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Mepit: Lakeja tuottajan suojaksi
Suomalaismepit
puolustavat luomu
kasvihuonetuottajia.
He myös yrittivät
saada lisätukea
maidontuottajille.
MT selvitti
AIMO VAINIO
BRYSSEL

Suomalaismepeistä kahdeksan

haluaa lakeja suojaamaan maa
taloustuottajaa kaupan valtaa

vastaan, selviää MT:n mepeille
tekemästä kyselystä.
”Vapaaehtoinen epäreilujen
kauppatapojen valvomien ei ole
riittävää. Pienten toimijoiden
on edelleen vaikea neuvotella
reiluja sopimuksia”, Liisa Jaakonsaari (sd.) linjaa.
Kolme lakeja kannattavaa
jättää vapaaehtoisille malleille
vielä varauksen. Jos ne eivät tuo
tuloksia, sitten säädetään lakeja.
Neljä ei ole puolella eikä vas
taan.
Parlamentin istuntokausi on lä

hellä puoliväliä. Maatalous on
ollut alkukaudella melko har
voin täysistunnon käsittelyssä.

”Painopiste on ollut energiaja ilmastopoliittisissa kysymyk
sissä, mitkä tietysti kytkeytyvät
väistämättä myös maatalous
kysymyksiin”, Merja Kyllönen
(vas.) kirjoittaa.
Maaseututyötä on silti tehty.
Esimerkiksi Miapetra Kumpula-Natri (sd.) on puolueensa
raportoija telepaketissa, joka
tekisi nopeasta laajakaistasta
perusoikeuden.
Telepaketti huomioi myös
maaseudun yhteydet.
Moni pitää tukipaketteja
EU:n tärkeimpinä lähiaikojen
maatalouspäätöksinä. Niistä to
sin päätti Euroopan komissio, ei
parlamentti.

Sarvamaa pyrkii edelleen
maatalousvaliokuntaan
AIMO VAINIO
BRYSSEL

Euroopan parlamentin maa

talous
v aliokunnassa on tällä
hetkellä yksi suomalainen. Kes
kustan Hannu Takkula on va
liokunnan varajäsen.
Maatalous- ja maaseutuasioi
ta käsitellään monissa muissakin
valiokunnissa, mutta maatalous
valiokunta on konkreettisin.
”Nostin sikaruton estämis

toimia maatalousvaliokunnan
agendalle. Sokeriteollisuus on
velvoitettava neuvotteluun tuot
tajien kanssa, jotta vältytään
ylituotannolta”, Takkula kertoo
työstä.
Valiokuntapaikat elävät
vuodenvaihteen tienoilla, sillä
parlamenttikausi on puolivä
lissä. Heidi Hautala (vihr.) on
kiinnostunut maatalousvalio
kunnasta, mutta suomalais
mepeistä vain Petri Sarvamaa

(kok.) aikoo pyrkiä sinne.
”Kyllä, olen yhä kiinnostunut.
Tavoittelen paikkaa maatalous
valiokunnassa. Olen tehnyt
maataloustyötä budjettivalio
kunnassa”, Sarvamaa sanoo.
Valiokuntapaikan saanti edel
lyttää, että joku EPP:n eli kokoo
muksen EU-puolueen mepeistä
luopuu omasta paikastaan.
Sirpa Pietikäinen (kok.) on
parlamentin ruokapolitiikka
ryhmän toinen puheenjohtaja.

Henna Virkkusen (kok.)
mukaan paketit eivät ratkaise
maatalouden kriisiä, sillä tuo
tantoa on liikaa.
Parlamentissa on tehty eläin
lääkintäuudistusta ja pyritty vas
tustamaan antibiootteja kestäviä
mikrobeja.
Anneli Jäätteenmäki
(kesk.) toi parlamenttiin byro
kratiapyykkinarun, joka kuvasi
viljelijöiden kohtaamaa lomake
määrää.
Vielä keskeneräisessä luomu-

uudistuksessa aktiivisia ovat
olleet Heidi Hautala (vihr.),
Hannu Takkula (kesk.) sekä
kokoomuksen mepit Sirpa Pie-

