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RUOKAMESSUT

Ruokamessut järjestettiin 
viime viikonloppuna  
Etelä-Pohjanmaan Kauhajoella 
jo 27. kerran. Tapahtumassa 
oli tänä vuonna yli 130  
näytteilleasettajaa.
Tapahtumapaikkana oli  
Hämes-Havusen museotila  
pihapiireineen. Hämes- 
Havunen on ollut yksi  
pitäjän vanhimmista ja  
vauraimmista taloista.  
Nykyään tilan omistaa  
Kauhajoen kaupunki,  
joka on myös Ruoka - 
messujen järjestäjä.
Kauhajoella on viljelyksessä 
23 000 hehtaaria peltoa ja 
toimivia maatiloja on lähes 
500 kappaletta.

Sarvamaa esittää tarkastusten 
järkeistämistä uuteen capiin
Kokoomuksen europarlamentaa-
rikko Petri Sarvamaa haluaa 
tilojen yhden tarkastuksen peri
aatteen EU:n yhteiseen maa
talouspolitiikkaan capiin.

Sarvamaan EUpuolue EPP 
on valmistellut pohjapaperia 
uuden, vuosien 2021–2027 cap
kauden tavoitteiksi. Sarvamaa 
sai paperiin kirjatuksi tilojen 
tarkastusten järkevöittämisen.

”Tarkastuksia pitää yhdistää, 
jotta rasitus tiloille vähenee. 
Tarkastusten laadun pitää pa
rantua”, Sarvamaa sanoo.

Tarkastusten riskiperustei
suuden pitäisi lisääntyä. Malliin 
sisältyisi parhaiden ja huonom
pien toimijoiden kartoittami
nen.

Sarvamaa on ajanut tarkas
tusuudistusta aiemminkin. Hän 
teki siitä aloitteen parlamentissa 
vuonna 2015.

”Silloin maatalouskomissaari 
Phil Hogan sanoi, että vain uu
den capin teossa tarkastusten 
tehostaminen saadaan laiksi 
asti. Nyt EPP lähtee ajamaan 
niitä lainsäädäntöön”, Sarvamaa 
sanoo.

Capkeskustelussa Brysselis
sä on mietitty, voitaisiinko Bri
tannian EUeron tuoma aukko 
budjettiin kuitata siirtämällä 
maatalouden tukirahoitusta 
EU:n vastuulta jäsenmaille.

Tätä EPP:n cappaperi ei aina
kaan tässä vaiheessa kannata.

Cap-paperin tekoa johtaa Sak
san maatalousministeri Chris-

tian Schmidt. Esityksestä vielä 
keskustellaan puolueessa, ja se 
hyväksytään puolueen linjaksi.

Maatalouskomissaari Hogan 
on EPPpuolueen jäsen. EPP on 
EUpuolueista suurin. Suomesta 
siihen kuuluu kokoomus.

Myös Hogan on koonnut 
asian tuntijaryhmän miettimään 
capia. Siihen ryhmään kutsut

tiin Suomen valtiovarainminis
teri Petteri Orpo (kok.). Orpoa 
kuitenkin sijaisti kokoomuksen 
valtiosihteeri Risto Artjoki. 
Artjoella on pitkä kokemus EU:n 
maatalouspolitiikasta.

Artjoen mukaan EPP puolus
taa nykyisen rahoitustason jat
kumista. Ohjelmaan on kirjattu 
Suomelle tärkeät luonnonhaitta
korvaus ja tuotantoon sidotut 
tuet.

Artjoki ei nyt tekisi suu
ria maatalouspolitiikan muu
toksia. ”Niiden aika on vasta 
2020 luvulla, kun tiedetään, 
mikä on Britannian EUeron 
vaikutus.”

Keskustan EUpuolue aldella 
captyö on vasta aluillaan. Esi
tystä odotetaan loppuvuoden 
aikana.

AIMO VAINIO

Kuusamon Juusto 
kipusi vaikeuksista 
voitolliseksi

Taloudellisissa vaikeuksissa ol
lut Kuusamon Juusto Oy tuot
taa voittoa.

Velkasaneerauksessa olleen 
yhtiön toiminta kääntyi kan
nattavaksi vuoden 2017 ensim
mäisen vuosipuoliskon aikana. 
Kuusamon Juusto tuotti liike
voittoa 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi en
simmäisellä vuosipuoliskolla 
12,1 miljoonaan euroon. Liike
vaihdon kasvu oli 40 prosenttia 
viime vuoden vastaavaan ajan
kohtaan verrattuna. Yritys pää
si velkasaneeraukseen touko
kuussa.

Kuusamon Juusto työllistää 
noin 80 henkeä.

