopeasijasta. Itselläni pääpaino tällä
kaudella on maaratakilpailuissa mutta kyllä
speedway sopii siinä
taustalla hyvin kuvioihin mukaan, vaikka
siihen ei niin nyt niin
hirveästi stasatakaan.
Kokemuksen äänellä
Lehtisen tavoin Kotkien kokemusta täydentää
Juha Hautamäki, jonka
mukana
Extra-liigan
mestaruus on kulkenut
lähes vuodesta toiseen.
Hautamäki ei ole pahoillaan, vaikka Kotkat
ei tällä kaudella mestaruutta
juhlisikaan.
- On hieno asiaa antaa
nuorille mahdollisuus
päästä heti mukaan
korkeimmalle sarjatasolle. Liigan ajaminen
on aivan eri asia kuin

nuo Kaupunkiottelut.
Tuota mestaruutta me
ei silti anneta helpolla
pois, vaikka paperilla
muut joukkueet ovat
huomattavasti kovempia. Mutta eihän näitä
paperilla ajeta. Laitamme kampoihin kynsin
hampain. Lahti on selkeä ykkössuosikki mutta Kauhajoen kanssa aiomme kamppailla tiukasti hopeasijasta, sanoo Hautamäki, jonka
pääpaino tällä kaudella
on Ruotsin sarjassa.
Kotkat saattavat joihinkin otteluihin saada
vahvistuksen ja kovan
sellaisen, kun Kake
Nieminen on valmis
liitymään kasvattajaseuransa miehistöön.
- Sen aika näyttää, sillä minulla on kisoja
mahdottoman paljon.
Mutta jos aikataulu antaa myöten, niin
Kotkien ajoliivi päällä ritsoille lähdetään,
vakuuttaa Nieminen.

30.05.
01.06.
17.07.
24.07.
29.08.

KAUPUNKI CUP
EXTRALIIGA
U21 SM - FINAALI
SM - KARSINTA
KAUPUNKI CUP JA
80CC SUOMEN CUP
EXTRALIIGA JA
80CC SUOMEN CUP

11.09

10.07. V-8 NÄYTTELY SEINÄJOEN
RAVIRADALLA KLO 10.00 – 18.00
MUKANA MYÖS MP –PYÖRIÄ, SEKÄ ROMPETORI.
OTA YHTEYTTÄ, JOS HALUAT TUODA AUTON TAI
PYÖRÄN NÄYTTELYYN/MYYNTIIN,
SEKÄ HALUAT TULLA MYYMÄÄN ROMPETORILLE.

PUH. 050 – 4366954
TIMO.PALMI@NETIKKA.FI
15.08

NAISET PYÖRILLE TAPAHTUMA
SEINÄJOEN SPEEDWAYRADALLA
KLO 12.00

- VIIHTYISÄÄ YHDESSÄOLOA PYÖRIEN
YM. MERKEISSÄ.

Kuljettajat kaudella 2010

Joukkueenjohtaja

Mikko Koskinen
Juha
Hautamäki

Rene
Lehtinen

Aki-Pekka
Mustonen

Markku
Larronmaa
Jarkko
Palmi

Mika
Loppi

Teemu
Mattila

Markku Larronmaa. 1985 syntynyt Kuopiossa jossa vieläkin
asuu. Aloittanut speedwayn
n.10 vuotta sitten 15 vuotiaana veljen 500cc Jawa 898:lla
Lahden Pipoossa SML:n leirin aikana. Lajin aloittamiseen
iso hyppäys aloittaa suoraan
500cc:llä ensimmäisenä pyöränä. Larronmaa on Kotkien uusin hankinta tälle kaudelle.

www.semk.fi
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MOTORWELT OY

Moottoriajoneuvojen maailma on toimintamme keskipisteenä.
Myymme, välitämme ja otamme myyntiin moottoripyöriä,
mönkijöitä, henkilö- paketti- ja kevytkuorma-autoja.
Olemme toimineet alalla yhteensä jo n. 30 vuoden ajan ja
nyt olemme aloittaneet oman liiketoiminnan.
Soita meille, tai tule käymään liikkeessämme,
niin etsitään juuri sinulle sopiva ratkaisu.
Onko sinulla ajoneuvo, jonka haluaisit myydä?
Tuo se meille, niin myymme sen puolestasi.
Meiltä myös joustavat rahoituspalvelut jopa ilman käsirahaa.

