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SJK:n uusi myyntijohtaja
uskoo yhteisöllisyyden voimaan

Seinäjoen Jalkapallokerhon markkinointi- ja myyntijohtajana aloittavan Joni Vesalaisen mielestä on ratkaisevaa miettiä, millaisia oikeasti tärkeitä asioita urheilun avulla voidaan tehdä. Vesalainen uskoo yhteisöllisyyden voimaan.
Siitä hänellä on kokemusta muun muassa JJK:sta.
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Uutiset 22



Harmaa vaihtuu jälleen
aurinkoon. Päivä on laajalti poutainen. Lämpötila keikkuu vielä plussan
puolella.

3

Talviruokinta
tuo ihmiselle iloa

Jääkärien valakirkko odottaa

Ihminen voi ruokinnalla auttaa lintuja talvisessa
eloonjäämiskamppailussa.
Siipiveikkojen touhujen seuraaminen tuo myös iloa.

Latvian Liepajan valakirkko säästyi sodan
tuhoilta. Kirkkoon odotetaan suomalaisturisteja.

Suljettu huumepalsta
sai heti liudan seuraajia
Viranomaisten sulkemalla, huumekauppaan käytetyllä Sipulikanavalla oli torstaina jo ainakin neljä
seuraajaa tor-verkossa.

Perustajat aloittivat heti väännön
visioistaan ja muun muassa siitä,
minkä pikaviestipalvelun käyttäminen huumekaupassa on järkevintä.

Nyt aidataan LänsiSuomea susia vastaan

Vaasan ja Seinäjoen huumekauppa virkosi yhdellä näistä uusista
palveluista. Sipulikanavalla viihtyi
suuri joukko pohjalaisia. SIVU 4

Suomen riistakeskus on
myöntänyt tänä vuonna 55
karjatilalle sähköisen aidan
suurpetovahinkojen estämiseksi. Susilta ja karhuilta tuotantoeläimiä suojaavia petoaitoja on myönnetty yhteensä 95,5 kilometriä.
Suomen riistakeskuksen
riistavahinkovastaava Reijo
Kotilainen kertoo, että petoaitoja on haettu vuonna 2017

eniten Rannikko-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle.
– Ne ovat uusia alueita, jonne on tullut susireviirejä ja
jossa karhukanta on runsastunut. Länsi-Suomessa ei ole
aikaisemmin suojattu karjaa,
mutta nyt asiaan on jouduttu heräämään, Kotilainen sanoo. SIVU 5

Suunnittelupäällikkö Aki Komulainen esittelee ohjaamoa, joka
asennetaan lähes kerrostalon kokoiseen materiaalinkäsittelykoneeseen. Ohjaamoakin voidaan liikuttaa. K UVA: TOMI KOSONEN

Hiljaisten aikojen
satsaus työllistää
Metallialan ammattilaisista, kuten hitsaajista, alkaa
olla pulaa. Kurikassa toimiva Fortaco Ostrobothnia Oy
on aloittamassa rekrytointikoulutuksen yhdessä Lohi Met Oy:n, Relicomp Oy:n
ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa.
– Työntekijöiden löytämisessä alkaa olla vaikeuksia,
Fortaco Ostrobothian toimi-

tusjohtaja Arto Aro kertoo.
Fortacon Kurikan tehtailla keskityttiin hiljaisempana
aikana henkilökunnan koulutukseen, jolla tehostettiin
myös toimintaa. Markkinat
kääntyivät paremmiksi vuoden 2017 kesälomien jälkeen.
Yhtiön henkilökunnan määrä on vahvassa kasvussa. Metallialalla kilpaillaan työntekijöistä. SIVU 6

Historioitsijan
viimeisen
kirjan aika

Ihan kaikille Semmarit ei ole laulanut privaatisti Nurmohallin pukuhuoneessa, mutta Akiko Todalle kunnia suotiin. Japanilainen superfani oli nyt 50:ttä kertaa kuoron keikalla. K UVA: TOMI KOSONEN

Superfani sai oman serenadin
ISÄLLE!

39.90 39.90

Niin minä neitonen sinulle laulan... kajahtelee Nurmohallin pukukopissa
niinBjörn
että
sydänalassa vavahtelee.
Björn Borg alushousut
Borg Pyjamahousut
Serenadin kohteena oleva Akiko Toda on laulunsa ansainnut, sillä Pariisissa asuva japanilaisnainen matkustaa
suomalaiskuoron perässä kaupungista toiseen ja fanittaa koko sydämestään Semmareita ja Suomea. SIVU 18
– 95% puuvillaa, 5 % elastaani.