”On hienoa, että olemme saa
neet toiminnan kannattavaksi 
ja kassavirran positiiviseksi. 
Näyttää siltä, että olemme pääs
seet pahimman kuilun yli, ja 
tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, 
toteaa Kuusamon Juuston toi
mitusjohtaja Jyrki Vaittinen. 
Hän kertoo yhtiön kasvavan 
kovaa vauhtia.

”Jotta voimme tehdä tarvit
tavia investointeja ja selviäm
me saneerausohjelman velvoit
teista, meidän pitää vielä pystyä 
kasvattamaan liiketoimintaa ja 
löytää keinoja kannattavuuden 
vahvistamiseksi edelleen.”

Kuusamon Juuston omis
tuspohja vahvistui kesäkuussa 
toteutetussa suunnatussa osa
keannissa. Uutena omistajana 
mukaan yhtiön omistajaksi 
osakeannissa tuli Juustoportti.

TUULIKKI VIILO

”Suurten muu-
tosten aika on 
2020- luvulla, kun 
tiedetään, mitä 
Britannian EU- 
ero vaikuttaa.”
RISTO ARTJOKI

Maissinen maksukortti 
paljastaa ostosten hiilijalanjäljen

Ålandsbanken on kehittänyt 
biohajoavan maksukortin, joka 
näyttää verkkopankissa tiedot 
kunkin ostoksen hiilijalan
jäljestä euroina ja grammoina. 
Kortti tuli käyttöön pankin 
asiak kaille viime syksynä, ja 
tänä syksynä se lanseerataan 
Ruotsissa. Myös muissa maissa 
on kiinnostusta korttia kohtaan.

Itämerikortti on valmistettu 
maissista. Kaikkien asiakkai
den kortti  on samannäköinen 
tasosta riippumatta. 

Toisin kuin yleensä, kortin 
numero ja muut tiedot eivät ole 
kortin etupuolella.

”Se oli iso asia, josta neuvot
telimme Master Cardin kanssa 

2015. Sanoimme, että kortti on 
omistettu ympäristölle, myös 
teidän logonne on takapuo
lella”, kertoo pankin Suomen 
liike toimintaalueen johtaja 
Anne-Maria Salonius.

”He näyttivät hienoa jous
tavuutta pienelle pankille. Nyt 
kortissa ei ole takapuolta vaan 
kaksi etupuolta”, Ålandsbanke
nin toimitusjohtaja Peter Wik-
löf sanoo.

Viime vuoden lopulla korttiin 
yhdistettiin Åland Index, jonka 
tarkoitus on herättää pankin 
asiakkaita näiden omiin kulu
tustottumuksiin.

Kortilla tehtyjen ostosten 
ympäristökuormitus arvioi
daan ostopaikan toimialan 
perusteella. Luku on suuntaa 

antava, sillä se ei erittele yk
sittäisiä tuotteita vaan antaa 
ar vion pelkän liikkeen perus
teella. Saman hiilijalanjäljen 
saa siis huolimatta ostoskorin 
sisällöstä.

”Olemme keskustelleet pal
jon siitä, miten tätä voisi kehit
tää, mutta tuotekohtaiset arviot 
vaatisivat paljon enemmän da
taa”, Salonius sanoo.

Merkittävä innovaatio on 
hänen mukaansa se, että tiedot 
hiilijalanjäljestä tulevat auto
maattisesti asiakkaan nähtä
viksi.

”Se on herättäjä. Ei ole mer
kitystä, saako hiilijalanjäljen 
gramman tai euron tarkkuudel
la, vaan se, että sen ylipäätään 
näkee”, Salonius sanoo.

Tieto omien ostosten ympä

ristövaikutuksista saattaa vai
kuttaa kulutustottumuksiin, 
ja omaa hiilijalanjälkeään voi 
hyvittää maksamalla rahaa ym
päristöhankkeisiin.

Alusta asti oli myös selvää, 
että Åland Index annetaan 
myös muiden pankkien käyt
töön.

”Haluamme, että siitä tulisi 
Suomen, koko Pohjoismaiden 
tai miksi ei koko maailmankin 
pankkistandardi. Muualla sitä 
ei ole vielä otettu käyttöön, 
mutta olemme keskustelleet 
saksalaisten, norjalaisten, yh
dysvaltalaisten ja suomalais
tenkin pankkien kanssa.”

”Master Card on myös kiin
nostunut kansainvälisestä le
vittämisestä”, AnneMaria Sa
lonius sanoo.

LAURA KUIVALAHTI 
MAARIANHAMINA

Kun kotipitäjässä järjestetään 
perinteikäs tapahtuma, joka ve
tää paikalle tuhansia lähiruuasta 
kiinnostuneita ihmisiä, tällaista 
otollista tilaisuutta ei voi kulut
tajatyöstä kiinnostunut viljelijä 
jättää väliin. 