tikäinen ja Petri Sarvamaa.
”Se on hieman huolestuttava
Suomen kannalta. Suomessa ei
tarvita enempää valvontaa eikä
rajoituksia kasvihuonevilje
lyyn”, Hautala kirjoittaa.
Valmistelussa on esitetty,
että luomukasvihuoneissa kas
vien juurien on oltava maassa.
Se ei Suomen oloissa onnistu,
ja mepit ovat vastustaneet vaa
timusta.
Jäätteenmäki, Takkula, Paavo Väyrynen (kesk.) ja Nils
Torvalds (r.) ajoivat syksyllä
sadan miljoonan euron lisä
tukea Venäjän tuontikiellosta
kärsineille maitotiloille.
Parlamentti hyväksyi tuen,

mutta lopulliseen ensi vuoden
budjettiin se ei päässyt.
”Ulkoasiainvaliokunnassa
olen pyrkinyt vaikuttamaan
siihen, että Venäjälle asetettuja
pakotteita saataisiin lievenne
tyksi”, Väyrynen kommentoi.
Maatalouspolitiikan vuonna

2020 alkavan uuden ohjelma
kauden suunnittelua hidastaa
usean muun ison ohjelman
päättyminen samaan aikaan.
Lisäksi Britannian EU-ero
vie huomiota.
”Brexitin takia kaikkien oh
jelmien ja rahoitus ja sisältö on
todella auki. Maataloustukien
osuutta EU-budjetissa pitäisi

KYSYMYS JA
VASTAUKSET
vähentää”, Virkkunen kirjoit
taa.
Takkula vaatii jättiharppaus
ta kohti yksinkertaisempaa
poli
t iikkaa. ”Jos maatalous
politiikka jatkuu nykyisen kal
taisena, emme voi olla varmoja,
että pankit näkevät toimialan
kannattavana investointina”,
hän kommentoi.
Väyrysen mielestä rahan
kierrättämistä Brysselin kautta
tulee vähentää.
”Maatalouspolitiikkaa tulee
uudistaa kansallisen politiikan
suuntaan.”
Meppikyselyn metsäosio jul
kaistiin 18.11. Jussi Halla-aho
(ps.) ei vastannut kyselyyn.

”Onko eläinsuojelulain uudis

tuksen valmistelussa mukana
riittävästi tuottajien edustajia”,
kuhmolainen Eija Komulainen
kysyy.
”Ellei ole, vaarana on, että hal
lituksen esitykseen päätyy mu
kaan useita käytännölle vieraita
esityksiä”, hän arvioi.
Komulainen toi huolensa
esiin MTK-Pohjois- Suomen
syyskokouksessa maanantaina
Utajärvellä.
”Huoli on aiheellinen ja pai
mentamista riittää. Olkaa yhtey
dessä alueen kansanedustajiin ja
pitäkää asiaa esillä”, MTK:n mai
toasiamies Leena Ala- Orvola
rohkaisi.
Valmistelussa on poikkeuk
sellisen monta tuotannolle
reunaehdot asettavaa kokonai
suutta. Lomitusjärjestelmän
ja eläinsuojelulain uudistukset
sanelevat toimintaedellytykset
pitkälle tulevaisuuteen, samoin
se, mitä byrokratian purkutal
koista lopulta jää käteen, Ala-Or
vola kertoi.
Eniten keskustelua herätti
liiton päätös rajata toimihen

”Lihataloilla on
alkanut olla
vaikeuksia
toimittaa
uusia vasikoita
kasvattamoihin.”
SINIKKA NIKULA

kilöiden käyntejä yhdistysten
kokouksissa. Ennen käytiin mo
lemmissa kokouksissa, nyt sääs
tösyistä vain yhdessä. Kommen
teissa epäiltiin, että kokouksissa
käy niin vähän väkeä, etteivät
toimihenkilöt siksi tule paikalle.
Sinikka Nikula Haapajär
veltä kertoi, että lihataloilla on
alkanut olla vaikeuksia toimittaa
uusia vasikoita kasvattamoihin
edellisten teuraiden lähdettyä.
Kasvattamo saattaa olla tyhjänä
kuukaudenkin.
Lomituspalveluissa vaati
mukset kasvavat, suomussalme
lainen Mikko Tolonen totesi.
Usealla tilalla nautojen ruokinta
on jouduttu ulkoistamaan, koska
pätevää sijaista rehuseosten val
mistukseen ei tahdo saada.
Kalervo Jokinen Oulaisista

