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Heikki Uusitalo Kaleva
YLIVIESKA Lentäviä saappaita, 
ketjuja, tikkoja ja kolikoita. Ja 
naurua joka puolella.

Torstaiaamupäivänä on me-
neillään Eläkkeensaajien Kes-
kusliiton Oulun piirin kesäjuhla. 
Paikkana on Ylivieska ja Jokiran-
nan koulu.

Saappaanheittopaikalla vuo-
rossa on kajaanilaisten joukkue. 
Matti Heikkinen repäisee pitkä-
vartisen kumijalkineen pyöräh-
dystyylillä ilmaan. Lento päät-
tyy lähelle kahdenkymmenen 
metrin viivaa.

”Se oli minulle ensimmäinen 
kengänheitto. Koulupoikana 
heittelin kiekkoa”, Heikkinen 
tuumaa.

Heikkinen ja kolmisensataa 
muuta eläkeläistä ovat kokoon-
tuneet Ylivieskaan juhlimaan ja 
tapaamaan toisia eläkeläisiä.

Neljän hengen kajaanilais-
joukkue, Heikkinen, Veikko 
Niskanen sekä Helka ja Kauko 
Haverinen, korostavat, että elä-
kejärjestön toiminnassa avaina-
sia on sosiaalisuus.

”Aika paljon on ihmisiä, jotka 
syrjäytyvät. Tämä on portti syr-
jäytymisen ehkäisyyn”, Niska-
nen toteaa.

Kajaanin eläkkeensaajat jär-
jestävät monenlaista toimintaa. 
Keskiössä ovat erilaiset kerhot. 
Esimerkiksi Helka Haverinen on 
mukana vetämässä kahta erilais-
ta kerhoa.

”Näin kuulumme johonkin 
yhteisöön. Aiemmin on kuulu-
nut työyhteisöön, nyt eläkeyh-
teisöön”, Haverinen sanoo.

Pelkkään saappaan viskomi-
seen EKL:n juhlissa ei tyydytä, 
eikä liiton tehtävä ole ainoastaan 
sosiaalisen toiminnan järjestä-
minen.

Koulun kirjastossa kokoontuu 
paneeli, jossa EKL:n puheen-
johtaja Matti Hellsten puhuu 
eläkejärjestölle ajankohtaisista 
asioista.

Tekeillä oleva vanhuspalve-
lulaki on aihe numero yksi. EKL 
aikoo olla silmä kovana, kun 
kunnille tulevat tietyt velvoitteet 
ja velvollisuus raportoida niiden 

toteuttamisesta.
”Meillä on intressi valvoa, mi-

ten lain velvoitteet toteutetaan”, 
Hellsten sanoo.

Keskusliiton resurssit valvon-
taan ovat rajalliset. Siksi Hellsten 
pyytää paikallisjärjestöjä mu-
kaan.

”Pitää miettiä yhdistystasolla, 
millaisen järjestelmän voimme 
luoda valvontaan.”

Takaisin saapaskentälle. Kajaa-
nilaisten suoritukset eivät mene 
aivan kuten he itse odottivat. 
Harjoituksissa kulki paremmin.

Vaikka voitto näyttää lipsahta-
van muualle, se ei harmita.

”Leikkimielellä tässä ollaan”, 
Matti Heikkinen sanoo.

Saapas lentää ja politiikka puhuttaa
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Kaleva
SIIKAJOKI Pohjois-Pohjan-
maan ely-keskus pitää Terra-
wind Oy:n Siikajoen Vartinojan 
tuulipuiston laajennuksen ja 
Isonevan tuulipuiston arviointi-
ohjelmaa pääosin riittävänä.

Täydennystarpeet liittyvät 
muun muassa pohja- ja pin-
tavesiin, alueen geologisesti 
arvokkaisiin kohteisiin, yhteis-
vaikutusten arviointiin, maan-
käyttöön sekä kulttuuriympäris-
töön.

Ely-keskuksen mielestä arvi-
ointiselostukseen tulisi ottaa 
myös hankevaihtoehto, jossa 

tuulivoimarakentamista ei koh-
distuisi geologisesti arvokkaille 
alueille tai pohjavesialueelle.

Natura-arviointi tulee toteut-
taa Siikajoen lintuvedet ja suot 
-Natura-alueen osalta sekä tar-
kastella vaikutuksia muihin lä-
heisiin suojelu- ja lintualueisiin.

