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Eduskuntavaaliehdok-
kaat esittäytyvät!

Ville Niinistön mukaan vihreät kohtaa-
vat julkisessa keskustelussa ennakko-
luuloja. 

– Meidän tehtävämme on jalkautua 
ja jutella ihmisten kanssa. Ja yllättävän 
helppoa se sitten onkin.

– Aina kun käyn maaseudulla ja 
pienemmillä paikkakunnilla, ihmiset 
ovat positiivisesti yllättyneitä ja ihmet-
televät, että ymmärrämme niin hyvin 
maaseudun asioita ja sitä, mitä maaseu-
dulla ajatellaan, Niinistö kertoo.

Hän harrastaa kalastamista, ja sen 
parissa päätyy usein ihmisten kanssa 
keskustelemaan.

– Kyllä siinäkin kalastajien ja vih-
reitten ajatukset kohtaavat.

– Meille on iso asia osoittaa, että 
haluamme kehittää koko Suomea ja 
että meidän ajatuksemme ovat maaseu-
dulle hyviä.

Perustulo tekee
maaseudulle hyvää

Vihreillä on paljon tavoitteita, jotka 
suosivat maaseutua, Niinistö sanoo ja 
luettelee esimerkkejä: lähiruoka, hajau-

tettu energiantuotanto, perustulo.
Hän korostaa, että vihreille tärkeä 

perustulo on myös maaseudulle mer-
kittävä hanke. Siitä olisi paljon apua ja 
se loisi turvallista perustaa maaseudun 
monialayrittäjyydelle. Se toisi lisää toi-
minnallisuutta ja mahdollisuuksia. 

– Maaseudulle pystytään luomaan 
enemmän työtä kuin viime vuosina on 
tehty. Hajautettu energiantuotanto, lä-
hiruoka, erikoistuminen ja ruoan tuo-
tannon monipuolistaminen ovat vih-
reitä tavoitteita ja voivat selvästi lisätä 
maaseudun elinvoimaisuutta.

Niinistön mukaan vihreille luonte-
vaa on ajatella, että ihmiset voivat itse 
vaikuttaa arjen ympäristöönsä, tehdä 
enemmän erilaisia omia valintoja mah-
dolliseksi, tehdä kestäviä valintoja.

– Yhteisöjen vahvistaminen maa-
seudulla on paras tapa pitää maaseutu 
elinvoimaisena.

Se tapahtuu muun muassa antamal-
la niille enemmän vaikutusmahdolli-

suuksia.
– Olen itse puhunut voimakkaasti 

kyläkaavojen puolesta. Pitäisi helpottaa 
sitä, että kyläyhteisöt voisivat itse suun-
nitella kyläyhteisönsä kehittämistä. Pi-
täisi tarkistaa sitä tiukkaa kaavoituksen 
säätelyä, joka on tehnyt haja-asutusalu-
eelle rakentamisesta hankalaa, kaavailee 
Niinistö.

Palvelujen katoaminen on yksi 
olennainen maaseudun elinvoimaa na-
kertava tekijä. Vaikka joiltakin osin kes-
kittäminen on väistämätöntä, kaikkea 
ei todellakaan pidä keskittää, painottaa 
Niinistö. Hän kaipaa myös uutta ajatte-
lua ja yhteistyötä maaseudun palvelujen 
tuottamiseen.

– Monitoimipisteissä voidaan jär-
jestää terveydenhuollon palveluja, päi-
vähoitoa ja hoitaa erilaisia kunnan asi-
oita.

Ville Niinistö: Ennakkoluulot katoavat keskustelemalla

Vihreät menevät maalle

Vihreiden puheenjohtaja 
Ville Niinistö on tyytyväi-
nen maaseutuvihreiden 
järjestäytymiseen ja ak-
tivoitumiseen vihreiden 
sisällä.

Vihreät kärsivät mie-
lestään aiheettomasta 
leimaamisesta maaseutua 
koskevissa asioissa.

Niinistön mielestä 
vihreiden tavoitteet ovat 
hyväksi maaseudulla asu-
miselle. Esimerkeiksi hän 
nostaa perustulon, lähi-
ruoan sekä etätyön mah-
dollisuuksien tukemisen.

Tässä numerossa myös:

Pahinta on kyynisyys

Vihreää maatalouspolitiikkaa

Maaseutuvihreys rikkoo ennakkoluuloja

Maaseudulle pystytään luomaan enemmän työtä kuin viime vuosina on tehty, uskoo Ville Niinistö.
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Brittiläinen vihreys ja Euroopan 
vihreiden tuntemus ovat tuoneet 
hänet uuden politiikan keskiöön. 
Hän on Maaseutu- ja erävihreiden 
puheenjohtaja.

Anne puhuu siitä, miten on 
tehtävä sellainen maailma, että me-
hiläisetkin voivat elää. Puhdas vesi 
ja ilma eivät ole ilmaisia, ei myös-
kään luomuruoka.

– EU-tukia on alettava jakaa 
toisin. Sen sijaan, että tuetaan suur-
tiloja, pitää tukea eettisesti kestävää 
ekoviljelyä, lisäaineettomien raaka-
aineiden tuottamista ja biotalou-
teen siirtymistä.

Anne on mukana energiaval-
lankumouksessa, joka tähtää siihen, 
että vuonna 2050 tulemme sata-
prosenttisesti toimeen uusiutuvalla 
energialla. Aikaa ei ole hukattavak-
si. On tehtävä jotain jo nyt, heti.

– Suomi on jo menettänyt mah-
dollisuuksiaan. Kiinalaiset myyvät 
meille nyt cleantech-keksintöjään.

– Juuri biotalous, biopolttoai-
neet, nanoteknologia tai pyrolyy-
sitekniikat työllistävät; siitä ovat 
yksimielisiä lähes kaikki puolueet.

Anne mainitsee esimerkkinä 
Äänekosken biotehtaat, joissa kier-
rätetään kaikki raaka-aineet, ja Uu-
denkaupungin puhtaan tuotannon 
kalanviljelylaitoksen, joka ei jätä 
luontoon mitään päästöjä. 

Mikä on hyvä Suomi?

Kun kuuntelee Annea, vakuuttuu 
yhä voimallisemmin siitä, että suo-

malainen maaseutu- ja viljelykult-
tuuri perinnemaisemineen ovat 
avainasemassa hyvinvointia ja ter-
veyttä luotaessa.

– Suomessa on aidosti vihreä 
systeemi, jossa kotieläintehtailulla 
ei kikkailla vaan pyritään ekomaa-
talouteen ja puhtaaseen kotimai-
seen ruokaan. Kyselyissä 91 pro-
senttia suomalaisista haluaa koti-
maista ruokaa!

Annen mielestä on viimeinen 
hetki rakentaa siltoja, uutta poli-
tiikkaa, joka tukee maaseudun elin-
kelpoisuutta ja luonnon moniarvoi-
suuden ymmärtämistä. 

– Myös luontomatkailulle ja 
metsien virkistyskäytölle tulee an-
taa tilaa.

Politiikan on keskityttävä 
olennaiseen. Anne uskoo uuteen 
hallitusohjelmaan, jossa nimetään 
kolmesta viiteen strategista kärki-
hanketta ja kerätään niiden taakse 
mahdollisimman laaja kannatus.

– Suuret visiot ratkaisevat, eivät 
edunvalvojat.

Annen mielestä Suomi on huk-
kaamassa tärkeitä arvoja.

– Talkoohenki on opiskelta-
va uudelleen, heitteillejätöt eivät 
kuulu suomalaiseen kulttuuriin. 
Meidän pitäisi osata koulutettuna 
kansana nähdä, mihin politiikkaa 
tarvitaan ja mikä yhdistää Suomen. 
Mikä on hyvä Suomi?

– Eniten pelkään kyynisyyttä.
Niin minäkin, me kaikki.

Kirsikka Moring

City-vihreyttä
käytetään pelotteena

Vihreihin lyödään maaseudulla usein 
city-vihreiden leima

– Vihreät halutaan esittää maaseu-
tua ymmärtämättömänä city-porukka-
na, mutta me emme sovi siihen kuvaan, 
sanoo Niinistö.