ihmetteli, kuinka metsiin halu
taan jätettävän lahopuita ja te
kopökkelöitä hakkuiden yhtey
dessä, mutta pöllipinot on lain
mukaan kerättävä kesäksi met
sästä pois tuholaisten leviämisen
estämiseksi.
”Eivätkö tuholaiset leviä sa
malla tavalla lahoamaan jätetyis
tä puista”, Jokinen kysyi.
Metsäalalle suunnitellut suu
ret bioinvestoinnit muun muas
sa Äänekoskelle ovat erityisen
tärkeitä koko kansantaloudelle,
korosti MTK:n valtuuskunnan
toinen puheenjohtaja Matti
Heikkilä.
”Puun käytön kasvaessa olisi
hyvä, että metsänomistajien ikä
rakennekin alkaisi nuorentua.”
MTK:n valtuuskunnan ja liiton

johtokunnan paikoista äänestet
tiin. Johtokuntaan nousee kaksi
uutta jäsentä, Samuli Leinonen Vaalasta ja Eija Komulainen
Kuhmosta. Liiton puheenjohta
ja Jari Ahlholm Kärsämäeltä
jatkaa.
MTK:n valtuuskuntaan valit
tiin Jukka Ojantakanen Siika
latvalta ja Laura Mulari Suo
mussalmelta.

Yhdysvaltain maatalous
jännittää Trumpin diiliä
della prosentilla, oli kerrankin
merkitystä Yhdysvaltain presi
dentinvaalissa: Donald Trump
menee Valkoiseen taloon viljeli
jöiden, työläisten ja suivaantu
neen maalaisväestön äänillä.
Nyt maaseutu jännittää, mil
laisen diilin Trump tekee maa
taloudelle. Päätöksiä odotetaan
sääntelystä, ulkomaankaupasta
ja maahanmuutosta.

Ainakin yhtä uutta säännös
tä Trump ajaa: hän haluaa estää
osavaltioita asettamasta tava
roille omia vaatimuksiaan.
Silloin esimerkiksi Vermont,
Kalifornia ja Massachusetts ei
vät voisi säätää kuluttajien toi
vomia lakeja geenimuuntelun ja
vapaan kanan munien merkin
nöistä.
”Osavaltioiden omat sään
nökset olisivat kaupan este”,
asianajaja Gary Baise sanoo.
Hän oli kokoamassa vaali
kampanjan maatalouskomiteaa.

Sääntelyssä listan kärjessä on

Kauppapolitiikassa Trump on

MIKE WILSON
WASHINGTON D.C., USA

Viljelijöiden äänillä, vajaalla kah

ympäriviraston ajama vesien
suojeluohjelma Wotus. Viljeli
jöiden mielestä siinä on unoh
dettu maanomistajien oikeudet.
Kongressin tarkastuskomitean
kin mielestä valmistelu on poli
tisoitunut.
Wotus olisi voitto viher
vasemmistolle, mutta nyt Trump
on luvannut nimittää virastoon
maatalousmyönteisen johdon.

ilmoittanut vastustavansa
Pohjois-Amerikan ja Tyynen
meren vapaakauppasopimuk
sia.
Maatalous on siitä huolissaan.
Viennin osuus Yhdysvaltain
maatalouden tuloista on ainakin
viidennes. Soijasta vientiin me
nee yli puolet.
Useimmat Trumpin maa
talouskomitean jäsenistä usko

vat, että kauppasopimuksista
vielä neuvotellaan.
”Kun käytämme kaiken voi
mamme, saamme paremmat so
pimukset”, Baise sanoo.
”En ole huolissani. Trump
kyllä kuuntelee maataloutta.”
Laittomat siirtolaiset olivat eh

dokas-Trumpin tulilinjalla.
Tuleva presidentti tuskin on
yhtä jyrkkä.
”Hän ymmärtää, että maa
talous tarvitsee työntekijöitä”,
Baise sanoo. ”Siirtolaisten pitää
vain olla täällä laillisesti.”
”Siitä tulee kylläkin iso po
liittinen taistelu. Mutta emme
voi antaa tämän tuhota maa
taloutta.”
Ehkä Trump on parhaimmil
laan siinä missä tähänkin asti: te
kemään diilejä. Niin Baise uskoo.
”Tämä kaveri panee tapah
tumaan. Hän haluaa ratkaista
ongelmat. Hän ei ole juuttunut
vanhaan niin kuin useimmat re
publikaanit.”

n Kyllä, jos vapaaehtoisuus
ei toimi:
Sirpa Pietikäinen (kok.)
Paavo Väyrynen (kesk.)
Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.)