Hautomonkatu, 60120 Seinäjoki, Fax 06 423 3100
Jari Niemistö

0500 666 055
jari.niemisto@motorwelt.ﬁ

Timo Rintamäki
0500 641 088
timo.rintamaki@motorwelt.ﬁ

MOTO
TRADE
F I N L A N D
KAIKKI MP-JA
CROSSIVARUSTEET,
VARAOSAT JA HUOLLOT
EDULLISESTI
AKKUTIE 4, HYLLYKALLIO
Avoinna ma-pe 10-18

Kysy rengas
tarjous
omaan pyörä
äsi

Huolto/Rengasmyynti
H
uolto
o/Rengasmyynti
asmyynti
yynti ja -työt:
ty 0400
0 179 364 Asiakaspalvelu:
Asiakaspalvelu:
palvelu:
l 040
04 1520
15 388

WWW.MOTOTRADE.FI

Kuvassa takana vasemmalta: Jussi Rinta-Kokko, Martti Mäki-Jouppila, Jarmo Heinimäki
Herman Kenkkilä, Jukka-Pekka Hannuksela. Mönkkärillä: ATV SM hopeaa Marko Antila,
pyörän päälla: ATV kultaa Janne Rantala

SeMK vahvana jääradoilla
Kuluva kausi 2010 on
sujunut hienosti Seinäjoen moottorikerhon
”pitkän jääradan” kuljettajilta.
Atv:n open luokan kultaa kerholle toi Janne Rantala ja hopeaa
Marko Antila.
Atv 450 luokan hopeaa saalisti Jarmo Heinimäki.
Atv:n muut Kerhon kuljettajat kaudella olivat Jukka
Pakkala,Tapani Kangasniemi (Open 4.)
sekä Tomi Skoglund.
Ehkä vuoden nimi jääradoilla oli kuitenkin

SeMk:n Jani Pirttinen,
joka tunnollisella työllä ja kovalla harjoittelulla nousi jääratojen ehdottomaan eliittin moottoripyöräluokissa.
Mitali jäi vielä puuttumaan, mutta Jani on
kauden kisoissa pitänyt takanaan sellaisia
nimimiehiä kuten Kallio, Vehniäinen ja Silvasti.
Soololuokissa SeMk
on ollut muutenkin
edustettuna runsaslukuisesti ja nousujohteisesti.
Kaksipyöräisillä SM

pisteitä ovat Pirttisen
lisäksi keränneet Jouni
Rajalampi, Janne Rantala, Herman Kenkkilä Ja kansallisessa luokassa kunniaa ja nousupisteitä saalistivat:
Henri Salo, Kaj Pouttu, Pekka Pentinmäki, Martti Mäki-Jouppila sekä Jussi RintaKokko.
Veteraaniluokassa ylivuotinen suomenmestari Jukka-Pekka Hannuksela on toipumassa
toissakesän työtapaturmastaan ja teki kovaa
jälkeä ollen loppupisteissä sarjansa viides.

www.semk.fi
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H.O.G. Pohjanmaa Chapter tarjoaa mukavaa
yhdessäoloa Harley Davidsonin omistajille
Pohjanmaa Chapter on
vuonna 2004 perustettu kansainvälisen Harley
Owners Groupin (H.O.G.)
alaosasto. Sen tarkoituksena on mukava yhdessäolo
moottoripyöräilyn parissa
ja jäsentensä turvallisen
ajotavan
kehittäminen.
Liittymällä H.O.G:iin saat
1,5 miljoonaa kaveria ympäri maailmaa.
Seinäjoen Moottorikerho
tekee ansiokasta nuorisotyötä kouluttamalla myös
junioreita
hallitsemaan
moottoripyöriä kilpailutilanteessa suljetulla radalla.
Tämä tärkeä toiminta antaa
nuorille kuskeille valmiuksia selviytyä turvallisesti
myös maantieliikenteessä

