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Metsähallituslain luonnoksesta
annettiin määräaikaan
mennessä 81 lausuntoa. Sivu 8

PÄÄKIRJOITUS Sitä saa, mitä tilaa
VIERAILIJA Sipilän hallitus vaarallisessa liikkeessä
PÄÄTOIMITTAJALTA MTK liian lepsu?
www.maaseuduntulevaisuus.fi Onko alkuperällä väliä?

Päivittäistavarakauppa

–2,5 %

Vähittäiskauppa

Ylös sohvalta!
Pysyt kunnossa
pidempään
ja säästät
yhteistä
rahaa, jos
lisäät edes
vähän liikkumistasi
– jo lapsena. Takasivu

–2,3 %

Alamäki jatkuu.
Vähittäiskaupan
myynti laski lokakuussa vuodentakaiseen verrattuna.

Superbakteeri voi levitä
tuontibroilerin mukana
Tuontibroileri voi levittää antibiootteja kestäviä bakteereja.
Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran mukaan tuontibroilerista
tutkitaan rajalla salmonella, jäljitettävyys ja joitakin jäämiä, mutta ei superbakteereita.
Turun yliopiston bakteeriopin
professori Pentti Huovinen pitää niitä isona terveysriskinä.
”Jos jatkamme nykyiseen mal-

liin, vuonna 2050 antibiooteille
vastustuskykyiset bakteerit tappavat maailmassa enemmän ihmisiä kuin syöpä.”
Kansalaisjärjestö Finnwatch
julkisti keskiviikkona raportin,
jonka mukaan thaimaalaisten
broilerituotetehtaiden työoloissa on orjuuden ja ihmiskaupan
piirteitä.
Kyseenalaisissa oloissa tuo-

tettua thaibroileria on myyty
esimerkiksi kotimaisuudella
kampanjoivan Snellmanin tytär
yhtiön Snellman Pron tuotteissa.
Suomalaiset ruokatalot Atria
ja HK Scan toivovat, että thai
broilerista noussut kohu herättäisi suomalaiset oivaltamaan
kotimaisen lihantuotannon merkityksen.
Myös MTK:ssa toivotaan ku-

luttajien heräävän tuontibroilerin ongelmiin.
”Täällä on tehty vuosikymmeniä järjestelmällistä työtä broilereiden, kuten kaikkien tuotantoeläinten, hyvinvoinnin eteen”,
Suomen broileriyhdistyksen puheenjohtaja ja MTK:n valtuuskunnan jäsen Suvi Rantala-Sarjeant sanoo.
Sivut 2 ja 3

KANNATTAA
VARAUTUA
JA MIHIN EI.
www.lahitapiola.fi/maatilat

MTK ei hyväksy
tukiratkaisua

Broilerin kulutus Suomessa

Kotimainen
broileri

TIEDÄMME MIHIN

14 %

Tuonti

86 %

Lähde: TNS Gallup Elintarviketieto

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila aikoo suositella johtokunnalle, ettei MTK
hyväksy tekeillä olevaa kansallisten tukien ratkaisua.
Marttila kertoi kantansa MTK:n
valtuuskunnan kokouksessa torstaina. ”MTK haluaa panna pisteen
jatkuville tukileikkauksille”, hän
perusteli.
Valtuuskunta otti tiedon vastaan hyväksyvästi nyökkäillen.
Valtuuskunnan keskustelussa
kaikui maatalouden kannattavuuskriisi mutta myös usko, että

markkinaedunvalvonnan uudet
toimet tuovat tulosta. Valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi
Lunttila kutsui puhdasta suomalaista ruokaa uudeksi Nokiaksi.
Yli viisituntiseen yleiskeskusteluun mahtui viestejä kymmenistä
eri aiheista viljelijöiltä, metsänomistajilta ja maaseutuyrittäjiltä.
Valtuuskunnan suljetussa keskustelussa kannettiin tiettävästi
huolta tuottaja- ja metsänhoitoyhdistysten taloudesta ja sen vaikutuksesta koko järjestöön.
Sivut 4 ja 5

MARKKU VUORIKARI

Raision viljalaboratoriossa tutkittiin torstaina vehnän laatua.

Vehnän laatu
petti
odotukset
Vehnästä korjattiin runsas sato,
mutta laadultaan se oli pettymys.
Lähes 1 000 miljoonan kilon
vehnäsadosta vain 158 miljoonaa
kiloa täyttää monen myllyn asettamat leipäviljakelpoisuuden rajat: hehtopaino on vähintään 78
kiloa, sakoluku vähintään 180 ja
valkuaispitoisuus vähintään 12,5
prosenttia.
Sivu 7

Kuntaruuan
kotimaisuus
selvitetään
Suomen kaikkiin kuntiin on tällä
viikolla lähetetty kysely, jonka tavoitteena on selvittää kotimaisen
ruuan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa.
Sivu 3

Herkkuja Joensuulaisen Mantsin Makien yrittäjät Ulla ja Auvo Jeskanen valmistavat mustaherukoista
läheltä glögijuomaa, jonka Pohjois-Karjalan osuuskauppa on valinnut maakuntalaatikkoonsa.
Sivu 17

Rakentaminen Poliisi haluaa
aseluvan haun
lähtee
helpommaksi
kasvuun
Asuntorakentaminen on hidastunut edelleen tänä vuonna, mutta
ensi vuodelle luvassa on selvää
kasvua, totesi Forecon Oy:n johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala
Puupäivässä Helsingissä torstaina.
Pajakkalan mukaan ensi vuosi
näyttää hyvältä myös puutuoteteollisuuden vientimaissa Euroopassa. Se kasvattaa Suomen vientiä.
”Rakentamisen kasvu tuo
työpaikkoja. Se auttaa Suomen
talouttaa”, hän toteaa.
Sivu 8

Sisäasiainministeriö on valmis
keventämään raskassoutuista
aselupahallintoa. Turhista poliisikäynneistä ja soveltuvuusarvioinneista halutaan päästä eroon.
Lupa-asiat työllistävät poliisia
vuosittain 2,5 miljoonan käynnin
verran. Tavoitteeena on vähentää
käynnit kolmasosaan lähivuosina.
Lakia uudistetaan nopealla aikataululla. Viimeistään 2018 alkaen aselupahakemus jätetään
poliisille sähköisellä hakemuksella.
Sivu 5

VILLE-PETTERI MÄÄTTÄ

VIIKONVAIHDE

Metsähallituslaille taas
täystyrmäys
Sivu 8
JUHA HARJU

Traktorilla
pääsee leffaan

Ylikonstaapeli Ilari Vilén esitteli torstaina metsästysaseita, jotka on
tuotu Helsingin poliisiasemalle hävitettäviksi.

Maaseudun leffakansa kokoontui
viime viikonloppuna Matin-Tuvan perinteisille elokuvafestivaaleille.
Luoman suku on pyörittänyt
elokuvateatteri Matin-Tupaa
Ylistarossa vuodesta 1941 alkaen.
Uutta potkua toimintaan on haettu digitekniikasta.
Sivu 9

Elokuvateatteria Seinäjoen Ylistarossa pyörittävä Anssi Luoma
kurkistaa, onko salin puolella kaikki kunnossa.