Eivät ottaneet kantaa:
Miapetra Kumpula-Natri (sd.)
Henna Virkkunen (kok.)
Merja Kyllönen (vas.)
Nils Torvalds (r.)

n

KOLMEN VUODEN
PIDENNETTY TAKUU
Tavallista pidempi takuu kaikkiin puhelimiin
ja tabletteihin aina meiltä.

Eläinsuojelulain uudistus
epäilyttää Pohjois-Suomessa
VEIKKO NIITTYMAA

Tarvitaanko
epäreilun kauppatavan
kitkemiseksi lakia?
n Kyllä:
Petri Sarvamaa (kok.)
Anneli Jäätteenmäki (kesk.)
Heidi Hautala (vihr.)
Liisa Jaakonsaari (sd.)
Hannu Takkula (kesk.)

Topi,
DNA Kauppa

Samsung
Galaxy S7/S7 edge
+ MicroSD EVO+ 64 Gt
muistikortti alk.

Apple
iPhone 7 32 Gt

749 €

699 €
tai 19,40 €/kk/36 kk
yht. 698,40 €

norm. 779 €
tai 20,80 €/kk/36 kk
yht. 748,80 €

(arvo 49 €)
Täysin uusittu kamerajärjestelmä. Kirkkain ja värikkäin
iPhone-näyttö. Komeasti tehoa ja parannettu akunkesto.

Viruksenkestävä Samsung Knox Android -käyttöjärjestelmä*
Vesi- ja pölytiivis Galaxy valovoimaisella kameralla.
*Vaatii laitteen suojaustoiminteen käyttöönoton Älykäs hallinta -valikossa.

Apple
iPhone 5s 16 Gt

Samsung
Galaxy J5 (2016)

Huawei P9

tai 8,30 €/kk/36 kk
yht. 298,80 €

norm. 199 €
tai 4,96 €/kk/36 kk
yht. 178,56 €

norm. 499 €
tai 13,02 €/kk/36 kk
yht. 468,72 €

299 €

Linjakas ja tehokas iPhone.

179 €

Samsungin huippusuosittu
Galaxy J5 nyt entistä parempana.

469 €

Tyylikkäästi muotoiltu puhelin, jonka unibodyrunkoon on isketty luokkansa parasta tekniikkaa.

Samsung
Galaxy Tab A 10.1
(2016) -tabletti

Huaweivaravirtalähde
13000 mAh

norm. 399 €
tai 8,30 €/kk/36 kk
yht. 298,80 €

tai 8,30 €/kk/36 kk
yht. 298,80 €

norm. 69 €

Tyylikäs ja tehokas tabletti, jossa metallinen
unibody-muotoilu kohtaa järeän teknologian.

Aiempaa isompi ja terävämpi näyttö, nopea
suoritin ja erinomainen kamera.

Huawei Mediapad
M2 10” -tabletti

299 €

299 €

dna.fi/edullinen | DNA Kauppa

29 €

Hulppea varavirta lataa puhelimesi akun
tyhjästä täyteen jopa 4 kertaa.

Hinnat voimassa vain ma–su!

Voit ostaa puhelimet ja tabletit esim. 36 kk maksuajalla vaikka et olisikaan DNA:n liittymäasiakas. Korko 0 % ja kulut 0 €. Laitteiden värit ja saatavuus vaihtelee myymälöittäin.
Vaihtohyvitys: Hyvitämme nykyisestä, toimivasta ja ehjästä matkapuhelimesta tai tabletista vaihdossa uuteen puhelimeen tai tablettiin 20–414 €. Vain yksi hyvitys kutakin uutta
laitetta kohden. Vaihtohyvitys ei voi ylittää uuden laitteen hintaa. Kysy lisää DNA Kaupan myyjältä, kun tuot laitteesi vaihtoon. Pidennetty takuu: Ostamaasi puhelimeen tai tablettiin
36 kk takuu mikäli valmistajan myöntämä takuu on lyhyempi. Takuu kattaa laitteen valmistusviat, kun laitetta on käytetty asianmukaisesti ja ohjeiden mukaan. Pidennetty takuu on
voimassa 20.10.2015 ja tämän jälkeen DNA:lta ostetuille matkapuhelimille ja tableteille. Tarjoukset voimassa 28.11.–4.12.2016.

