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Kansalaisaktivisti sai
pätkätöitä parlamentaarikolta
Aina löytyy jokin ylöjärveläislinkki maailmalta. Näin
kävi myös Euroopan parlamentissa Ranskan Strasbourgissa.
Kurun Parkkuussa mökkeilevä Marko Ulvila työskentelee tamperelaisen
vihreiden europarlamentaarikon Satu Hassin erityisavustajana.
– Muutin reilu kuukausi sitten
Tampereelta Belgiaan Brysseliin, jossa nykyinen työpaikkani
sijaitsee. Perheeni eli vaimoni
Jarna Pasanen ja tyttäreni Tara,
10, ja Silva, 8, muuttavat perässäni joulun jälkeen, Marko Ulvila
kertoo.
Viime viikolla hän vaikutti
kuitenkin Strasbourgissa, jossa
pidetään Euroopan parlamentin täysistunto kerran kuukaudessa.
– Olen mukana neljä päivää
kestävissä istunnoissa seuraamassa päätöksenteon etenemistä, hän selvittää.
Erityisavustajan arki on täynnä
työtä.
– Toimin minut palkanneen
europarlamentaarikon avustavana oikeana kätenä ja lisäkorvina,
Ulvila luonnehtii.
– Kerään hänelle taustatietoa
ja faktoja esimerkiksi tutustumalla verkosta löytyviin asiakirjoihin
ja osallistumalla poliittisten ryhmien järjestämiin tapaamisiin,
joista laadin muistiinpanoja.
Joskus käyn myös seminaareis-

sa, hän toteaa.
Myös lakialoitteiden etenemisen ja valiokuntatyöskentelykuvioiden seuraaminen sekä neuvotteluiden valmistelut kuuluvat
avustajan toimenkuvaan.
– Satu Hassi vaikuttaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Luonnollisesti minun
pitää olla niin sanotusti kartalla
näistä asioista, Ulvila sanoo.
– Meidän työtämme nyt läheisesti liippaava teema on ollut
moottoriajoneuvojen meludirektiivin puiminen. Parlamentin
kannat ovat jakautuneet tässä
asiassa. Toisella puolella ovat
kaupungin viihtyisyyttä puoltavat kannanotot ja vastakkaisella
autoteollisuudelle myönteiset
mielipiteet.

Kasvukriittinen
ajattelija
Marko Ulvila innostui vaikuttamisesta toden teolla opiskellessaan
sosiologiaa Tampereen yliopistossa.
– Löysin oman paikkani kansalaisliikkeiden piireistä. Niissä
toimiminen on tehnyt elämästäni mielekästä, hän pohtii.
– Tieni vei minut esimerkiksi
Intiaan, jossa sain gandhilaisia
vaikutteita. Tässä liikkeessä
johtoajatuksena on toimia heikoimman aseman kohentamisen näkökulmasta.
Vuosien aikana Ulvila vakuuttui myös siitä, että yhteiskunta
pitää vapauttaa jatkuvan kasvun
pakosta.
– Teollistuminen ja taloudelli-

nen kehitys olivat 1800–1900-lukujen suuria ideoita, jotka ovat
tuoneet runsaasti hyvinvointia ja
vaurautta ympäristön ja heikoimpien kustannuksella. Gandhi totesi jo 1900-luvun puolella, että
ei kannata luottaa koneisiin ja
teknologiaan, hän taustoittaa.
– Nyt tarvitaan Robin Hood
-meininkiä rikkaat rikastuu ja
köyhät köyhtyy -menon tilalle.
Pitää supistaa taloutta ja kääntää katseet vähempiosaisten
puoleen.
Kansalaisjärjestöistä on löytynyt Ulvilalle myös runsaasti
pätkätöitä.
– Olin esimerkiksi mukana
järjestämässä Maailman sosiaalifoorumia Mumbaissa vuonna
2004.
Hän on ollut myös perustamassa Suomen Maan ystäviä
yhdessä vaimonsa kanssa.
Ekologiseen ajatteluun perehtyneet tuntevat Ulvilan ja Pasasen
myös kulutus- ja kasvukriittisinä
kirjailijoina.
Heidän yhteistuotantoaan ovat
teokset nimeltä Sustainable Futures ja Vihreä Uusjako.
Satu Hassin kanssa Ulvila teki
yhteistyötä jo hänen ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerikautenaan. Silloinkin hän toimi
poliitikon erityisavustajana.