”Täällä on ehdottomasti ol
tava mukana. On hienoa, että 
meillä Kauhajoella on tällainen 
tapahtuma”, tuumi luomuviljeli
jä Antti Toija. Hän oli yksi niis
tä viljelijöistä, jotka kertoivat 
työstään Ruokamessujen kävi
jöille MTKKauhajoen osastolla 
viikon vaihteen aikana. 

Toija kertoo käyvänsä mes
suilla keskusteluja muun muas
sa maataloustuista. Monille 
kuluttajille on hyvin epäselvää, 
miksi maataloustukia makse
taan ja mikä tarkoitus niillä on. 
Viljelijöitä jopa kadehditaan tu
kien vuoksi.

”Siitä on hyötyä, että asiaa 
koettaa rakentavasti avata.”

Hänelle messupäivän parasta 
antia on ihmisten tapaaminen. 

”Tavallisesti istun yksin trak
torin puikoissa tai juttelen leh
mien kanssa.”

Toija ryhtyi viljelijäksi hyvin 
nuorena, vain 21vuotiaana, 
vuonna 2007. Hänen aloittaes
saan kotitila oli kasvinviljely
tila. Nuori mies pohdiskeli, ryh
tyisikö kasvattamaan sikoja vai 
nautoja. Päätös kallistui lopulta 
hereford lihakarjaan, sillä vai
mo käy töissä tilan ulkopuolella 
ja maatila on vain Antin työpaik

Antti Toijalle 
kuluttajien kanssa 
keskustelu on  
mieluisaa vaihtelua  
arkeen, jolloin 
päivät kuluvat 
traktorin ratissa ja 
lehmiä hoitaessa.

HANNA LENSU 
KAUHAJOKI

Nuori viljelijä tekee messuilla 
maatalouden pr-työtä

JOHANNES TERVO

”Nautatilallisena tykkään karppaajista, mutta itse en siihen rupia. Suosin monipuolista ruokavaliota”, Antti Toija kertoi tutkiessaan messujen runsasta kasvisvalikoimaa.

Omenan ystäville oli tarjolla 
kauden satoa ämpäreittäin.

ka. Lypsykarjan pito olisi yksin 
ollut liian työlästä. 

Pian tilanpidon aloituksen 
jälkeen kannattavuuslaskelmat 
alkoivat kallistua siihen suun
taan, että luomuun siirtyminen 
alkoi kiinnostaa. 

”Vaikka luomuviljely ei suin
kaan ole ollut ongelmatonta, 
olen mielestäni kuitenkin valin

nut vähemmän kivikkoisen tien 
ja olen ollut tyytyväinen ratkai
suun.”

Maatilojen tukala taloustilanne 
nousi Ruokamessuilla puheen
aiheeksi useissa yhteyksissä. 
Maa ja metsätalousministeriön 
lähiruokakoordinaattori Kirsi 
Viljanen kertoi messujen ava

jaispuheessaan, että ministeri 
Jari Lepän (kesk.) lupaama rei
lun kaupan laki on ministeriössä 
parhaillaan valmistelussa. 

Toija kuvasi kannattavuus
pulmaa hankalaksi asiaksi, joka 
turhauttaa viljelijöitä. 

”Vaikuttamismahdollisuu
det ovat vähissä eikä mitään 
pikaratkaisuja ole. Meidän on

gelmamme huonon kannatta
vuuden kanssa ovat maailman
laajuisia ongelmia, mutta eihän 
se paljon lohduta, että muualla
kin on yhtä kurjaa.”

Kaupan hintojen laskukam
panja on Toijan mielestä kiis
tatta yksi syy maatalouden huo
noon kannattavuuteen.

”Onhan se valitettavaa, jos 

yhdelle taholle on tuollainen 
valta annettu. Jotain tarttis teh
dä.”

Sitä hän toivoisi, etteivät vil
jelijät olisi maatalouspolitiikan 
seurauksena eripuraisia kuten 
nykyään.

”Maataloustuottajat ovat niin 
pieni väestöryhmä, että meidän 
pitäisi vetää yhteistä köyttä.”

”Maatalous- 
tuottajat ovat  
niin pieni ryhmä, 
että meidän  
pitäisi vetää  
yhteistä köyttä.”
ANTTI TOIJA

Pohjois-Korea 
testasi ydinpommia

Pohjois-Korea räjäytti sunnun
taiaamuna maanalaisen ydin
pommin. Maa kertoo sen olleen 
vetypommin, joka voidaan lada
ta ohjuksen kärkeen.

Muun muassa Kiina ja Venä
jä ovat tuominneet kokeen.

EteläKorea vaatii lisää pa
kotteita ja tarvittaessa maan 
täydellistä eristämistä.

JOUKO KYYTSÖNEN