29.90

Historioitsija Heikki Ylikangas palaa tuoreessa kirjassaan itselleen läheisimpien
aiheiden pariin: Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteisiin.
– Etelä-Pohjanmaan historia on erikoislaatuisinta koko Suomen historiassa, hän
sanoo.
Ensi viikolla 80 vuotta
täyttävä Ylikangas sanoo, että vastikään julkaistu teos Aina sitä jokin naula vetää on
hänen viimeisensä.
Historiaa Ylikangas ei jätä. Tutkijan päivät kuluvat
muun muassa valtionarkistossa ja kirjojen parissa. Ylikangas saapuu Seinäjoelle
puhumaan kirjallisuudesta
reilun parin viikon päästä.
SIVU 15

Heikki Ylikangas täyttää ensi
viikolla 80 vuotta.KUVA: ANNE
PUUMALA

|

Etelä-Pohjanmaan historia
on erikoislaatuisinta
koko Suomen historiassa.

Juoksuun tai kävelyyn

ESIINTYJÄT:
TIINA-MAIJA KOSKELA,
TUULIVOIMA-KUORO &
LAITAKAUPUNGIN ORKESTERI
OHJAUS:
TARJA HEMMINKI
LIPUT 24 € / 20 €: TIKETTI,
ABC SJK & EP:N MATKAILU

SEINÄJOEN
NUORISOKESKUKSESSA

LA 4.11. klo 15 & 19
SU 5.11. klo 14

Björn Borg Active boxerit

139.00

– Tekniset boxerit
aktiiviseen urheiluun.

/pr

15.90
Björn Borg sukat

– 5 pr/paketti, koot 41–45

• Juoksuun

29.90

SALOMON Spikecross 3cs

• Kävelyyn

Kuusamo
ICEBUG
Björn
Borg Boxerit
+ sukat

Sammonkatu 2, 60120 Seinäjoki | Puh. (06) 211 3010
– Lahjapakkaus, sisältää
Sammonkatu 2, 60120
Seinäjoki | Puh. (06) 211 3010
teamsportia.fi | Avoinna: ark. 9.30-18, la 9.30-15
yhdet alushousut ja sukat.

teamsportia.fi | Avoinna: ark. 9.30-18, la 4.11. sulj.

1€

142 g

(7,04kg)

Avoinna
la 4.11. 9-18

Avoinna
su 12-18

HAUTAKYNTTILÄ

PELTIROIHU

90 h

4-5 h
6 kpl/pkt

ÖLJYKYNTTILÄ HAUTAKYNTTILÄ

1€

6 kpl/pkt

55 h
96 h

MAXI ROIHU
yli 10 h

195 250 120

275
550

6 kpl/pkt

20 h
36 h

275
350

VALIKOIMASSA
YLI 200 ERILAISTA
JOULUVALOA!

SOPURAHA

19.90

-MUSIIKKINÄYTELMÄ

Pågen

GIFFLAR
VANIJA Fazer
260 g (3,85kg) SUKLAAMOUSSE

(06) 421 7800 • Avoinna: ark. 9-20 • la 9-18
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– 95 % puuvillaa,
5 % elastaani.

Ta r j o u k s e t v o i m a s s a 9 . 11. 2 01 7 s a a k k a .

Björn Borg
2-pack Boxerit
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Taiteilija antaa mennä päin seiniä
Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija antaa viivan rönsytä suoraan seinälle.
ANNE PUUMALA
SEINÄJOKI

Heidi Katajamäen teokset pysäyttävät. Hetkinen – onko hän
tosiaan piirtänyt suoraan gallerian seinille?
Kyllä vain. Villisti seinissä
ryöppyävässä viivassa on jotain
kesytöntä. Se rönsyää ja karkaa.
Se muuntautuu pisteiksi, katkeilee äkisti ja purskahtelee sinne
tänne. Välillä se hakee ihmisen
hahmoa.
Miten ihmeessä 27-vuotias
Katajamäki sai ajatuksen ryhtyä piirtämään suoraan seinille kankaan tai paperin sijasta?