Polttopuutalkoita
Itä-Aureessa
Miten kasvukriittikko elää itse?
– Tulomme keikkuvat keskitason alapuolella, koska emme
kumpikaan käy vakituisissa töissä. Silti elämämme ei jää rahasta

kiinni, koska pidämme kulut pieninä, Marko Ulvila vastaa.
– Itse asiassa elämme mielestäni hyvin täyttä ja monipuolista
sekä vapauttavaa arkea oravanpyörän ulkopuolella. Emme perusta autoista ja muista energiaa
tuhlaavista statussymboleista.
Asumme kuitenkin omistusasunnossa Suomessa – yhteisöllisessä
Annikinkadun puutalokorttelissa
Tampereen Tammelassa.
Kesäviikonloppuisin Ulvila
suunnistaa Kurun Parkkuussa
sijaitsevaan saareen.
– Vanhemmillani on ollut
siellä kesäpaikka 1970-luvulta
lähtien. Mökkeily tarkoittaa minulle lähinnä rentoa oleilua. Kun
olin lapsi, me kävimme mökillä
myös hiihtolomaviikoilla, hän
selostaa.
Myös metsä kutsuu miestä
aika ajoin.
– Vanhempani omistavat palstan Kurun Itä-Aureessa. Siellä
teen polttopuita ja urakoin risusavotassa tarvittaessa, hän
mainitsee.
– Käyn myös patikoimassa
Seitsemisen kansallispuistossa.

Pitkään lounastavat
eurokraatit harhaa
Euroopan tason päätöksentekoprosessit tuntuvat rivikansalaisesta hitailta.
– Sitä ne toki ovatkin, mutta
kun asiasta saadaan lopulta päätös aikaiseksi, niin ne pannaan
ripästi toimeksi ja niillä on vaikutusta alueella asuvien arkeen,
Marko Ulvila kuvailee.
– Hyviä käytännön esimerk-

Marko Ulvila tekee jälleen pätkätöitä – tällä kertaa vajaan
kahden vuoden pestin Euroopan vapaa allianssi eli EFA-ryhmään kuuluvan vihreiden europarlamentaarikon Satu Hassin
erityisavustajana.
kejä tästä ovat esimerkiksi ulkomaan puheluiden verkkovierailu- eli roaming-hinnoille asetettu
Euroopan alueen hintakatto tai
halpalentoyhtiöiden korvausvelvollisuus.
Ulvilaa Euroopan parlamentissa viehättää sen monikulttuurisuus ja -kielisyys sekä tietty
rentous.
– Täällä ei vallitse yltiömuodollinen ilmapiiri. Pukukoodiakaan
ei tarvitse noudattaa ainakaan
vihreiden ryhmässä, hän hymyilee.

– Mielikuva Brysselistä ja Strasbourgista pitkillä lounailla istuvien eurokraattien keskipisteestä
on mielestäni väärä. Tämä on
mainettaan parempi hallinnon
kokonaisuus, jossa tehdään valtavasti töitä. Turhaan byrokratiaan en ole täällä törmännyt, hän
painottaa.
Strasbourgin jälkeen Ulvilan
aikaa vaativaa työsarkaa on Qatarin Dohassa juuri alkaneeseen
ilmastokokoukseen valmistautuminen yhteistyössä Satu Hassin
kanssa.
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Päivi Taskinen, Strasbourg

Ylöjärven Uutiset
vallan ytimessä

Luomusta
löytyy voimaa
maatiloille

CAP-uudistus, EU:n budjetti, tukien leikkaukset,
viherryttäminen ja lähiruoka sekä luomutuontanto.
Muun muassa nämä sanat pulpahtelivat useaan
otteeseen maatalousasioita pohtivien europarlamentaarikkojen suista
Strasbourgissa.
– Luomu on viherryttämisen
ydintä. Sen edistämisessä tulisi
sekä Suomella että Euroopalla
olla visio, jolle asettaa selkeät
tavoitteet, vihreiden europarlamentaarikko Tarja Cronberg
toteaa.
Viherryttäminen eli maatalouden ohjaaminen ympäristöystävällisemmäksi on hänen
mielestään hyvä asia Euroopan
maatalouspolitiikan keskiössä.
– Vaikeaa tässä ovat jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat.
Ratkaisut pitää löytää joustavasti, kunkin maan lähtötilanne
ja nykyiset käytännöt huomioon
ottaen, hän luonnehtii.
– Paljon esillä ollut kolmen viljelykasvin vaatimus on esimerkki
siitä, miten liian yksityiskohtaiset
vaatimukset näin heterogeenisellä alueella ja alalla voivat toimia alkuperäistä tarkoitustaan
vastaan.
Maatalouden ja maaseudun
kehittämisen valiokunnassa vai-

kuttava kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa
uskoo luomutuotannon olevan
kotimaisen maataloutemme voimavara ja mahdollisuus markkinoilla.
– Suomalaisen ruokatarjonnan monipuolistaminen erikoistumalla on se niksi, joka pitää
maataloutemme pinnalla, hän
arvioi.