Lähialueen asukkaiden mie-
lipiteissä ja yhteydenotoissa 
on tuotu esille useita huolenai-
heita, perusteltuja ehdotuksia 
hankkeeseen ja sen vaikutusten 
arviointiin. Sosiaalisten vaiku-
tusten arviointiin kiinnitetään 
erityistä huomiota.

Ely täydentäisi 
tuulipuiston yvaa

Juhani Eskola Kaleva
STT
KUUSAMO Maa- ja metsätalo-
ustuottajain keskusliitto MTK 
haluaa rajoittaa marjojen laaja-
mittaista kaupallista poimintaa.

MTK:n mielestä toisen omai-
suuden käyttäminen liiketoi-
mintaan tulee rajata lailla sel-
keästi jokamiehenoikeuksien 
ulkopuolelle.

Korvatunturin Marja Oy:n 
paikallisjohtaja Jari Huttunen 
pitää rajoittamista ihmeellisenä 
ajatuksena.

”Miksi uusiutuva raaka-aine 
jätettäisiin käyttämättä? Rajoit-
taminen johtaisi siihen, että 
kotimaisessa teollisuudessa käy-
tettäisiin pian pelkästään venä-
läistä ja kiinalaista marjaa.”

MTK:n mukaan esimerkiksi mar-
jojen ohjattu ja laajamittainen 
kaupallinen poiminta, ratsastus 
yritystoimintana yksityisalueil-
la sekä koiravaljakkosafarit ovat 
liiketoimintaa, jotka käyttävät 
hyväkseen Suomen laajoja joka-
miehenoikeuksia.

Huttunen on ymmyrkäisenä 
MTK:n näkemyksestä.

”Tuskin suomalaiset haluavat 
sitä, että syödään pelkästään ul-
komaalaista marjaa rajoittami-
sen jälkeen. Elintarviketeollisuu-
dessa, joka pyörii paljon myös 
marjojen ympärillä, puhutaan 
useista tuhansista työpaikoista.”

Liiton mielestä tärkeät ja perin-
teiset jokamiehenoikeudet se-
kä vesien yleiskäyttöoikeus on 
säilytettävä, mutta esimerkiksi 
ohjattu, kaupallinen marjojen 
poiminta olisi hyvä säännellä 
esimerkiksi ulkoilulaissa.

”Valvominen olisi mahdoton-
ta. Yhden ihmisryhmän – mei-
dän tapauksessa ulkomaalaisten 
– marjanpoiminnan kieltämises-
sä tulevat jo muut lait vastaan”, 
Huttunen muistuttaa.

Ulkomaalaiset marjanpoimijat 
viipyvät Suomessa keskimäärin 
noin kaksi kuukautta. Marjan-
poimijoita saapuu hiljalleen maa-
han, mutta varsinainen ryntäys 
ajoittuu heinäkuun loppuun.

Ulkomaanavut poimivat pää-
asiassa mustikkaa, puolukkaa 
ja hillaa. Ulkoasiainministeriö 
arvioi, että ulkomaalaisia mar-
janpoimijoita saapuu Suomeen 
noin 12 500. Kiantama Oy:n toi-
mitusjohtajan Vernu Vasunta 
korostaa, että ulkomaalaiset 

ovat elintärkeä apu.
”Marjoja ei saataisi kerättyä 

millään tarvittua määrää, jos ul-
komaalaisia ei saapuisi avuksi. 
Meille tulee 450 thaimaalaista, 
jotka sijoittuvat Kainuuseen, 
Koillismaalle ja Etelä-Lappiin.”

Thaimaalaisten lisäksi poimi-
joita tulee erityisesti Venäjältä 
ja Ukrainasta. Euroopan Unio-
nin asukkaiden marjasavotoista 
ei ole tilastoja. Petri Lehtiniemi 

Oy:n avuksi tulee heinäkuun 
lopussa 115 thaimaalaisia. 50 uk-
rainalaista rynnistää marjamet-
sään elokuun alussa.

Toimitusjohtaja Petri Lehtinie-
mi opastaa marjanpoimijoista 
puolet Posiolle. Toinen puolikas 
suuntaa Pudasjärvelle.

