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Suomessa elää
arviolta 120–
135 sutta. Takasivu

+44,7 %
+6,5 %
Yritykset

Henkilöstö

PÄÄKIRJOITUS Maaseudun tuntijoita tarvitaan parlamentissa
YLIÖ Kunta- ja maakuntamalli turvaa parhaiten palvelut
KOLUMNI Pakkaus on välttämätön paha
m.mt1.fi Lue uutiset ja kuntasää matkapuhelimesta

Myyrät harmina. Myyrien aiheuttamat

Konkurssit kasvussa.

Alkuvuoden konkurssit
koskettivat entistä useampia
yrityksiä henkilöstöineen.

Monsanto sai
kuluttajat
kaduille
Maailman geeniteknologiakauppaa hallitsevaa Monsantoa vastaan järjestettiin lauantaina mielenosoituksia ympäri maailmaa.
Suomessa tapahtumat järjestettiin Helsingissä, Oulussa, Turussa
ja Vaasassa.
Kuluttajia huolettaa muun muassa siemenpatentteja kahmivan
Monsanton tiukentuva ote maailman ruuantuotannosta. Myös
geenimuunnellun ruuan terveysvaikutukset arveluttavat. Puolueetonta tutkimusta aiheesta on
vähän.
Sivu 8

Hanketukien
kuittisirkus
loppumassa
Hanketukien maksatukset eivät
ensi vuonna käynnistyvällä ohjelmakaudella vaadi sitä, että jokainen hankkeeseen kuuluva menoerä todennetaan kuitilla.
Tähän asti kuittien setviminen
on kuormittanut myös hallintoa
ja hidastanut asioiden käsittelyä.
Valvojien työ on ollut kuittien kyttäämistä.

Valtioilla on oikeus ja velvollisuus
huolehtia omasta ruokaturvastaan, Helsingin yliopiston agro
ekologian professori Juha Helenius sanoo.
Hän korostaa, että se pitää tehdä
omin resurssein. ”Ei pidä mennä
muiden riisikupeille ahmimaan.”
Tällä hetkellä maailman ruokahuolto ei Heleniuksen mielestä
toimi vastuullisesti.
Ostovoimaiset, usein väestöltään
vähäiset valtiot nostavat ruuan

Gumbostrandissa tyhjilleen jäänyt
teollisuuskiinteistö sai uuden
alun taidekeskuksena. Sivu 12

Esimerkkejä Suomessa syödyn ruuan
kotimaisuusasteesta
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto

82 %
78 %
72 %

Sianliha
Naudanliha
Jugurtti
Juusto

52 %

hintaa. Köyhissä maissa nähdään
nälkää, kun rikkaat ostavat ruuan
köyhien suusta.
Suomessa ruuan ja rehun omavaraisuus on Heleniuksen mielestä liian alhainen, ja sitä pitää
selkeästi parantaa.
Esimerkki kaikkea muuta kuin
kestävästä tuotannosta on soijan
tuonti, hän sanoo. ”Sitä ostetaan
eteläisestä Amerikasta, missä soijan viljelyn alta kaadetaan trooppista metsää.”
Sivu 10

Uudistunut
kotimainen

täysrehusarja
hevosille!
www.biofarm.fi

Taidekeskus tehtaassa. Sipoon

Ruuan omavaraisuus
joka valtion velvollisuus
Susanna Vettenrannan mielestä
muuntogeeninen ruoka on aikapommi.

vahingot ovat usein hirvituhoja
vakavampia. Sivu 11

Pk-sektori hyötyy
vapaakaupasta
Yhdysvaltojen ja EU:n vapaakauppasopimus hyödyttäisi eniten pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä, sanoo lähetystöneuvos Marjut Akola ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta.
”Ne kärsivät eniten kaupankäynnin teknisistä esteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen erilaiset tuotteiden
tekniset hyväksymisjärjestelmät
ja standardoinnit.”
Pienten ja keskisuurten yritysten saama hyöty Yhdysvaltain ja
EU:n vapaakauppasopimuksesta
monipuolistaisi Suomen yrityssektoria ja lisäisi vientiyritysten

määrää, Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi.
Akolan mukaan pelkkien tullimaksujen poistuminen ei edistäisi kaupankäyntiä riittävästi.
Euroopan parlamentin enemmistö tuki neuvottelujen aloittamista Yhdysvaltojen kanssa viime
viikolla käydyissä neuvotteluissa.
Kritiikkiäkin kuultiin.
”Esitellyt laskelmat sopimuksen hyödyistä ovat olleet ylioptimistisia”, sanoi europarlamentaarikko Tarja Cronberg (vihr.).
Hänen mielestään kaupankäyntiä voidaan lisätä myös tullimuodollisuuksia helpottamalla.
Sivu 6

Kari Salonen

Sopusoinnussa
luonnon kanssa
Joutsenolaisen
Tyynelän tilan isäntä
Juuso Joona
kasvattaa tilansa
ravinne- ja energia
omavaraisuutta.
Madot, mikrobit ja
hajottajat ovat
hänelle tärkeitä
apulaisia.

Eurovaalin teemat
samat kaikkialla
Euron kriisi ohjaa eurovaaliehdokkaiden valintaa Suomessa.
”Suurista puolueista muut kuin
perussuomalaiset ovat sisäisesti hajallaan EU-asioissa. Siksi ne
haluavat sekä EU-myönteisiä että
-vastaisia ehdokkaita”, Tampe-

LIIKENNE

reen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio sanoo.
Vuoden kuluttua pidettävissä
eurovaaleissa talouskriisi ja unionin suunta tulevat olemaan teemana kaikissa jäsenmaissa.
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Jaakko Kilpiäinen

Sivu 10
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Toni Lötjönen (oik.) ei löytänyt Jukka Ruipon matkailuautosta muuta
huomautettavaa kuin toimimattoman äänitorven.

Katsastuslain
muutos epäilyttää
Baijerin valtion metsään on
jätetty pyökin latva lahottajasienten ja hyönteisten ruuaksi,
runko on viety sahalle.

Puistokiista
käy kiivaana
Baijerissa

Eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys, jossa halutaan antaa myös
autokorjaamoille mahdollisuus
anoa autojen katsastuslupaa.
Yksityisiä katsastusasemia omistavan perheyrityksen toimitusjoh-

taja Mikko Kovalainen suhtautuu
lakimuutokseen epäillen.
”Olisi selkeämpää, jos tarkastustoiminta säilyisi erillisenä ja
riippumattomana.”
Sivu 9

Monenkirjavia
messuhoukuttimia

Sivu 11

Vihreät
pohtii kahta
johtajaa
Vihreitten viikonvaihteessa kokoontunut puoluekokous päätti,
että puolue ryhtyy selvittämään
kahden puheenjohtajan mallia.
Puolueella voisi olla kaksi puheenjohtajaa aikaisintaan vuonna
2015.
Sivu 5

Värikkäät uistimet
on tehty houkuttamaan kaloja vedessä
ja ostajia messuilla.
Kuusamon Uistimen
lusikkauistin Taiga
oli yksi Oulun
erämessujen
uutuuksista.
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