
Mielestämme on tärkeää vaalia maaseudun 
elinvoimaa, ihmisten hyvinvointia sekä luonnon 
ja maiseman monimuotoisuutta.

Haluamme edistää uusien palvelujen ja yritys-
toiminnan syntymistä sekä vanhojen yritysten 
uusiutumista. Biotalouden mahdollisuudet met-
sähakkeesta luontomatkailuun.

Olemme mukana edistämässä kyläyhteisöjen 
paikalliskulttuuria, omatoimisuutta, omaleimai-
suutta, lähidemokratiaa ja verkostoitumista.

Pidämme tärkeänä luonnonhoitoa ja ympäris-
töarvoja. On tärkeää parantaa  ekologisesti, sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän 
maa-, metsä- ja porotalouden yleisiä edellytyksiä. 

Haluamme hyödyntää monipaikkaisuuden 
mahdollisuudet ja edistää ihmisten tulevaisuu-
denuskoa ja jaksamista.

Yhdistämme vihreästä maaseudusta kiinnostu-
neita ihmisiä ja kehitämme Vihreän liiton sisällä 
Suomen maaseutu- ja eräpolitiikkaa.

Tuemme toiminnallamme maaseudun vihreiden 
verkostoitumista sekä  kaupunkien ja maaseu-
dun vuorovaikutusta. Meille on tärkeää vihreä 
toiminta maaseutukunnissa ja tavoittelemme 
valtuutettujen valinta myös vihreille uusilla alueil-
la. Kannustamme yhteistyöhön yli puoluerajojen.

Edistämme politiikkaa, joka torjuu ilmaston-
muutosta, tukee kestävää ruuantuotantoa, lähi- 
ja luomutuotantoa sekä eettistä eläintuotantoa.

Maaseutu- ja erävihreät  
– sinulle jonka sydän asuu maalla –

Vihreyttä maaseudulle  

ja maaseutua Vihreisiin!



Ota yhteyttä!
Puheenjohtaja Silja Keränen, Kajaani  
silja.keranen@iki.fi, 0500 190 683

Varapuheenjohtaja Kari Tiilikkala, Jokioinen  
ktpjokioinen@hotmail.com, 0400 485 483

Liity jäseneksi!
Jäsenmaksu: 30 €/ vähävaraiset 12,5 € 
Jäsenetuna saat Vihreä Lanka -lehden.

Helpoimmin liittyminen tapahtuu netissa osoitteessa: 
www.vihreat.fi/liity

Lisätietoja: Lea-Elina Nikkilä, jäsenvastaava 
leaelina.nikkila@gmail.com, 0400 131 826

www.maaseutujaeravihreat.fi

Silja Keränen
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja

Kajaanilainen ympäristötekniikan DI, 
metsänomistaja, omin sanoin kestä-
vän tulevaisuuden tekijä. Singaporen ja 
Helsingin, Oulun ja Kuopion kautta koti-
seudulleen Kajaanin palannut Silja on mu-
kana alueen kehitystyössä Kajaanin kau-
punginhallituksessa ja –valtuustossa sekä 
Kainuun maakuntavaltuustossa. 
Maaseudun elinkeinorakennetta voidaan 
edelleen monipuolistaa ja rikastaa. Perus-
tulo auttaa tässä. Yritystoimintaan tulisi 
sisällyttää  puhtaan ruuan tuottamisen 
lisäksi erilaisten elintarvikkeiden valmis-
taminen ja monimuotoisten palveluiden 
kehittäminen.

Kari Tiilikkala
Toholammin pesäpallokentillä kasva-
nut Kari on Maaseutu- ja erävihrei-
den varapuheenjohtaja. Töissä hän on kas-
vinsuojelun professorina Jokioisten Luon-
nonvarakeskuksessa. Kari tutkii kasvitaute-
ja, tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamien 
riskien hallintaa. 

Mikko Välttilä
Vaahteramäen MunaEggsPressin
toimitusjohtaja, Somero.
Mikon pihalla tepastelee vapaita ulko-
kanoja kesät ja talvet, yhteensä 8500.  
Mikon mielestä maaseutu tarvitsee raken-
nemuutosta, pientä ja ketterää ruuantuo-
tantoa, suoraan asiakkaalle.

Katja Andrejev
Haminan kaupunginvaltuutettu ja kau-
punginhallituksen jäsen. MBA ja liike-
talouden opettaja. Katja on soiden suojeli-
ja, ja hän puhuu bioenergian ja energiate-
hokkuuden puolesta. 

Pekka Nyman
Kittilän kaupungin rakennustarkastaja, 
ja Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja.
Pekka on huolissaan Suomen suur-
petokantojen hiipumisesta. Suuri ympä-
ristöhuoli on myös Kittilän kultakaivos. 
Pekka haluaisi tulonsiirtoja kaupungeista 
maaseudulle.

Minna Sorsa
Pirkanmaalainen kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhallituksen ja maakunta-
hallituksen jäsen. Terveystieteen 
maisteri, mielenterveystyössä. Omat juu-
ret ja kotiseutuidentiteetti ovat arvokkaita. 
Yhteisöissä on voima, ja koti on siellä missä 
sydän.