Korvatunturin Marja Oy tuo 
apuvoimiksi 600 thaimaalaista 
ja 150 ukrainalaista. 

Ulkomaalaisten marjastajien 
joukossa on useita henkilöitä, 
jotka ovat saapuneet urakoi-
maan Suomeen vuodesta 2005 
lähtien.

Paikallisjohtaja Jari Huttusen 
suunnitelmissa poimijat sijoit-
tuvat Pirkanmaan ja Lapin väli-
seen maastoon.

Viime vuonna thaimaalaisten 
marjanpoimijoiden keskinetto-
tulo oli noin 2 650 euroa.

MTK rajoittaisi marjastusta
Yritykset pitävät 
ulkomaalaisten 
poimijoiden 
tuomaa apua 
elintärkeänä

Thaimaalaisten poimijoiden määrä kasvussa

Marjanpoimijoiden määrät ovat 
nousseet vuosittain jonkin verran, 
mutta määriin ei ole tullut mitään dra-
maattisia muutoksia.
Poimijoiden määrä on noususuuntai-
nen. Tarhamarjojen poiminnassa lu-
vut ovat pysytelleet melko vakiintu-
neella tasolla.
Tänä vuonna ulkomaalaisia marjan-
poimijoita tulee noin 12 500.

Suomalaisten yritysten ja tarhojen 
kiinnostus thaimaalaisia poimijoita 
kohtaan on kasvanut.
Thaimaalaisille marjanpoimijoil-
le myönnettyjen viisumien määrä oli 
kaksi vuotta sitten 2 551. Viime vuon-
na viisumeja myönnettiin 2 611. Tänä 
vuonna viisumeja on myönnetty 3 019 
kappaletta.
Lähde: Ulkoasiainministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK haluaa rajoittaa marjojen laajamittaista kaupallista poimintaa. MTK:n mielestä toisen omaisuuden käyttäminen liiketoimintaan 
tulee rajata lailla selkeästi jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle. Kuva vuoden 2007 Suomussalmen marjastuksen MM-kisoista, joihin osallistui useita thaimaalaisjoukkueita.

PETRI HAKKARAINEN/ARKISTO

Tuomas Muraja Kaleva
HELSINKI Europarlamentaa-
rikko Petri Sarvamaan (kok) 
mukaan pääsyy siihen, miksi 
suomalaiset vastustavat Nato-jä-
senyyttä on, ettei Venäjää haluta 
suututtaa.

Sarvamaa katsoo virolaisessa 
Postimees-lehdessä 6.7. julkais-
tussa laajassa haastattelussa, 
että Suomeen vuosikymmeniä 
sitten juurtunut, neuvostopro-
pagandan mukainen ajatus Na-
tosta imperialistisen Amerikan 
sotilaallisesti aggressiivisena liit-
tona on siirtynyt jo sukupolvelta 
toiselle.

”Nato-jäsenyyttä koskevien 
kyselyjen tulokset osoittavat, 
että jopa sellaiset henkilöt, jotka 
eivät kylmän sodan aikana olleet 
syntyneetkään, vastustavat yhä 
Natoa. Näkemys siirtyy suku-
polvesta toiselle. Kyse on syvälle 
juurtuneesta tunteesta”, Sarva-
maa toteaa.

Venäjän asevoimien komenta-
jan, kenraali Nikolai Makarovin 
ja presidentti Vladimir Putinin 
taannoiset lausunnot siitä, et-
tä Suomen Nato-jäsenyys olisi 
uhka Venäjän turvallisuudelle, 
ja että mahdolliset vastatoimet 
koskisivat myös Suomea, vähen-
sivät hieman Nato-vastustusta, 
mitä Sarvamaa ei kuitenkaan pi-
dä poliittisesti olennaisena.

”Tarkemmin ottaen en näe 
muutosta suomalaisten suhtau-
tumisessa, koska kannattajien 
määrä ei ole kasvanut.”

Syitä tilanteeseen on Sarva-
maan mukaan haettava histori-
asta.

”Erityisesti juuri 1960-luvulla 
Suomen viralliset tahot tarjosi-
vat suomalaisille ajatusta siitä, 
että on olemassa yksi sotilasliit-
to, ja että se on Nato. Ja sitten 
on toinen liitto, Varsovan liitto. 
Ymmärsimme kaikki, että mei-
dän on pysyttävä näiden kahden 
välissä.”