kehittämällä heidän pelisilmäänsä.
Pohjanmaa
Chapterin
toiminnassa
keskitytään
rauhalliseen maantieajoon
Suomessa ja ulkomailla.
Tämäkin ajamisen
tärkeä kulmakivi on joka
kevät tapahtuva jarrutusten, väistöjen ja muiden
nopeasti eteen tulevien tilanteiden harjoitteleminen
suljetulla alueella pätevän
kouluttajan opastuksella.
Chapterin torstaiajelut ovat
saavuttaneet hyvän suosion. Ajeluihin liittyy aina
jokin teema ja mukavaa
rentoa yhdessäoloa. Isolla
joukolla on tapana osallistua myös vuosittain järjestettävään valtakunnalliseen

Directorit Jarmo Välimäki ja Vesa Takala Dayttonassa
H.O.G. näyttelyhallin edessä

Chapterien kokoukseen,
jonka tänä vuonna järjestää
Turku Chapter.
Suunnitteilla on myös osallistua porukalla johonkin
kansainväliseen
Chaptermeetinkiin. Chapterin
jäsenet ovat pienemmissä ryhmissä osallistuneet
H.O.G. tapahtumiin mm.
Saksassa,
Espanjassa,
Itävallassa ja Amerikassa. Porukkamme on ollut
myös edustettuna Amerikan legendaarisissa Road
66 ajeluissa.
Suomalainen
Harrikkamies saa poikkeuksetta
hyvää kohtelua vieraissa
maissa liikkuessaan. Kiva
muisto jäi Pariisin liikennevaloissa, kun paikallinen

autoilija osoitti pyörääni ja
näytti peukkua. Kun käänsin pyörän katetta ja näytin
Suomen lippua nosti tämä
ystävällinen Citikkakuski
molemmat peukkunsa pystyyn.
Neljäkymmentä
vuotta
moottoripyöräilyä harrastaneena haluan lopuksi
esittää parhaat kiitokset
suomalaisille autoilijoille,
jotka vuosi vuodelta ottavat meidät kaksipyöräiset
kulkurit paremmin huomioon. Jarmo Välimäki Director H.O.G. Pohjanmaa
Chapter.
Satoja reissukuvia löytyy
osoitteessa
www.pohjanmaachapter.fi

European Bike Weekin paraati Faker Seessa Itävallassa

Harley-Davidson ja Suomenlippu herättävät positiivisia tunteita vierailla mailla

Pohjanmaa ja Moskova Chapterien tunnukset rinnakkain European
Bike Weekissa Itävallassa.
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OLD GRILL PUB
Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki
Puh/Fax (06) 4141 531

Turvallista matkaa!
Näinhän se asia on, vaikka joskus
heppoja tekisi mieli vähän houkutella isompaankin vauhtiin…
Eräs elämäntyönsä ambulanssiyrittäjänä tehnyt pohjalaismies
lähetti minulle varteenotettavia
terveisiä. Hänellä oli monta esimerkkiä siitä, kuinka vaikeata
autoilijan on tietyissä keleissä
ja olosuhteissa havaita moottoripyörää. Ja kuten tiedämme, on
motoristi näissä tilanteissa aina
se heikompi osapuoli.
Niistäkin tapauksista hänellä oli
valitettavan karuja esimerkkejä.
Hän esittikin, että moottoripyöräilijöille säädettäisiin pakolliseksi voimakasvärisen heijastin-

liivin käyttö.
Annan arvoa tuolle ehdotukselle, mutta en oikein usko
lakitekstillä pakottamiseen tässäkään asiassa. Kokeneen tielläliikkujan vinkki on kuitenkin
vapaasti käytettävissä. Jokunen
motoristi heijastinliivejä jo näkyi viime kesänä käyttävänkin.
Oikean materiaalin löytäminen
vain taitaa olla haastavaa, sillä
mikä tahansa vakstuuki ei satasen vauhdissa pysy paikallaan.
Toivotan kivoja kilometerejä
ja turvallista matkaa kaikille
kahden pyörän päällä liikkuville, niin stongan taakse kuin takatuupparillekin!