Yksi syy hänen mukaansa on pelko.
– On tahoja, jotka pelkäävät että jos 

vihreiden politiikka näkyisi paremmin 
maaseudulla, se voisi saada paljonkin 
kannatusta.

Ville Niinistö sanoo, että hänen 
henkilökohtaisesti on todella vaikea 
ymmärtää vihreiden mainetta helsinki-
läisten city-vihreiden joukkona.

– En ole koskaan asunut kehä kol-
mosen sisäpuolella. Olen kasvanut ja 
elänyt erikokoisilla paikkakunnilla. 

Niinistön perhe on parin sukupol-
ven takaa maanviljelijäsukua. 

– Kyllä se arvostus taustalla säilyy.

Ruoan alkuperä
kiinnostaa Helsingissäkin

Ajatusta maaseudusta etääntyneestä 
vihreydestä ruokkii se, että vihreitten 
kannatus on Helsingissä paljon suu-
rempi kuin muualla maassa.

– Ei Helsingin Kalliossa asumises-
sakaan mitään vikaa ole, sanoo Niinistö

– Siellä on paljon ihmisiä, jotka 
miettivät kestäviä ruokavalintoja, sitä 
missä ruoka tulee. He voivat olla maal-
ta kotoisin kuten kovin monet vihreät.

Niinistö pitää selvänä, että ihmiset 
hahmottavat maailmaa myös omasta 
lähiympäristöstään käsin.

– Mutta ennakkoluulot vahvistuvat 
omanmielisten kesken. Siitä sitten seu-
raa väärinymmärryksiä, jotka selviävät 
keskustelun myötä.

– Ei kaupungissa eikä maaseudulla 
asumisessa ole mitään pahaa eikä siinä, 
että asioita katsotaan siitä oman elin-
ympäristön näkökulmasta. Mutta poli-
tiikassa pitää katsoa koko maata.

Syyllistämisen sijasta
uusia vaihtoehtoja

Vihreillä on niskassaan syyllistäjän lei-
ma. 

Niinistö arvelee, että ainakin osit-
tain se johtuu syntyvistä paineista, kun 
keskustellaan kulutus- ja elämäntapo-
jen muuttamisesta ja siitä, että pitäisi 
tehdä ympäristöystävällisempiä valin-
toja.

Niinistö kuitenkin kiistää, että vih-
reillä olisi tarve syyllistää ihmisiä.

– Emme halua syyllistää ihmisiä 
heidän valinnoistaan vaan tehdä ympä-
ristöystävälliset valinnat helpommiksi.

– Haluamme muuttaa yhteiskun-
nan ja talouden pelisääntöjä niin, että 
ympäristöä kuormitetaan vähemmän

Syyllistämismaine liittyy muun 
muassa maatalouden päästöihin.

Niinistö painottaa, että ravinne-
päästöistä ei voi syyllistää viljelijöitä. 

Hän vetoaa omiin kokemuksiinsa 
ja havaintoihinsa siitä, että viljelijät ha-
luaisivat tehdä enemmän ympäristön 
hyväksi kuin heille on käytännössä ja 
taloudellisesti mahdollista.

– Tarvitaan esimerkiksi uutta tek-
niikkaa ja sille tukea niin, että voidaan 
biokaasuttaa lantaa ja tehostaa ravin-
nekiertoa.

– Parempi ympäristöteknologia tu-
kee myös maatalouden kannattavuutta, 
Niinistö huomauttaa.

Autoa tarvitaan kun ei ole 
vaihtoehtoja – eikä ruuhkia

Yksi vahvasti elävä väärä käsitys liittyy 
yksityisautoiluun.

Se, että vihreät kannattavat erilaisia 
keinoja vähentää yksityisautoilusta ai-
heutuvia haittoja, on synnyttänyt mie-
likuvan siitä, että vihreät eivät ylipää-
tään hyväksy yksityisautoilua.

Niinistö haluaa tehdä selväksi, että 
yksityisautoilukin pitää hyväksyä.

– Vihreät haluavat rajoittaa ja ve-
rottaa yksityisautoilua enemmän siellä, 
missä on ruuhkia ja vaihtoehtoja liik-
kumiselle. 

– Maaseudulla, missä ei ole ruuhkia 
eikä vaihtoehtoja, yksityisautoilu olisi 
vihreitten mallin mukaan halvempaa 
kuin suurissa kaupungeissa.

Joukkoliikenteen kattavuutta vihre-
ät haluavat parantaa koko maassa.

Maaseudun vihreiden ääni 
kuuluu entistä paremmin

Niinistö on erittäin tyytyväinen maa-
seutuvihreiden aktivoitumiseen ja jär-
jestäytymiseen puolueensa sisällä.

Maaseudulla asuvat ja siitä kiin-
nostuneet vihreät perustivat muutama 
vuosi sitten puolueelle valtakunnallisen 
jäsenjärjestön, Maaseutu- ja erävihreät.

Yhdistys on herättänyt huomiota 
niin vihreiden sisällä kuin ulkopuolel-
lakin, muun muassa Maaseudun Tule-
vaisuudessa.

– Onhan vihreiden sisällä koko ajan 
ollut paljon maaseudun ihmisiä ja puo-
lueella kannatusta maaseudulla. Ja on 
heidän äänensäkin kuulunut.

– Mutta nyt se kuuluminen on jär-
jestelmällisempää ja tehokkaampaa.

– On entistä helpompi miettiä asi-
oita myös maaseudun näkökulmasta.

EU:n suuri maatalouspolitiikan uu-
distus astui voimaan viime vuonna. 
Maataloutta viherrytetään koko Eu-
roopassa huomioon ottaen sekä luon-
non monimuotoisuus että vesistöjen 
tila. Viherryttämisessä osa tuista on 
sidottu viherryttämistoimiin. Suomen 
osalta muutokset eivät ole suuria. Uu-
sia asioita ovat ekologisen alan ylläpitä-
minen ja se, että suojelutoimia voidaan 
tarkemmin kohdentaa alueellisesti ja 
tilakohtaisesti. Neuvonta on saamassa 
suuremman roolin. Maatalousuudis-
tuksen muita positiivisia asioita ovat 
olleet nuorille viljelijöille maksettava 
erityinen tuki sekä tuotantoon sidottu 
tuki, jossa voidaan kansallisesti maksaa 
enemmän tukea tuotannon mukaan. 

EU:n maatalouspolitiikan uudis-
tus on aiheuttanut myös huolta vilje-
lijöiden toimeentulosta. Viljelijöiden 
kansallinen tuki on yleisen huonon ta-
loustilanteen vuoksi alentunut ja Venä-
jän pakotteet ovat kouraisseet etenkin 
maitotilallisia maidon hinnan lasket-
tua. 

Eduskunta ja myös EU:n komissio 
ovat osittain kompensoineet maitoti-
lallisten menetyksiä. Ja yhä isompi osa 
kuluttajista suosii ostoskorissaan suo-
malaista. Toivottavaa olisi, että myös 
kunnat hankinnoissaan asettaisivat lä-
hiruoan ja kotimaisen ruoan etusijalle.

Valvontoja järkeistämällä
viljelijälle työrauhaa

Huolta on aiheuttanut myös uuden 
järjestelmän valvonnan lisääntyminen. 
Valvontoja suorittavien ELY-keskusten 
puutteelliset henkilöstömäärät hidasta-

vat valvontaa ja tukien maksatusta. 
Vihreiden mielestä luottamus on 

tärkeää ja turhaa valvontaa ja byrokra-
tiaa tulee karsia. Maksatusten vaiheis-
tus valvontojen välille sekä valvontojen 
muuttaminen riskiperustaiseksi ja nii-
den harventaminen helpottaisi valvon-
tasumaa ja takaisi rehelliselle viljelijälle 
työrauhan. 

Suomen on jatkossa pidettävä pa-
remmin puoliaan EU:n maatalous-
politiikan neuvotteluissa. Silloin kun 
Suomi liittyi jäseneksi, se neuvotteli 
pysyvän kansallisen tuen Pohjois-
Suomen maatalouden turvaamiseksi. 
Etelä-Suomen kansalliset tuet ovat 
vaiheittain vähentyneet. Huoli koti-
maisen ruoan tuotannosta koko maassa 
on suuri, ja toimia kannattavuuden pa-
rantamiseksi tarvitaan. 