Kuvaavaa hänen mielestään 
on, että vielä nykyään Suomen 
tiedotusvälineissä kirjoitetaan 
”sotilasliitto Nato”, kuten sitä 
kutsuttiin aikaisemmin. 

”Kyseessä on ikään kuin freu-
dilainen lipsahdus, alitajuinen 
virhe. Sen näkemyksen kanssa, 
että Nato on jotain hyvin milita-
risoitua ja sotaa varten tarkoi-
tettua, varttui kaksi sukupolvea. 
Neuvostopropagandan perus-
tana koko 1960–70-lukujen ajan 
oli se, että Neuvostoliitto on kan-
sainvälisen rauhan puolustaja”, 
ulkomaantoimittajana pitkään 
työskennellyt Sarvamaa jatkaa.

Natosta puhuminen ei hänen 
mielestään ole Suomessa tabu, 
joskaan virallisesti Nato-vastai-
suutta ei ole koskaan analysoitu 
eikä arvioitu.

”Vastaus kysymykseen siitä, 
miksi asia on niin piilossa, on 
tietenkin Venäjä. Se on vieläkin 
siellä, se on sama Venäjä. Ja Suo-
men kansalla on Venäjään hyvin 
erityinen suhde.”

Nato-fanaatikoksikin nimitel-
ty Sarvamaa katsoo, ettei Suo-
men puolustus ilman Natoa ei 
ole riittävä, sillä uhkakuvat ovat 
muuttuneet.

”Nyt puhutaan elektronises-
ta sodankäynnistä, vakoilusta, 
spämmistä ja skannaamisesta 
viruksia täynnä olevaan tietoko-
neistettuun online-sotaan. Eu-
roopan turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikasta ei sovita EU:ssa 
vaan Natossa, ja sen takia mei-
dänkin pitäisi olla siellä.”

Sarvamaa: Nato-
vastaisuuden 
ykkössyy Venäjä

Europarlamentaarikko Petri 
Sarvamaa (kok.) uskoo, etteivät 
suomalaiset halua suututtaa 
Venäjää Nato-jäsenyydellä.

Juhani Eskola Kaleva
KUUSAMO Kiantama Oy:n toi-
mitusjohtaja Vernu Vasunta 
kertoo, että ahkera ja taidokas 
poimija voi yltää parin kuukau-
den aikana yli 10 000 euron an-
sioihin.

”Meillä keskimääräinen net-
toansio on noin 3 600 euroa. 
Etevin poimija on päässyt 10 500 
euron nettotuloihin, mutta lä-
hes samoihin summiin on yltä-
nyt useita. Haitari ansioissa on 
laaja”, hän tietää.

Petri Lehtiniemi Oy saa ul-
komaalaisia apuvoimiksi kuun 
lopussa. Toimitusjohtaja Petri 
Lehtiniemi on nähnyt poimi-
joissa eroja.

”Meillä poimijat ovat olleet 

yleisesti tyytyväisiä, jos he 
ovat tienanneet marjastamalla 
3 000–4 000 euroa. Ryhmässä 
on kuitenkin aina niitäkin, jotka 
ansaitsevat enemmän. Minimis-
sään heidän pitäisi ehtiä tienata 
2 000 euroa.”

Korvatunturin Marja Oy:n pai-
kallisjohtaja Jari Huttunen pi-
tää joidenkin ulkomaalaisten 
tienestejä todella huomattavi-
na.

”Nopeimmat ehtivät tienata 
yli 10 000 euroa puhtaana kä-
teen. Heidän kulunsa kaikki-
neen ovat noin 2 500 euroa. Jäl-
jelle jäävä osuus saattaa vastata 
heidän kotimaassaan usean vuo-
den työtuloja.”

10 000 euroa 
marjastamalla”

Marjoja ei saatai-
si kerättyä mil-
lään tarvittua 
määrää, jos ulko-
maalaisia ei saa-
puisi avuksi.”

Vernu Vasunta,
toimitusjohtaja
Kiantama Oy

Veikko Niskanen heittää saapasta ja joukkuetoverit Kauko Haverinen 
(vas.), Matti Heikkinen ja Helka Haverinen seuraavat.

HEIKKI UUSITALO