PAULA RISIKKO
kansanedustaja,
peruspalveluministeri

Eläkesäästösopimus
Sampo Pankkiinko?
Sampo Pankin PS-tilissä ei hoitokuluja
Sampo Pankki on tuonut huhtikuun alussa
myyntiin oman eläkesäästämistuotteensa, Kissanpäivät -säästämissopimuksen.
Sen kautta voi säästää verovähennyskelpoisesti niin talletuksiin, rahastoihin,
osakkeisiin kuin joukkolainoihinkin.
Sampo Pankin PS-tilistä ei veloiteta lainkaan vuotuisia hoitokuluja, joten asiakas
saa veroedun täysin itselleen. Asiakas
maksaa säästämissopimuksen sisällä samat varsinaisiin sijoituskohteisiin liittyvät
palkkiot kuin muutoinkin.
Sampo Pankin Seinäjoen konttorin pankinjohtajan Matti Rinkinevan mukaan
malli on erittäin läpinäkyvä ja kannustava.
Vuosittain PS-tiliin maksettava säästösumma on verovähennyskelpoinen 5000
euroon saakka, jolloin asiakas saa 1400
euron suuruisen verohyödyn. Eläkesäästäjä ei maksa myöskään veroa PS-tilin sisällä muodostuneiden sijoitusten voitoista
tai talletusten koroista. Säästämissopimuksen voi tehdä myös jatkuvana, jolloin
sopimuksen sisään maksetaan kuukausittain sama euromäärä tai sopimukseen voidaan maksaa myös suurempia kertaeriä.
Sampo Pankin verkkopankin kautta asiakas voi sijoittaa kätevästi myös kansainvälisille markkinoille esimerkiksi Tukholman, Lontoon, Frankfurtin tai Pariisin
pörssiosakkeisiin.
”Kissanpäivät -säästämissopimuksen tekeminen ei edellytä aikaisempaa Sampo

Pankin asiakkuutta, joten nyt on mainio
tilaisuus aloittaa omaan eläkeikään varautuminen, jos sitä ei ole vielä tehnyt. On
myös huomattava, että poikkeustilanteissa - kuten työttömyys, työkyvyttömyys,
avioero tai puolison kuolema - varat ovat
nostettavissa ennen virallisen eläkeiän alkamista”, Rinkineva kertoo.
Julkisuudessa eräät tahot ovat ehtineet
moittia uutta eläkesäästämismuotoa.
”Tämä on kuitenkin ollut turhaa, koska
järjestelmä on hyvin läpinäkyvä. PS-tili
on siis eräänlainen ”säästämissalkku”,
jonka sisään asiakas säästää varoja, joita sitten sijoittaa eri kohteisiin parhaaksi
katsomallaan tavalla. Ne ovat myytävissä
sopimuksen sisällä ja ne voidaan sijoittaa
uudelleen eri kohteisiin eikä näistä sopimuksen sisällä tehdyistä kaupoista mene
veroa, päinvastoin kuin normaalissa säästämisessä”.
Matti Rinkineva kehottaakin kaikkia nuoria aikuisia säästämään tavalla tai toisella.
”Kaikki säästäminen on tervettä ja varautumista huomisen yllättäviin menoihin.
Uutta eläkesäästämistapaa on mollattu
julkisuudessa epäonnistuneeksi tuotteeksi. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa,
koska verohyöty voidaan sijoittaa joka
vuosi korkoa kasvattaen. Siinä se eläkesäästämisen porkkana on”, Rinkineva korostaa.