Biokaasulle
tarvitaan tukea

Myös työ puhtaiden vesien puolesta 
jatkuu. Vihreät haluavat tukea luomua, 
yhä leveämpiä vesistöjen suojavyöhyk-
keitä ja ravinteita sitovia kosteikkoja. 
Tehokas konsti on maan ravinneana-
lyysiin perustuvan ravinnetaseen käyt-
tö, jolloin peltoa ei vuodesta toiseen 
ylilannoiteta. Luomutuotanto on kes-
tävä vaihtoehto, jossa ravinteet kiertä-
vät. 

Ravinteiden järkevä kierrätys ja 
maatilojen oma lähienergian tuotanto 
ovat molemmat kannatettavia tavoit-
teita. Maatilakokoluokan biokaasulai-
tokset tarjoavat hyvän ratkaisun. Siinä 
lanta, olkijäte yms. mädätetään tiiviiksi 
lannoitteeksi ja samalla saadaan bio-

kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. 
Tämän uusiutuvan energian edis-

tämiseksi tarvitaan valtiolta jokin rää-
tälöity tukiratkaisu, sillä biokaasun 
syöttötariffituki on toistaiseksi vain 
suuremmilla biokaasulaitoksilla.

Kestävä maatalous edellyttää
viljelijän hyvinvointia

Kestävää maataloutta ei voi olla ilman 
viljelijöiden hyvinvoinnista ja jaksa-
misesta huolehtimista. Lisäksi viljeli-
jöiden saama osuus tuotteen hinnasta 
halutaan isommaksi. Suuret kauppa-
ketjujen viemää siivua ruokaketjun 
tuotosta pidetään liian suurena. 

Viljelijän osuuden nostamiseksi 
tarvitaan uusia suoramyynnin väyliä. 
Kaupunkilaisten suosiotaan kasvatta-
vat ruokaosuuskunnat nähdään hyvänä 
kehityksenä. 

Juuri uudistetun kilpailulain tarkoi-
tus on puuttua isojen kauppaketjujen 
markkina-aseman väärinkäytöksiin.

Ruoassa on kyse myös eläinten 
oikeuksista. Vihreät haluavat, että 
tuotantoeläinten oloja parannetaan 
takaamalla enemmän liikkumatilaa, 
virikkeitä ja mahdollisuus lajityypilli-
seen käyttäytymiseen. Siksi tarvitaan 
laaja eläinsuojelulain kokonaisuudistus. 
Monet kuluttajat toivovat, että ruoka 

on tuotettu kestävästi. 
Samat tiukat vaatimukset on ase-

tettava myös tuontituotteille.

TTIP uhkaa Euroopan
maataloutta

Yhtenä uhkana Euroopan maatalou-
delle on Yhdysvaltain ja EU:n väliset 
TTIP-vapaakauppaneuvottelut. Vaik-
ka Euroopan maataloudessa on paljon 
parannettavaa, se nähdään kuitenkin 
monelta osin paljon kestävämpänä 
kuin Yhdysvalloissa. Vapaakaupan ei 
haluta johtavan siihen, että eurooppa-
laiset joutuisivat hyväksymään ame-
rikkalaisen hormoneilla kasvatetun ja 
kloorilla pestyn lihan tai geenimanipu-
loidut kasvit.

Suomelle EU:n maatalouspolitii-
kan viherryttäminen ei juuri tuonut 
uutta, sillä se vastaa meillä jo pitkään 
voimassa ollutta ympäristötukijärjes-
telmää. 

Toisaalta uudistus tarkoittaa sitä, 
että myös muiden Itämeren valtioiden 
tulee sisällyttää monet ympäristötoi-
met maataloustukiinsa, suuri ravinne-
päästäjä Puola mukaan lukien. 

Johanna Karimäki
kansanedustaja
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Haluamme Suomessa turvallista kotimaista ruokaa, kestävää 
maataloutta ja elinvoimaista maaseutua. Haasteena on, että 
maatalous on suurelta osin EU:n päätöksenteossa. On tärkeää, 
että suomalainen viljelijä jaksaa työssään ja saa elannon per-
heelleen. Näin voimme jatkossakin suosia suomalaista lähiruo-
kaa ostoksissamme, kirjoittaa artikkelissaan vihreiden kansan-
edustaja Johanna Karimäki.

Hän kertoo, miten vihreiden mielestä maatalouspolitiikkaa 
pitäisi kehittää.

Suomen pelto ja leipä, vihreää maatalouspolitiikkaa

Suomalainen ruoka edellyttää viljelijän jaksamista

Pahinta on kyynisyys

Elämänmuutos oli iso. Anne Bland, 43, muutti Lontoon lie-
peiltä 2008 jouluna Länsi-Suomen maaseudulle, Huittisiin, 
suoraan keskelle kuuminta susikeskustelua, luomuinnos-
tusta ja vihreää aatetta.

Nyt hän asuttaa taloaan kahden lapsensa kanssa, kol-
mas on jo omillaan. Hän on yrittäjä, jota biotalous vie kuin 
pässiä narusta, mutta niin hänkin vie: kolmea lammasta ja 
kolmea koiraa.



Kirsikka Moring
Toimittaja, 68, Helsinki

Suomi on sivistysvaltio, 
jonka kasvot piirtyvät van-
hoissa kulttuurimaisemissa. 
Niitä hallitsevat vesistöt, 
tunturit, peltolakeudet tai 
vaaramaisemat. Näitä mai-
semia tuhoutuu nopeam-
min kuin koskaan. Siksi olen 
Vihreä poliitikko. Siksi olen 
MeVin jäsen, ja siksi haluan 
suojella ympäristöämme. Ja 
ihmistä siinä. 

twitter.com/MoringKirsikka

HELSINGIN VAALIPIIRI

UUDENMAAN VAALIPIIRI

Johanna
Karimäki 

Kansanedustaja, diplomi-
insinööri, 42, Espoo

Pidetään huoli heikoim-
mista, työllisyydestä 

ja terveydenhoidosta. 
Taataan onnellinen 

lapsuus ja turvallinen 
vanhuus. Yrittäjyys, kou-

lutus ja tutkimus nostavat 
Suomen. Maaseudun 

asia on sydäntä lähellä, 
puhdas luonto ja ruoka, 

Marketta 
Mattila

Toimittaja-tuottaja, 
yhteiskuntatieteiden 

maisteri, yrittäjä, äiti, 
58, Sipoon vihreiden 

valtuustoryhmän
puheenjohtaja

Hyvän elämän poli-
tiikkaa on, että Suomi 
säilyy ja kehittyy sivis-

tysvaltiona. Sen ytimes-
sä on jokaisen ihmisen 
luovuttamaton arvo ja 

luontoa kunnioittava 
elämäntapa.

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Anne Bland
Yhteiskunnallinen yrittäjä, 

Vihreiden varapuheenjohta-
ja, Maaseutu- ja erävihrei-

den puheenjohtaja, 45

Politiikka ei ole vain lakien 
säätämistä. Se on myös 

hyvien juttujen mahdol-
listamista ainokaista pla-

neettaamme kunnioittaen. 
Minulle näitä hyviä juttuja 

ovat lähi- ja luomuruoka, 
ihmisten ja eläinten hy-

Merja
Hermonen
Kirkkoherra, teol. tri,
työnohjaaja, 53, Lieto

Kunnollinen toimeentulo ja 
koulutus sekä kattava pe-
rusterveydenhuolto ovat 
hyvinvoinnin kivijalat. – Lapsi 
oppii mukana olemalla ja 
tekemällä, lukemalla ja so-

Laura Rantanen
Suomen luonnonsuojelulii-
ton tiedottaja, toimittaja ja 
kahden lapsen äiti, 35, Turku

Helena
Särkijärvi

FM, valtiot. yo, 41, Parainen

Haluan, että Suomi on 
maa, jossa ihmiset voivat 

luottaa toisiinsa ja jokaisella 
on mahdollisuus hyvään 

elämään.