Heidi Katajamäki sanoo, että se
tapahtui hieman intuitiivisesti
kuten asiat taiteessa usein.
– Minua kyllästytti ajatus perinteiseen tapaan seinille ripustetuista teoksista. Halusin tarjota erilaisen kokemuksen. Installaatioissani katsoja voi kävellä
teokseen sisään.
Katajamäki työskentelee hiilellä ja gessolla eli maalauksen
pohjustusaineella.
– Niillä saa aikaan upeita harmaan sävyjä, hän kehuu.
Vuoden nuoreksi e
 teläpohjalaiseksi taiteilijaksi juuri valitun Katajamäen uran startti on
ollut vauhdikas. Hän valmistui
puolitoista vuotta sitten Lahden taideinstituutista. Sen jälkeen hän on pitänyt kaksitoista näyttelyä.
Varsinainen rutistus odottaa
joulukuussa. Katajamäellä on
silloin ensimmäinen oma yksityisnäyttely Helsingissä. Samassa kuussa avautuu Nelimarkkamuseossa hänen Vuoden nuori
eteläpohjalainen taiteilija -kisan
voittonäyttelynsä.
Kaksitoista näyttelyä lyhyen
ajan sisällä ja pari uutta tulossa – millainen työtahti Katajamäellä onkaan!
Nuori kuvataiteilja myöntää,
että töitä on tullut tehtyä.
– Valmistuttuani ajattelin antaa itselleni vuoden aikaa ja katsoa, mitä saan aikaan kun yritän tosissani. Taideopintoja oli
siinä vaiheessa takana kaikkiaan seitsemän vuotta. Oli ihana saada vapaus tehdä omaa.
Työ on noteerattu. Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto palkitsi puolivuotisella apurahalla.
– Olen myös myynyt joitain

Olininnostunut
lukiossa luovista
aloista, soitin huilua ja
teatteri-ilmaisu
kiinnosti. Kuvataiteita
en ollut harrastanut.
En olisi osannut silloin
kuvitella siitä tulevan
ammattini.
Heidi Katajamäki, kuvataiteilija

yksittäisiä teoksia ja saanut joitain kohdeapurahoja.

Heidi Katajamäki o
 n sikäli poikkeuksellinen kuvataiteilija, että
hän ajautui alalle sattumalta.
– Olin innostunut lukiossa
luovista aloista, soitin huilua ja
teatteri-ilmaisu kiinnosti. Kuvataiteita en ollut harrastanut.
En olisi osannut silloin kuvitella, että siitä tulee joskus ammattini, hän kertoo.
Kaveri vinkkasi Oriveden
opiston kuvataidelinjasta. Katajamäki päätti kokeilla. Kipinä
syttyi heti.
– Ymmärsin kuinka laajasti kuvataiteessa pystyy toimimaan. Ala sisältää paljon muutakin kuin kuvan tekemistä.
Teos voi olla esitys, se voilla jokin käsitteellinen asia, hetkellinen juttu. Tällä hetkellä minua
kiinnostaa yhteistyö eri taiteenalojen kanssa.
Hetkellisiä o
 vat myös Katajamäen teokset. Vaikka hän piirtää ja maalaa myös kankaalle,
pääosassa ovat installaatiot ja tilassa syntyvät seinäpiirrokset.
Yksittäiset maalaukset asettuvat osaksi installaatioita. Lisäksi Katajamäki käyttää kangasta
installaatioidensa osana.
– Tämä on yllättävän fyysistä
työtä, hän sanoo.
Se on helppo uskoa, sillä taiteilijan työ ei nimittäin lopu siihen kun näyttely on saatu valmiiksi.
– Piirrokset on pestävä seiniltä ja seinät maalattava uudelleen valkoisiksi.

Neljätoista näyttelyä puolessatoista vuodessa: vuoden nuoreksi eteläpohjalaiseksi taiteilijaksi valitulla Heidi Katajamäellä on ollut kova työtahti. - Joulun jälkeen pidän lomaa, hän sanoo. Seinäjoelta kotoisin oleva
Katajamäki valittiin myös kisan yleisönsuosikiksi. Hänet palkittiin maakuntajuhlassa Seinäjoella torstaina. KUVA:JOUKO HÄNNINEN

MIKÄ?

Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija
■■ Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija -kilpailussa oli tänä
vuonna kymmenen osallistujaa.
Tuomaristo valitsi neljä jatkoon,
Heidi Katajamäen, Jaana Maijalan,
Jukka Nokuan ja Mervi Patalan.
■■ Kisan voitti Heidi Katajamäki.
Hän voitti myös yleisöäänestyksen.

Heidi Katajamäki tekee installaatioita ja seinäpiirroksia.

■■ Heidi Katajamäki, 27, on
Seinäjoella syntynyt ja Lahdessa
asuva kuvataiteilija (AMK). Hänen
teoksensa ovat installaatioita ja

seinäpiirroksia.
■■ Vuoden nuori eteläpohjalainen
taiteilija -kilpailua ei järjestetä ensi
vuonna. Kilpailun jatkoa varten
muokataan hieman sääntöjä. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin.
■■ Seinäjoen taidehallissa järjestetään ensi vuonna kilpailun
finalistien yhteisnäyttely.
■■ Heidi Katajamäen yksityisnäyttely Nelimarkassa avautuu
joulukuussa.

Katajamäen seinäpiirroksia on joulukuussa Nelimarkka-museossa.

Semmareiden superfani: Nautin kuin 14-vuotiaana tyttönä
TERO HAUTAMÄKI
SEINÄJOKI

Akiko Toda nojailee Nurmohallissa jukeboksiin, joka soittaa Semmareiden uusia lauluja.
Ilmassa on odottava tunnelma,
sillä alkamassa on Semmareiden uuden 20 sinkkua -kiertueen avauskeikka.
Tätä ennen Toda tosin on jo
ehtinyt tavata kuoron pukuhuoneessa ja saada privaatin serenadin kansanlaululla Niin minä
neitonen sinulle laulan.
Siitä Toda ei kuitenkaan halua puhua. Hän hymyilee ja sanoo kätkevänsä sen hetken sydämeensä.
Sen sijaan Toda kertoo mielellään miten hänen liekkinsä Semmareihin ja Suomeen syttyi.

Pariisissa asuva Toda itse asiassa lämpeni suomen kielelle jo
ennen Semmareita. Oli vuosi
2010 ja hän odotti koneenvaihtoa Helsinki-Vantaalla.
Laulunopettajana ihmisäänistä aina kiinnostunut Toda alkoi
kuunnella suomalaisia, joiden
puhe kuulosti matalan rauhalliselta ja erikoiselta. Kun Toda
pääsi kotiin, hän päätti tutustua
Suomeen uteliaisuudesta.
– Haalin kaikkea Suomi-tietoutta, ja mieheni auttoi minua. Hän oli se, joka toi jostain
kotiin Semmareiden levyn Wunderbaum. En ymmärtänyt sanoja, mutta mikä soundi! Levy soi

joka päivä. Katsoin kuoroa Youtubesta. Tajusin, että minun oli
pakko päästä Suomeen heidän
keikalleen, Toda kertoo.
Hän lähti matkaan miehensä
ja poikansa kanssa, jotka myös
pitivät kuulemastaan. Kuitenkin vain Toda hillitysti hullaantui suomalaisesta showmieskuorosta. Siitä lähtien hän on opiskellut suomen kieltä ja kulttuuria ja matkustanut yksin jo 50:lle
Semmarit-keikalle.
Todan kielitaidosta kertoo
paljon se, että hän antaa haastattelun suomeksi.
– Matkustus tänne ei ole halpa harrastus, mutta se on minulle ainoa harrastus. Minulla
on Suomessa kuin toinen, pikkuinen elämä, Toda sanoo.
– Joka vuosi tulen kerran tai
kaksi Suomeen. Tai kolme.

Nurmohallissa valot sammuvat.
Toda hakee paikkansa keskeltä
nelosriviä. Kysyttäessä hän ei
halunnut nimetä kuorolaisista
yhtä suosikkiaan, koska sellaista ei kuulemma ole.
– Lavalla katson heitä jokaista.
Jännitän, että kaikki menee hyvin. Olen täynnä tunnetta. Keikan jälkeen en voi sanoa sanaakaan. Nautin fanina olosta kuin
14-vuotiaana tyttönä, Toda perustelee.
Laulunopettajan roolissakin
Toda on kuoroa kuunnellut.
– He laulavat suoralla äänellä,
kuin järven pinta. Se on ideaali