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.ﬁ

Monet luonnon tapahtumat kertovat kevään ja kesän tulemisesta. Minulle yksi suven tärkeimmistä merkeistä on kuitenkin
lämpenevän asvaltin yllä raikuva moottoripyörän ääni.
Sillä ei ole eroa, lähteekö saundi
Harrikasta vai Hondasta. Vaikutus on ihan sama: nyt on kesä!
Ja kesästähän kuuluu nauttia,
sillä Suomen suvi on tunnetusti
lyhyt.
Mutta kesästä on syytä nauttia
turvallisesti – myös tien päällä.
Tarpeeksi aikaa varaten, liikennettä ennakoiden ja rajoitusten
mukaisesti ajaen matka taittuu
mukavasti.

Eläkepäivät kaikilla,
Kissanpäivät yksillä.
Rakenna eläkepäivistäsi lokoisat Kissanpäivät.
Tule käymään, niin kerromme lisää pitkäaikaissäästämisen uusista verotehokkaista
mahdollisuuksista.
Seinäjoen konttori, Kalevankatu 11-13
Avoinna ark. klo 10.00-16.30 muut ajat sop.muk.
Varaa aika puh 010 546 0820 Tervetuloa!

www.semk.fi
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Ympäristön hyväksi
SITA Finland on alueella pitkään
toiminut ympäristöhuoltopalveluita tarjoava yritys, jolla on sormensa mukana monessa. Yritys on
valtakunnallinen, mutta katsoo pitävänsä ennen kaikkea huolta paikallisten asiakkaidensa tarpeista ja
ohjaavansa sekä yrityksiä että yksityisiä toimimaan ympäristön hyväksi. SITA Finland Oy:n tytäryhtiöllä, Suomen Hyötykeskus Oy:llä
on Ilmajoella laitos, joka käsittelee
nk. hyötymateriaaleja, jotka SITA
toimittaa edelleen teollisuudelle uusiokäyttöön. Se, että jätettä
viedään kaatopaikoille, on SITAn
mukaan vanhanaikaista. Jätemaksujen kasvaessa lajittelun tärkeys
ja taloudellisuus on ymmärretty
yrityksissä. Kallein jäte on usein
kaatopaikkajäte. Yrityksille on
nykyään tärkeää se, että ne voivat
kertoa toimivansa ekologisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Jäte on SITAlle arvokasta materiaalia ja huomattavan
suuri osa siitä voidaan hyödyntää.
Tähän tähtää myös viime vuonna
alkanut täysin uusi pienkiinteistöille suunnattu palvelu, QuattroSelect. QuattroSelect on nelilokeroinen jäteastia, jonka avulla
lajitellaan kotitalouden yleisimmät
jätteet. Palvelun avulla SITA ker-

too voivansa puolittaa syntyvän
sekajätteen määrän ja näin yksityisen kotitalouden on helppo tehdä osansa ilmastotalkoissa. Tällä
hetkellä palvelu on saatavilla vain
muutamilla paikkakunnilla, mutta
laajenee jatkuvasti.
SITAn uusin tuote palveluvalikoimaansa on erityisesti tapahtumajärjestäjille tarkoitetut, talvikäyttöön soveltuvat LuxusWc –kontit.
SITAn aluepäällikkö Eino Antilan
mukaan asiakkaan näkökulmasta palvelu helpottuu ja tehostuu
kun yhteistyötä tehdään usein jo
jätehuollon saralla. Wc-kontit soveltuvat
tapahtumajärjestäjien
lisäksi putkisaneerauskohteisiin.
Tapahtumajärjestäjille päänvaivaa
tuottaa usein tapahtuma-alueen
viihtyisyys, johon SITA tarjoaa
apuaan sekä wc-konteillaan että
tarjoamalla tapahtumajärjestäjille
siistit lajittelupisteet, jotka ohjaisivat kuluttajaa miettimään mihin
astiaan roskansa laittaa. Entisten
sekajäteastioiden sijaan kuluttajan
edessä saattaakin seistä kolme eri
astiaa siistissä aitauksessaan ja ohjeistus sinne soveltuvista materiaaleista. Keskivertokuluttajalle tämä
saattaa vielä olla totuttelun paikka,
mutta kasvavalle sukupolvelle se
on jo arkipäivää.