Laadukas ja tasa-arvoinen 
koulutusjärjestelmä takaa 

menestyksemme. Suomesta 
pitää tehdä ympäristömyö-

täisten innovaatioiden ja 

Mikko
Välttilä
Maanviljelijä, Muna-
EggsPress-yrittäjä, 
39, Somerolta

Jalat tiukasti some-
rolaisessa savessa 
haluan olla rakenta-
massa maaseudun 
ja kaupungin ympä-

HÄMEEN VAALIPIIRI

Kari Tiilikkala
Professori, 60, Jokioisista

Toimin Luonnonvarakes-
kuksen professorina, 

vastuualueenani kasvin-
suojelututkimus. Omat 

tutkimushankkeeni 
liittyvät biotalouteen, 

kiertotalouteen ja ilmas-
tonmuutoksen hillintään. 

Olen myös sivutoimi-
nen yrittäjä. Minulle 

PIRKANMAAN VAALIPIIRI

Hanna-Kaisa 
Heilimo 
Sairaanhoitaja, 36,
Tampere

Maaseutumaisessa ympä-
ristössä elävänä, sairaan-
hoitajana ja lapsiperheen 
ruuhkavuosia elävänä nai-
sena tiedän kokemuksesta, 
mitä elämän moniajo on. 
Eduskuntaan minua ohjaa 
vimma ja tahto tehdä 
asioita ihmisen, luonnon 

Heli Piirainen
Opiskelija, 40, Akaa

Olen vakaasti sitä mieltä, 
että ihmisellä on oikeus 
valita asuinpaikkansa oli se 
sitten kaupunkikeskuksessa 
tai haja-asutusalueella. 
Maaseudun elinvoimaisuu-
den kannalta on erityisen 
tärkeää etsiä malleja ja 
tapoja tukea ja monipuo-
listaa maaseutuyrittäjyyttä. 
Maaseutu- ja erävihreänä 

Minna Sorsa
Terveystieteiden maisteri, 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
kehittämiskoordinaattori 
Lasten mielenterveystyön 
kehittämiskeskuksessa, 46, 
Ylöjärvi

* On rakennettava Välit-
tämisen ja osallisuuden 
yhteiskunta.

Antti Tomminen
Opettaja, insinööri, 33, 
Nokia

Olen ollut perustamassa 
yhdeksää lähiruokarengas-
ta Pirkanmaalle. Näiden 
renkaiden kautta tuhansille 
suomalaisille myydään 
lähiruokaa kymmenien 
pirkanmaalaisten tuottajien 
toimesta. Puhtaan ja eetti-

kansanedustajaehdokkaana maaseudun elinvoimaisuus on 
minulle sydämenasia. Ilman maaseutua ei ole Vihreää poli-
tiikkaa!

www.helipiirainen.fi 
www.facebook.com/kaupunginvaltuutettuHeliP 
twitter.com/HeliP2015

sen lähiruuan lisäksi teemoistani löytyy kestävä kalastus. 
Ala- ja ylämittauudistukset ovat tärkeitä, eikä kalateiden 
vaikutusta kalakantoihin saa vähätellä.

www.anttitomminen.com/
www.facebook.com/Antti.Tomminen
twitter.com/AnttiTomminen

ja hyvinvoinnin eteen. Toteutan arjessani sitä, mitä arvos-
tan. Arjen aitoja tekoja – ihmisen, luonnon ja hyvinvoinnin 
hyväksi!

www.hanna-kaisa.fi
www.facebook.com/HannaKaisaHeilimoKuntavaaliehdo-
kas2012
twitter.com/HK_Heilimo

kiertotalouden mallimaa. Yhteiskunnalliset päätökset tulee 
aina tehdä ihmistä ja luontoa kunnioittaen.

www.helenasarkijarvi.fi
www.facebook.com/poliitikkohelenasarkijarvi 
twitter.com/saerkijaervi 
instagram.com/luodonmaija

bioenergia, elinvoimainen maaseutu. Vedin vihreiden työ-
ryhmää, joka teki maaseutuohjelmamme ”Uuden ajan alku 

maaseudulle”.
www.johannakarimaki.fi
www.facebook.com/johanna.karimaki
twitter.com/johannakarimaki

vinvointi asuinpaikasta riippumatta, uusiutuvat energiat ja 
biotalous. Politiikasta on tehtävä ilmastoälykästä, jotta maa-

pallollamme olisi kestävä tulevaisuus. 
www.annebland.fi
twitter.com/AnneBland
facebook.com/anne.bland
https://instagram.com/annebland/

www.markettamattila.fi
www.facebook.com/markettamattila2015
twitter.com/markettamattila

Lähinnä sydäntäni on 
vaikuttaa asioihin eten-
kin niiden puolesta, 
joilla ei ole äänioikeutta, 
kuten lapset, eläimet ja 
luonto. Lähdin ehdolle 
näissä vaaleissa siksi, 
että eduskuntaan tarvi-
taan suurempi joukko 
päättäjiä, jotka ovat 
aidosti luonnon ja heikommassa osassa olevien asialla.
Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että suomalaiset 
ihmiset ja eläimet voivat tulevaisuudessakin nauttia puhtaas-
ta luonnosta ja että eriarvoistuminen saadaan hidastumaan.

www.rantanenlaura.fi
www.facebook.com/politiikkolaura
twitter.com/LuomuLaura
instagram.com/lauraeduskuntaan

veltamalla. Mahdollistetaan siis valtion linjauksin 1) moni-
muotoinen alueellinen koulutus, 2) kansalaisten oma, verkos-
toitunut yrittäminen nuoresta pitäen ja 3) oman ympäristön 
monimuotoisuuden vaaliminen. – Luonto kiittää, ja lapset.

merjahermonen.fi
www.facebook.com/Merja-Hermonen
twitter.com/MerjaHermonen

ristöjä kunnioittavaa yhteiseloa. Ruoka, yrittäjyys, työnteon 
kannattavuus ja suomalaisten perheiden pärjääminen ovat 
asioita minun listani tärkeimmästä päästä.

www.mikkovalttila.fi
www.facebook.com/Mikko.Valttila
twitter.com/MikkoValttila

on tärkeää: 1) Ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 2) 
Luonnon hyvinvointi ja luonnonvarojen säilyminen tuleville 

sukupolville.
www.karitiilikkala.fi
www.facebook.com/pages/Kari-Tiilikkala-matkalla-eduskun-
taan-Vihreiden-ehdokkaana
twitter.com/Kari_allan

KAAKKOIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Katja Andrejev
MBA liiketaloudenopettaja, 
34, Hamina

Olen kahden lapsen äiti. 
Tällä hetkellä työskentelen 
liiketalouden opettajana ja 
työni ohella opiskelen am-
matilliseksi erityisopettajaksi. 
Toimin Vihreän liiton puolue-
valtuuskunnan varapuheen-
johtajana, jolloin minulla on 
suora näkymä valtakunnan 
politiikkaan. Olen paikallis-
yhdistyksen pj. sekä kaupun-
ginvaltuutettu ja -hallituksen 
jäsen.

www.katjaandrejev.fi
www.facebook.com/andrejev.
katja
twitter.com/katjaandrejev
instagram.com/katjaandrejev

Anniina 
Kontiokorpi
Projektipäällikkö, DI, 
33, Parikkala

Työskentelen Pa-
rikkalan kunnassa 
projektipäällikkönä 
rakennuttamisinves-
toinneissa. Toimin 
kunnanvaltuutettuna 
sekä tekniikan akateemisten varavaltuutettuna ja kunnan 
valiokunnan jäsenenä. Paluumuutin Parikkalaan 2011 yh-
dessä mieheni Jarin ja poikamme Otson kanssa. Olen aktii-
vinen lintu- ja luontoharrastaja sekä yhdistystoimija. 

www.kontiokorpi.blogspot.fi
www.facebook.com/Akontiokorpi
twitter.com/AKontiokorpi

SAVO-KARJALAN VAALIPIIRI

Elsi Kauppinen
Tohtori, 32, Lieksa

Pohjoiskarjalainen, jolle luonto 
ja sen hyödyntäminen kestävällä 
tavalla ovat tärkeitä teemoja. 
Koulutustaustana vesistöekolo-
gia, jonka parissa työskentelen 
sekä harrastan monin tavoin. 
Haluan edistää maaseudun elin-
keinoja ja yleensäkin elämisen 
mahdollisuuksia syrjäseuduilla – 
mm. luontomatkailu, biotalous, 
lähiruoka ja uusiutuvat energialähteet.