Keikka on kuin
90 astetta saunassa
ja suorana kylmään
veteen. Ihana virkistys!
Akiko Toda

meen, jonka hyviä puolia hän
listaa: tasa-arvo, koulutus, leipä, kahvi, liikenne, luonto...
– Ympäristö vaikuttaa ihmiseen. Suomessa suunnitellaan
älykkäästi lumen ja pimeän
kanssa. Ei taistella, mutta tiedetään elää luonnon kanssa. Sitä ihailen.
– Pidän siitäkin, että Suomessa kaupungin osat järjestetään
nelikulmaisina, niin kuin kotikaupungissani Nagoyassa, mutta ei vaikkapa Tokiossa tai Pariisissa.

Japanilainen Akiko Toda on armoton Semmarit-fani. Keskiviikko-ilta Nurmohallissa oli hänelle jo 50. Semmari-keikka. Ennen kotiinpaluuta
luku on kasvanut 58:aan. Vauhdikkaan mieskuoron lisäksi Toda fanittaa Suomea, jonne haluaisi muuttaa asumaan. K UVA: TOMI KOSONEN
tapa. Heillä on mukana myös fiilis ja sydän, Toda arvioi.
Hänelle Semmarit-show muistuttaa miesten musikaalia, joka
tarjoaa vuoroin leikkivää huumoria ja vakavaa musiikkia.
– Minua itkettää ensin ja yht-

äkkiä naurattaa. Se on kuin 90
astetta saunassa ja suorana kylmään veteen. Ihana virkistys!

Kun keikka on ohi, Toda on vaitonainen, mutta selvästi tyytyväinen. Hän tapaa vielä joitakin

kuoron jäseniä ja on sen jälkeen
valmis jatkamaan haastattelua.
Toda kertoo, että Seinäjoen
jälkeen häntä odottavat keikat
Kokkolassa, Oulussa ja Kuopiossa. Ensi viikolle jää vielä neljä
etelän kaupunkia.

Keikoille hän liikkuu junalla
tai suomalaisten Semmari-fanien autossa. Yleensä hän asuu
hotellissa, mutta on alkanut suosia kotimajoitusta tutustuakseen maahan paremmin.
Toda tahtoisi muuttaa Suo-

Toda on asunut jo 25 vuotta Pariisissa, jonne hän asettui tavattuaan miehensä. Nyttemmin
kaupunki kyllästyttää.
– Pariisi on stressiä ja sotkua.
Se väsyttää minua.
Muuttoa Suomeen jarruttavat
oma opetus ja ranskalaisen jazzmuusikkomiehen työ, jota hän
tekee Keski-Euroopassa.
– Ainakin haluaisin asua Suomessa yhden talven. Jos sitten
voisin ymmärtää, miksi suomalaiset aina odottavat vain kesää,
Toda sanoo ja virnistää.

Lääkkeiden kanssa matkustava Toda (s. 1965) on sairastanut
nivelreumaa jo 20 vuotta. Hän
esittelee kummassakin ranteessaan olevia arpia, jotka ovat jääneet monista leikkauksista.
– Olen jo invalidi. Ranteet ovat
kovat ja suorat. En voi enää soittaa pianolla Bachia. Kevyttä musiikkia voin, ja säestää lauluja.
Siitä nautin nyt, hän kertoo.
Toda on myös itse levyttänyt
Semmarit-lauluja, tietysti suomeksi. Hänelle oli tärkeää saada
tehdä levy Jyväskylässä samassa
studiossa ja samalla pianolla jota kuorokin on käyttänyt.
Hän haluaisi julkaista levyn
Suomessa jo ensi vuonna. Silloin
Todalle tulee täyteen 30 vuotta
opettajana.
– Haluaisin myös laulaa Suomessa pienessä paikassa, koulussa tai kahvilassa. Olisiko
mukava, jos joku auttaisi, Toda
muotoilee.
Toda juhli aiemmin t änä vuonna syntymäpäiväänsä 4. helmikuuta Semmareiden keikalla.
Ensi vuonna hän palaa taas samaan aikaan todistamaan neljää
uutta keikkaa.
– Syntymäpäiväni toistuu Suomessa kuin hyvä vitsi, hän nauraa.
Kuinka aiot päivää juhlistaa?
– On lahja, kun saan olla täällä. Suomen parasta syömistä
on kahvi ja korvapuusti. Niillä
juhlin.