Lähiruokakin on
arvossaan
Ylöjärveläiset viljelijät saivat
esittää toimittajan välityksellä
kysymyksiä europarlamentaarikoille.
Yksi heistä tiedusteli, onko
edustajillamme käsitystä siitä,
mitä merkitsisi Suomen vaihtotaseelle, jos elintarvikeomavaraisuutemme laskisi esimerkiksi
50 prosenttiin. Hän kysyi myös,
onko Suomella ja Euroopalla varaa ostaa ruokaa muualta.
– Omavaraisuutemme on
myös iso turvallisuuskysymys
esimerkiksi ympäristökatastrofien kannalta katsottuna. Ruoan
tarve kasvaa koko ajan. Niinpä
meillä ei ole varaa jättää alueita
hyödyntämättä. Lähiruoka on
tällä hetkellä suuressa arvossaan, keskustan europarlamentaarikko, maatalousvaliokunnassa toimiva Riikka Manner
vakuuttaa.
Cronberg huomauttaa, että
kuluttajien keskuudessa on kiin-

– Perheviljelmät ovat maataloutemme perusta. Niitä kannattaa vaalia. Virossa pieniä tiloja yhdistettiin isoiksi yksiköiksi
sillä seurauksella, että ne menivät konkurssiin, Riikka Manner valottaa.

Maatalouskysymyksiä puivan Petri Sarvamaan mukaan pienen maan parlamentaarikko voi vaikuttaa asioihin EU-tasolla
verkostoitumalla muiden maiden edustajien kanssa.

nostus kotimaista ruokatuontantoa, lähiruokaa ja myös luomua
kohtaan koko ajan nousussa.
– Tähän kysyntään pitää vastata sekä Suomessa että koko
Euroopan tuotannossa, hän
luonnehtii.
Hänen mukaansa vaihtotaseemme on vääränlainen jo
nyt.
– Meidän pitäisi ehdottomasti
viedä enemmän ja tuoda vähemmän. Tämä koskee koko EU:ta.
Rahaa tuontiin ei ole. Siitä huolimatta esimerkiksi luomu on yhä
kasvavassa määrin tuontiruokaa,

tukiin liittyvä monimutkainen ja
kankea byrokratia sekä EU-direktiivien ylitulkinta Suomessa.
He kysyivätkin, miten näitä voisi
vähentää.
Manner huomauttaa, etta direktiivit asettavat tietyn minimitason, joka on riittävä. Kansallinen, suomalaisten virkamiesten
toisinaan harjoittama ylitulkinta
on oma lukunsa. Se on heidän
käsissään.
Petri Sarvamaan mukaan suomalaisten pitäisi suhteellistaa
sitä tapaa, jolla tuki- ja direktiiviviidakkoa viedään käytäntöön.

hän huomauttaa.
– Meillä on kaikki edellytykset kasvattaa paitsi omavaraisuuttamme, myös vientimme
osuutta. Meillä on viljelyyn sopivaa maata, ajanmukainen rakennuskanta, uutta teknologiaa,
hyvä eläinaines, koulutettuja ja
osaavia maatalousyrittäjiä sekä
laaja neuvontaorganisaatio.

Luovaa tulkintaa
direktiiveihin
Viljelijöiden keskuudessa jatkuva kuuma puheenaihe on myös

– Näissä asioissa tarvittaisiin
enemmän luovaa tulkintaa, hän
miettii.
Euroopan Unionin maatalouspotiliikkaa (Common Agricultural Policy CAP) ollaan uudistamassa vuosille 2014–2020.
EU-parlamentilla on tässä
työssä merkittävä rooli muutosesitysten tekijänä EU:n komission esitykseen uudeksi maatalouspolitiikaksi.
Lisää haastetta tekemiseen
tuovat EU:n budjettiin esitetyt
maataloustukien rajuilta kuulostavat leikkaukset.