www.elsikauppinen.com
www.facebook.com/elsikauppinen
twitter.com/ElsiKauppinen

VAASAN VAALIPIIRI

Laura
Ala-Kokko
FM, kääntäjä ja myyjä, 35, 
Vaasa

Olen vaasalainen vihreä 
kaupunginvaltuutettu ja 
Vaasan vaalipiirin vihrei-
den puheenjohtaja. Olen 
kotoisin Kauhajoelta, Etelä-
Pohjanmaalta. Tahdon 
pöytääni luontoystävälli-
sesti ja eettisesti tuotettua 
suomalaista ruokaa, jonka 
tuottaja saa työstään reilun 

KESKI-SUOMEN VAALIPIIRI

Elina Sillanpää
Liikuntatieteiden tohtori, 

terveyden ja
ikääntymisen tutkija,

kunnanvaltuutettu, 36, 
neljän lapsen äiti, Laukaa

Tahdon helpottaa työn ja 
perhe-elämän yhteenso-

vittamista, resursseja laa-
dukkaaseen koulutukseen 

ja tutkimukseen sekä 
toimivat terveyspalvelut 
ja riittävän perusturvan.

http://www.elinasillanpaa.fi
https://www.facebook.com/elinasillanpaa.vihreat
https://twitter.com/ElinaSillanpaa

Heikki
Susiluoma

Maaseutututkija, FT, yrittäjä, 
57, Jyväskylä

Tutkija vuodesta 1991, eko-
logisen luontomatkailun tut-

kija ja yrittäjä 2007 alkaen. 
Luonnonsuojeluliiton halli-

tuksen jäsen 1995–2007, pj. 
2005–07. Kansalaistoimin-

nan teemaryhmän (TEM) 
jäsen 2006–14 ja 3-sektorin 
selvitysmies 2010–11. Har-

rastajateatterin ohjaaja ja näyttelijä. Biokaasuautoilija.

www.susiluoma.fi
www.facebook.com/HSusiluoma
twitter.com/HSusiluoma

OULUN VAALIPIIRI

Mika Flöjt
Yhteiskuntatieteiden 
maisteri, Maaseutu- ja 
erävihreiden perustaja-
jäsen, 40, Kuusamo

Jokikalastajana koen 
Itämeren lohipolitiikan, 
kalatiet ja koskiensuo-
jelulain puolustamisen 
läheisiksi.

Viime vuosina olen tutkinut, kritisoinut ja kirjoittanut Poh-
jois-Suomen kaivos- ja energiahankkeista mm. Talvivaarasta, 
Kuusamon uraanikultakaivoksista, Raahen Laivakankaasta ja 
Fennovoiman ydinvoimahankkeista. Olen hajautetun uusiu-
tuvan energian puolesta – ei uraanivoimaa ja uraanikaivok-
sia, kyllä biokaasua ja puhdasta lähiruokaa.

www.mikaflojt.fi
www.facebook.com/flojtmika
twitter.com/MikaFlojt

Juhani Kela
Maaseutu- ja erävihreiden pe-
rustajajäsen, 61, Suomussalmi

Olen paluumuuttanut Helsin-
gin seudulta Suomussalmelle 

1992. Olen työskennellyt 
yrittäjänä ja maaseudun 

kehitystyön parissa noin 20 
vuoden ajan. Nyt työssä tele-

* Mielenterveys on yhteiskunnan tärkeä rakennepalikka.
* Huolehditaan yrittäjyydestä ja luovuudesta koko Suomes-
sa.

www.minnasorsa.fi
www.facebook.com/MinnaSorsa.Poliitikko
twitter.com/MinnaSorsa

korvauksen ja voi hyvin. Tämän saavuttamiseksi tarvitsem-
me vihreitä ratkaisuja maaseudulla.

www.facebook.com/lalakokko
twitter.com/LauraAlakokko
instagram.com/alakokko2015

markkinointiyrityksessä Suomussalmella. Olen suorittanut 
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon.

Olen Kainuun vihreiden hallituksen jäsen. Harrastan sauva-
kävelyä, lavatansseja, sukuseuratoimintaa.

Maaseutu- ja erävihreiden eduskuntavaaliehdokkaat 2015
PIRKANMAAN VAALIPIIRI

Kimmo Klemola 
Tekniikan tohtori, 50,
Lappeenranta

Olen väitellyt teknillisessä 
korkeakoulussa öljynjalos-
tuksesta tekniikan tohtoriksi. 
Ominta alaani ovat energia-, 
liikenne- ja ympäristöasiat – 
mukaan lukien ruokaturva ja 
ravinteet. Olen perehtynyt 
myös ulkopolitiikkaan ja 
talousasioihin. Olen tuuli- ja 
aurinkoenergian suuri puo-
lestapuhuja. En kannata Suomen sotilaallista liittoutumista.

www.kimmoklemola.fi
www.facebook.com/kimmotklemola
twitter.com/kimmotklemola

Silja Keränen
Diplomi-insinööri, 31, 
Kajaani

Olen kolmikymppinen 
ympäristötekniikan 
diplomi-insinööri. Maa-
ilmaa nähnyt kainuulai-
nen. Partiolainen. Met-
sänomistaja. Kajaanin 
kaupunginvaltuutettu. 
Olen ehdolla kansan-
edustajaksi toimiakseni 
tulevien sukupolvien 
elinmahdollisuuksien 
puolesta. Pohjois-Suo-
men elinmahdollisuuksia 
unohtamatta. Kestävän tulevaisuuden tekijä.

#silja2015
http://siljakeranen.fi/blogi/
www.facebook.com/siljamkeranen
twitter.com/SiljaMP

Aila Paaso
Kasvatustieteen tohtori, 
koulutuspäällikkö, 61, Ii

Olen iiläinen maaseutu-
vihreä (sit.) kunnanval-
tuutettu, koulutukseltani 
kasvatustieteen tohtori, 
opinto-ohjaaja, amma-
tinopettaja, restonomi, 
työnjohtaja ja keittäjä. 
Olen toiminut oppilaitos-
kentällä opetus-, ohja-
us- ja johtotehtävissä 35 
vuotta. Vaaliteemani ovat 
koulutusta ja osaamista, 
lähiruokaa ja bioenergi-
aa, hyvinvointitaloutta ja elinvoimaa.

http://henkilot.vihreat.fi/aila.paaso/
www.facebook.com/aila.paaso.ii
twitter.com/aipaaso

jatkuu seuraavalla sivulla...
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Kun Jussi Pajunen tähyilee Helsingin kaup-
patorilta kaupungintalon yli maakuntaan, 

niin kaupunginjohtajan näkökulmasta hän seisoo 
arvokkaassa ydinkeskustassa, joka harvenee vähi-
tellen kohti pohjoista halvempien asuinalueiden 
periferiaa.

Maalla asuva näkee kaupunki- ja maaseutuym-
päristön dialogin toisin.

Omanlaisekseen muotoutunut kylämiljöö ei 
ole laajenevan kaupungin jättömaata, tulevan satel-
liittilähiön pohjaa tai häiriö suunnitelmatalouden 
MAL-visiossa. Parhaassa tapauksessa maaseutu-
eläjän koti sijaitsee ainutlaatuisessa kulttuurimai-
semassa, joka on muovautunut vuosisatojen kulu-
essa.

Maaseudun ja kaupungin, takamaiden ja kes-
kusten välinen ristiriita on kiristynyt 2010-luvul-
la. Työ valuu etelään ja ihmiset muuttavat perässä 
ruuhka-Suomeen.

Maaseudun kannalta muutos on radikaali. Mo-
net kaupat laittavat lappua luukulle, kyläkoulut 
hiljenevät. Samalla poliittiseen ajatteluun on hii-
pinyt uudenlaista kolonialismia. Suuri on kaunista 
ja tehokasta. Maaseutu toisenlaisena elinpaikkana 
ja kulttuurin rikkautena jää sivuun, sillä kaupungin 
kasvukoneelle harvaan asutut seudut ovat raaka-
ainevarastoa – jossa toki voi poiketa joskus eväs-
retkellä.

Maaseudun unohtamisesta kertoo rankan kaut-
ta Kansallisteatterissa pyörivä Maaseudun tulevai-
suus. Leea ja Klaus Klemolan näytelmä esittelee 
kahteen lääniin jakautuneen Suomen. Kehäkol-
mosen korvilta alkaa valtion hylkäämä pohjoinen 

lääni, jonka infra on romahtanut ja terveyskeskus-
palvelut hoituvat henkiparannuksella. Nälkäiset 
asukkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä. Lammas ja he-
vonen ovat alkoholisoituneita, pieni ilonpilkahdus 
on ihmisten ja eläinten yhteinen kutomiskerho.

Näin pitkälle ei sentään ole ajauduttu, vaikka 
kovien arvojen uusjako on totta.

Se näkyy uutena kielioppina. Keskittäminen on 
muuttunut synonyymiksi tuottavuudelle ja ”leveät 
hartiat” on sovelias metafora palveluihin, joita vie-
dään kauas.

Kaupunkien Goljatit ja pikkukuntien Daavi-
dit ottavat toisistaan mittaa pitkin Suomea. Myös 
metropolialueella, missä Helsinki näkisi mielellään 
alueen viiden kunnan yhdistymissopimuksen to-
teutuvan. Se sulattaisi Espoon, Helsingin, Kauni-
aisen, Vantaan, Sipoon ja Tuusulan eteläosan yh-
deksi suur-Helsingiksi.

Suuruus tuo mahtavaa ketteryyttä, väitetään 
liitosseminaareissa.

Samalla unohtuu, että yhdenmukaisuus on 
myrkkyä luovuudelle. Uudet ideat syntyvät va-
paudessa, joka antaa myös ihmisten elämäntyylien 
biodiversiteetille mahdollisuuden kukkia.

Vaikka metropolialue on maan talouskasvun 
veturi, niin maaseutumaisen elämäntavan ja luon-
non vaaliminen alueen kaupunkien kyljessä tuo 
happea ja avaa uusia vaihtoehtoja. Tulevaisuuden 
talousideat ovat muutakin kuin teollista tuottamis-
ta. Kun eräretki Nuuksiossa on jo nyt raitista ilmaa 
kaipaavalle kiinalaisturistille elämys ja kasteleva 
vesisade ihastuttavaa bonusta, niin eikö bisneskello 
kilise?

Maaseudun uutta kielioppia

Sirkka
Timonen 

Lähihoitaja, 55, Oulu

Työskentelen päiväko-
dissa. Olen syntynyt 

ja viettänyt lapsuuteni 
Kestilässä, maatalon 

tyttärenä.

Teemani: maaseu-
dun elävöittäminen, 
eriarvoisuuden pois-

taminen, heikomman 
puolella – nyt jos 

koskaan.

LAPIN VAALIPIIRI

Kalle-Pekka 
Hietala

Sosionomiopiskelija, 26, 
Kemi

Vihreiden eduskuntavaa-
liehdokkaana haluan olla 

vaikuttamassa ja raken-
tamassa tulevaisuuden 

Suomea, jossa toteutuu 
sosiaalinen oikeudenmu-

kaisuus, laadukas koulutus 
sekä kestävä kunnioittami-
nen luontoa ja ympäristöä 

kohtaan.  

Pekka
Nyman

Rakennusinsinööri 
ja -tarkastaja, 49 

vuotta, avovaimo ja 
2 lasta. Valtuuston 

puheenjohtaja ja 
Lapin Vihreiden vara-

puheenjohtaja, Yli-
Kemin kalastusalueen 

puheenjohtaja. 

Sydäntäni lähellä ovat 
syrjäisten alueiden 

palveluiden turvaa-
minen ja hajautettu 

Pidän tärkeänä, että jokaisella ihmisellä on oikeus valita 
asuinpaikkansa, koska koko maamme elinvoimaisuuden 

takia tarvitsemme asutusta kaikkialla Suomessa.

http://kallellaan.org/wp/
www.facebook.com/KP.Hietala

energian tuotanto suurten luontoa tuhoavien hankkeiden 
sijaan.

www.facebook.com/PekkaNymanLappi
twitter.com/nasykka

http://henkilot.vihreat.fi/sirkka.timonen/
www.facebook.com/SirkkaAnneliTimonen

K
www.vihreatnaiset.fi

Rohkeita 
naisia & 
feminististä 
toimintaa!

Rohkeita 
naisia & 
feminististä 
toimintaa!
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NAISTA! 
!

Maaseutu- ja erävihreiden 
eduskuntavaaliehdokkaat 

2015 (jatkoa)

Marketta: Mitä sinulle tarkoittaa maaseutuvihreä? 
Minusta se on jämäkkä termi, samalla portti ulos lei-
maavista stereotypioista. Vaalisloganin mukaan voisin 
sanoa, että nyt jos koskaan on aika toimia monimuo-
toisen maaseudun puolesta. Maaseutua ei voi latis-
taa vain ruuan ja energian lähteeksi tai hifistelijöiden 
luontoreservaatiksi. Maaseutu tarvitsee asukkaansa, 
jotka osaavat elää sopusoinnussa niin luonnon kuin 
ihmisen muovaamien kulttuurimaisemien keskellä.

Kirsikka: Suomi on suurimmaksi osaksi maaseutua, 
isänmaan ystävälliset äidinkasvot on pelastettava nyt. 
Kansalliset kulttuurimaisemat, metsämme, Pohjan-
maan lakeudet, vaaramaisemat, viljavat peltoaukeat ja 
tunturi-Suomi on säilytettävä.

Kaivoslakia on uudistettava. Yksi Talvivaara on 
jo liikaa. Suomen talous ei kestä tutkijoiden mukaan 
vielä sata vuotta jatkuvia puhdistusoperaatioita.

Maisemat ja maatalous, viljelty Suomi ja villi 
Suomi ovat syvästi osa kansallista olemassaoloamme, 
osa sieluamme ja sydäntämme. Olen koko ikäni viet-
tänyt kaikki kesäni maaseudulla, Saaristomerellä, jo-
hon tunnen juurtuneeni ja joka antaa minulle voimaa. 
Maaseutu sykkii minussa suuremmin kuin kaupunki 
konsaan. 

 
Marketta: Homo urbanus on urbaani legenda. Olen 
lukenut jostakin, että helsinkiläisistä vain viisi pro-
senttia kokee olevansa henkisesti täysin kaupunki-
laisia, niitä joiden mielestä kolmosen ratikan ulko-
puolella aukeaa erämaa. Muilla on ikävä metsään ja 
sielunmaisemassa on yleensä aina puita.   Vai onko 
sinulla meri?

Tietoisuus ympäristöstä teki vihreän
 
Marketta: Kirsikka, muistan, että olen nähnyt sinut 
muutaman kerran jääkarhuna. Ainakin Helsingin 
kirjamessuilla, missä tallustit  karhunpää kainalossa, 
kun turkki oli niin kuuma.  Silloin vastustit arktisten 
alueiden öljynporausta.

Kirsikka: Arktisten alueiden öljyä emme tarvitse. 
Olen talsinut siellä vuosia, nähnyt ja itkenyt.

Kyllä, olen muutaman vuoden jo ollut Green-
peacen jääkarhuna, viimeksi esimerkiksi kuvattiin 
jääkarhu yhdessä kuuden suomalaisen piispan kans-
sa. He olivat kaikki allekirjoittaneet Save The Arctic 
– Pelasta Arktika -vetoomuksen. Mukana oli myös 
arkkipiispa. Tällä viikolla jääkarhuilen Arctic Sunrise 
-laivalla, joka on rantautunut Helsinkiin. Muistathan, 
se kuuluisa alus, jonka venäläiset Omonin joukot val-
tasivat helikopterein ja konepistoolein, ja pitivät mie-
histöä vangittuna kuukausikaupalla.

Tulin juuri laivalla järjestetystä aivan huippu-
luokan asiantuntijoiden tähdittämästä seminaarista, 
jossa kerrottiin eri näkökulmista uusiutuvan energian 
uusista muodoista. Olen taas optimisti. Ydinvoimaa 
ei kohta enää tarvita. Edes Suomessa.

Öljystä, Siperian maakaasusta ja kivihiilestä voi-
daan luopua nopeammin kuin arvasimmekaan. Uusia 
bioenergian muotoja, tuuli- ja aurinkovoiman tehok-
kaampia käyttötapoja on tulossa.

 
Marketta: Murros voi olla nopea. Suomen ympä-
ristöhallintokin sai oikeastaan alkunsa Lounais-
Hämeen pienen lintujärven laskuojasta. Opiskelin 
silloin Tampereella ja muistan ajat, vaikka en ole 
Koijärvi-veteraani. Lapsena kyllä lumouduin televi-
sion poliittisista väittelyistä ja noin 15-vuotiaana kas-
voin nopeasti seurakuntanuoresta sosialistiksi. Tämä 
vaihe haaleni tasan tarkkaan Tampereen yliopistos-
sa, missä 1970-luvun lopun taistolaisuus lässähti ja 
monet opiskelukaverit lähtivät Koijärvelle. Luin in-
tomielisesti Uuden Ajan Auraa. Pekka Haavisto kävi 
luennoimassa tiedotusopin opiskelijoille Komposti-
lehdestä. Perusluonteeltani olen enemmän pohdiske-
lija kuin agitaattori.

Kirsikka: Sinulla on todella vihreä nuoruus. En 
minäkään sinua agitaattorina pidä, mutta olet kyllä 
syvästi sivistynyt ja humaani sanansaattaja, monessa 
muodossa ja mediassa. Sinun kaltaisiasi vaikuttajia 
tarvitaan, jotta piittaamattomuus lähimmäisistä ja 
ympäristöstä loppuisi. Monet osaamisesi alueet on 
saatava käyttöön.

Marketta: Suhteeni politiikkaan on pragmaatti-
nen. Tiukat ideologiset rakennelmat ovat pelottavia. 
Usein varjon kieltäminen johtaa siihen, että se al-
kaakin määrätä ja peittää irvikuvana alleen ihanteet. 
Silti tämä ei voi olla syy lamaantumiseen, siihen että 
katsoo vierestä koko maapallon luonnon köyhtymistä 
tai hyväksyy turpeen suomalaisessa voimalakattilassa 
työllisyyssyistä.  Helposti raadollisuuden näkeminen 
– jota politiikassa jos missä on paljon – johtaa sii-

hen, että kaikki menettää arvonsa.  Tätä vastaan pitää 
kamppailla. Sinä olet monessa mukana ja muutta-
massa maailmaa palavasieluisesti. Mistä saat voimasi?

Kirsikka: En osaa ajatella ”poliittisesti”. Ajattelen 
vain miten maailmaa voisi parantaa ja missä. En ole 

keksinyt parempaa kuin yhteinen tahtotila = demo-
kratia = politiikka. Asiat ratkaisevat. Siksi minusta 
tulisikin kohentaa poliittista kulttuuria sellaiseksi, 
että todella suuret uhat ja ongelmat ratkaistaisiin yh-
dessä ilman jonninjoutavaa itsekehua ja paremmuut-
ta ja hämäystä.

Maaseutuvihreys rikkoo ennakkoluuloja

Kirsikka Moring ja Marketta Mattila 
ovat maailmaa nähneitä ja elämää 
kokeneita toimittajia. He vertailevat 
keskustelussa omia suhteitaan luon-
toon ja kertovat, miksi kokevat itsensä 
nimenomaan maaseutuvihreiksi.

Kirsikka Moring on tehnyt vuosi-
kymmenien elämäntyön Helsingin 
Sanomien kulttuuritoimittajana. Mar-
ketta Mattila on työskennellyt muun 
muassa Keskisuomalaisessa ja Uudes-
sa Suomessa sekä tehnyt Yleisradiolle 
Kaken Pesula- ja Voimala-ohjelmia. 

Maapallo kuuluu kaikille,
emme anna sen tukehtua 

”Maaseutua ei voi latistaa vain ruuan ja energian lähteeksi tai hifistelijöiden luontoreservaatiksi”, tuu-
maavat Marketta Mattila ja Kirsikka Moring. Kuva: Esa Mäkinen

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi energiakysymyk-
set ja erityisesti ydinvoima. Emme voi jättää tuleville 
sukupolville niin suuria ratkaisemattomia kysymyksiä 
kuin radioaktiivisen jätteen käsittely.

Nythän eduskunta juuri hyväksyi vihreiden aloit-
teesta esitetyn ilmastolain. Se on valtavan suuri voitto 
elämän jatkumiselle.

 
Marketta: Tiedon tulva ja toisaalta ilmastonmuu-
toksen vääjäämättömyys on kova setti. Silti jo tämän 
jakaminen toisten kanssa yhdessä on tärkeää. Ei ole 
ulkopuolista yhteiskuntaa, vaan ihmiset tekevät  yh-
teiskunnan. Joko hereillä tai unessa. Siitä puhui Yrjö 
Kallinenkin. Hän halusi herättää ihmiset myötätun-
toon. Sen hän sanoi olevan meissä yhtä luonnollisesti 
ja salaperäisesti kuin elämä.

 
Kirsikka: Kukaan meistä ei voi paeta vastuuta. Jos tu-
hoamme ympäristömme tai ilmakehämme, olemme 
syyllisiä kaikki. Siksi pitäisi toimia nyt, kun se on jo 
melkein liian myöhäistä, mutta mahdollista. Tiedeus-
kovaisuus ei auta. Tiedekö ratkaisee myös moraaliset 
ongelmat? On tehtävä päätöksiä ja työtä. Elettävä 
eettisesti kantavaa elämää. Ympäristöä ei voi tappaa 
vaikka se olisi halvempaa.

 
Marketta: Kallinen muuten on kiehtovin poliittinen 
hahmo mitä Suomessa kenties koskaan on ollut. Nel-
jästi kansalaissodassa kuolemaantuomittu pasifisti 
näki nälkää Tammisaaren vankileirillä, mutta sittem-
min hänestä tuli Suomen puolustusministeri. Huo-
mionarvoista hänen paradoksien elämässään on, että 
hän oli silti koko ajan uskollinen sille, mihin uskoi. 
Eikä muuttunut kyyniseksi.

Kirsikka: Tärkeät  asiat eivät etene pelkuruudella. 
Tarvitaan arjen sankareita. Ollaan sellaisia!

Kirsikka: Ilman 
merta ja purjeita 
en osaa elää. Siksi 
Itämeren nopea le-
vääntyminen, hapet-
tomuus ja kuolema 
surettaa. Tehdäänkö 
hartiavoimin töitä 
kehityksen pysäyt-
tämiseksi? Jos meri 
kuolee, kuolee seu-
raavaksi ihminenkin.

Yhdessä olemme 
monta. 

”Maisemat ja maatalous, viljelty Suomi 
ja villi Suomi ovat syvästi osa kansallis-
ta olemassaoloamme, osa sieluamme ja 
sydäntämme.”

”Uusia bioenergian muotoja, tuuli- ja 
aurinkovoiman tehokkaampia käyttö-
tapoja on tulossa.”

Ei ole pieni asia sekään, että jokaisella seutu-
kunnalla on oma historia ja muisti. Sipoon van-
himmasta kylästä, Helsingin rajalla sijainneesta 
Östersundomista on kirjallisia mainintoja jo vuo-
delta 1347.

1800-luvun lopulla Östersundomin kuuluisin 
asukas oli Zacharias Topelius. Villa Björkuddenin 
isäntä osallistui aktiivisesti kylän elämään ja teki 
paikallisesta koulusta kulttuurielämän keskuksen. 
Vuosittaisia kohokohtia oli kaksi, 14. tammikuu-
ta juhlittiin Topeliuksen syntymäpäivää ja kesällä 
järjestettiin ulkoilmajuhlat. Topelius innosti pie-
niä oppilaita lukemaan jakamalla heille kirjaimen 
muotoisia piparkakkuja.

Tänään Sipoon vanhimmasta kylästä kirjoite-
taan uuttahelsinkiä.fi-sivulla näin: ”Helsingin uu-
sin kaupunginosa Östersundom poikkeaa muusta 
kaupungista ja maisemat muuttuvat alati tulevina 
vuosina, kun aluetta aletaan rakentaa.”

Suurkaupungin unelmaa merenrantaa alati 
muuttavasta kalliista townhouse-asutuksesta tosin 
suitsii se, että arvokkaat lintuvedet Topeliuksen 
kotitalon liepeillä on suojeltu Natura-alueena.

Vielä ei tiedetä, kumpi voittaa, Helsinki vai lin-
nut. Taistelu on kovaa – uudessa kaavaehdotukses-
sa luonto- ja linnustoarvot ovat lintuharrastajien 
mukaan pahassa vaarassa.

Mitä Helsingille lohkaistun Östersundomin 
muinaiseen satusetään tulee, niin yksi Topeliuksen 
nimeä kantava juhlasali on sentään Sipoossa vielä 
jäljellä.

Marketta Mattila

OULUN VAALIPIIRI
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LIITY JÄSENEKSI!

Maaseutu- ja erävihreiden 
jäsenyys on kannanotto elä-
vän maaseudun puolesta. 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
mm:
– Yhdistää vihreästä maaseu-
dusta kiinnostuneita ihmisiä
– Edistää toiminnallaan 
luonnon monimuotoisuutta; 
ekologisesti, sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja kulttuurises-
ti kestävän maa-, metsä- ja 
porotalouden yleisiä edelly-
tyksiä sekä eränkäyntiä

– Edistää koko Suomen luon-
non, maaseudun ja ihmis-
ten elinvoimaa ja vaikuttaa 
hyvän elämän, tasavertaisten 
ja uusien palvelujen sekä yri-
tystoiminnan kehittämiseen
– Edistää kylien ja kyläyhtei-
söjen kulttuuria, omatoimi-
suutta ja lähidemokratiaa
– Edistää lähi- ja luomutuo-
tantoa sekä eettistä eläintuo-
tantoa
– Tukea toiminnallaan maa-
seudun vihreiden verkostoi-
tumista

www.vihreat.fi/liity-jaseneksi

Maaseutu- ja erävihreät ry.
Vihreä liitto rp:n jäsenjärjestö

www.maaseutujaeravihreat.fi
fb: maaseutu- ja erävihreät

Puheenjohtaja:
Anne Bland
040 852 5656
anne@annebland.fi

Varapuheenjohtaja:
Sampsa Heinonen

Sihteeri & rahastonhoitaja:
Eija Luostarinen

Jäsenvastaava:
Lea-Elina Nikkilä
0400 131 826
mevi.vihreat@gmail.com

8

Vieraskolumni

Ihmisten tietoisuus hyvästä ja ter-
veellisestä ruoasta kasvaa, ja tie-

toa halutaan lisää. Helmikuun täys-
istunnossa parlamentti äänesti taas 
kuluttajansuojan puolesta vaatimal-
la, että eineksissä olevan lihan alku-
perä on ilmoitettava pakkauksissa.
Vuoden ensimmäisessä istunnos-
sa Euroopan parlamentti hyväk-
syi suurella enemmistöllä uuden 
lupajärjestelmän GMO-viljelylle 
EU:ssa. Vihreät vastustivat ehdo-
tettua järjestelmää, koska sen pe-
lätään antavan jäsenmaille takaisin 
päätösvallan GMO-viljelystä ilman 
riittävää riskiarviointia.

Muutoksen perimmäinen tar-
koitus on ollut helpottaa muun-
togeenien lupaprosessia EU:ssa. 
GMO-lajikkeiden pääsyä Euroop-
paan helpotetaan siitä huolimatta, 
että EU-maiden ja kansalaisten 
enemmistö on muuntogeenistä vil-
jelyä vastaan. 

Geenimuuntelua vastustaville 
maille tarjottiin porkkanaksi mah-
dollisuutta asettaa kansallinen kiel-
to jälkikäteen. Kieltoa koskeva lail-
linen perusta jäi kuitenkin heikoksi. 
Se jättää suuryrityksille mahdolli-
suuden haastaa kieltäytyvät jäsen-
maat oikeuteen.

Vihreät vaativat hyväksymisme-
nettelyn uudistamista demokraatti-
sin perustein, mutta lopputulos oli 
kompromissi. Lupia annetaan jat-
kossa helpommin, mutta kansallisia 
kieltoja voisi myös asettaa helpom-
min. 

Jos maat, joita GMO-viljely 
ei koske, houkutellaan suostu-
maan EU-laajuiseen hyväksyntään, 
muuntogeeniset kasvit pääsevät 
troijanhevosen lailla koko Euroop-
paan. 

Komission puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker on luvannut uudis-
taa hyväksymismenettelyn kahden 
vuoden sisällä. Silloin on tehtävä 
työtä sen hyväksi, että jäsenmaiden 
ja kansalaisten enemmistön tahto 
otetaan paremmin huomioon.

*

Vihreät vaativat uudelta komissiolta 
koko maatalouspolitiikan ja maan-
viljelyn uudistamista. Myrkylliset 
torjunta-aineet halutaan pois pel-
loilta. Maailmanlaajuisesti luomu-
markkina on kymmenkertaistunut 
vuosina 1999–2011, kun taas EU-
alueella luomuviljelyala samaan ai-
kaan on ainoastaan tuplaantunut. 
Lainsäädäntö ei ole pysynyt perässä.

Komissio on ilmaissut halunsa 
lisätä luomutuotantoa Euroopassa 
ja tehdä maataloudesta kestäväm-
pää. Edellinen komissio julkaisi ke-
väällä 2014 ehdotuksen luomuase-
tuksesta, jolle Junckerin komissio 
on nyt antanut kuusi kuukautta pe-
liaikaa. Jos tänä aikana parlamentti 
ja neuvosto eivät pääse sopuun, ko-
missio hyllyttää koko ehdotuksen.

Tavoitteena on ollut virtavii-
vaistaa luomutuotantoa Euroopassa 
ja helpottaa luomuviljelyyn liittyvää 

byrokratiaa. Komissio on halunnut 
myös poistaa poikkeuksia, jotka 
vaikuttavat luomuviljelyyn erityi-
sesti pohjoisissa olosuhteissa, kuten 
kasvihuoneviljelyn kielto ja tavan-
omaisten siementen käytön kielto.

Kuluttajien on voitava luottaa 
luomumerkkiin. Komissio esittää-
kin lainsäädäntöön tiukennuksia, 
jotta voidaan varmistaa, että myös 
kolmansista maista tulevat luomu-
tuotteet täyttävät tiukat tuotanto-
kriteerit. 

Kuluttajien on voitava luot-
taa siihen, että ostaessaan luomua 
ja maksaessaan siitä korkeamman 
hinnan hän saa tuotteen, jossa ei ole 
torjunta-aineita.  

Vihreät pitävät kuitenkin tär-
keänä, että testauksen raja-arvojen 
määrittelyyn saadaan tasapaino. 
Jos raja-arvot ovat liian korkeat, 
kuluttajien luottamus luomun puh-
tauteen kärsii. Jos taas testit raken-
netaan liian herkiksi, pieninkin tor-
junta-ainejäämä johtaa koko erän 
hylkäämiseen.

Vihreät kannattavat saastuttaja 
maksaa -periaatetta, jonka mukaan 
torjunta-aineita käyttävät tuottajat 

EU:n kuumat perunat ja kylmät GMO:t

kustantaisivat luomuviljelijän kärsi-
mät tappiot, mikäli torjunta-aineita 
ajautuu luomutuotteisiin. On tärke-
ää, ettei luomuviljelijöitä rangaista 
puhtaan, terveellisen ruoan hyväksi 
tehdystä kovasta työstä.

*

Uusi komissio on saanut monet 
takajaloilleen lainsäädännön leik-
kauslistoistaan. Siemendirektiivin, 
josta komissio teki ehdotuksen 
vuonna 2012, saisi kuitenkin vih-
reiden mielestä hyllyttää. Suurin 
huoli on siemenmarkkinoiden vah-
va keskittyminen, joka vähentää 
monimuotoisuutta. Sen nähdään 
suojaavan muutamaa kansainvälis-
tä siemenyhtiötä (kuten Dupont 
ja Linagrene), joiden taustalla ovat 
lääke- ja kemianyhtiöt. 

Parlamentti hylkäsi ehdotuksen 
jo viime keväänä. Jäämme odotta-
maan komission lopullista vahvis-
tusta sen kohtalosta.

Heidi Hautala
MEP, Vihreät/EVA


