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Aasialaiset ostajat ovat tarkkoja ruuastaan.
Lupaa sianlihan myyntiinkin jouduttiin
odottamaan
pitkään, vaikka
Suomi on
ruuan puhtauden suhteen
monella tapaa
edelläkävijä.

Pöytyän perusturvalle toivotaan lisää tilaa
PÖYTYÄ
Pöytyän perussuomalaisten
valtuustoryhmä jätti valtuuston
kokouksessa kaksi perusturvan
asiakkaiden yksityisyyttä koskevaa aloitetta.
Ryhmä esittää, että perusturvan Riihikosken toimipisteeseen järjestetään uusi kokoustila perusturvan asiakkaiden ja
henkilöstön käyttöön.
Toisessa aloitteessa perusturvan toimipisteessä asiakkaiden käytössä olevalle
tietokonepäätteelle halutaan
nykyistä yksityisempi tila. Tila
pitäisi erottaa muusta asiakastilasta ja sinne tulisi saada myös
tulostin.

Lieto pitää
verot ennallaan

Aurasta lähtee possua
kiinalaisiin ravintoloihin
■■Auralaisten
Antikaisten tila
pilotoi HK:n Aasian
markkinointia
AURA
Marika Timonen
Auralaisten Matti ja Taru Antikaisen tilan antibioottivapaata rypsipossua on heinäkuusta alkaen viety
hongkongilaisiin ja macaolaisiin ravintoloihin ja korkeatasoisiin ruokakauppaketjuihin. Aasian markkinoiden odotetaan tuovan asiakkaita myös muille suomalaisille
sianlihantuottajille, sillä Atria sai
omat vientilupansa toukokuussa ja
HK hiljakkoin. Työtä vientilupien
eteen on tehty vuosikausia.
Aasialaisille asiakkaille on Antikaisten mukaan tärkeää muun muassa antibiootti-, GMO- ja soijavapaus.
–Suomalaiset eivät osaa vastaavalla tavalla ruuan puhtautta arvostaa, Taru Antikainen harmittelee ja
toteaa Suomen olevan 30 vuotta
muita edellä antibioottien käytössä,
tai ennemminkin käyttämättömyydessä.
Antikaisten tilallakin on jo vuosia tuotettu lähes antibioottivapaata
possua. Nyt vähäisiäkin määriä antibioottia saavat eläimet myydään
muualle ja omaan kasvatukseen
jäävät vain ne, joille antibiootteja
ei ole jouduttu antamaan.
Antibioottivapaan possun kasvatuksen mahdollistaa Suomen
uniikki tautitilanne.
–Meillä on terveet eläimet, sillä

Taru ja Matti Antikaisen tilalta possut lähtevät nyt Aasian markkinoille.
Antibioottivapaan rypsipossun markkinoinnissa Antikaisten tila on toiminut pilottina.

n EPÄLUULOINEN OSTAJA
Kiina on sianlihan tuottajana
paitsi maailman suurin myös
omavarainen. Kotimaiset ruokaskandaalit ovat kuitenkin avanneet markkinat myös tuontilihalle. Skandaaleista kärsineet
kiinalaiset, kuin myös muut aasialaiset, ovat ostajina joka tapauksessa epäluuloisia. Tuoteväärennöksien pelko näkyy Matti
Antikaisen mukaan muun mu-

tautien torjumisen ja ennaltaehkäisyn eteen on Suomessa tehty työtä
jo 1970-luvulta lähtien, Matti Antikainen toteaa.
Varuillaan Suomessakin silti jatkuvasti joudutaan olemaan. Afrikkalaista sikaruttoa suomalaistiloilla
pelätään niin kuin ruttoa pelätään.

assa siinä, että teurastamoilla ei
saa teurastaa mitään muuta kuin
sikaa. Taru Antikainen puolestaan kertoo, että toistaiseksi Kiinaan voidaan viedä lihaa vain pakasteina konteissa.
–Junareitti Venäjän läpi mahdollistaisi tuoretavaran viennin,
mutta kiinalaiset eivät luota venäläisiin.

Saparot indikaattori ja valtti
Sikojen terveyteen liittyy oleellisesti
saparot, jotka useimmissa maissa
leikataan pois puremavammojen
välttämiseksi. Terveet eläimet eivät
Antikaisten mukaan kärsi stressistä
siinä määrin kuin sairaat, mikä vä-

hentää saparoiden puremista.
–Kun saparot leikataan, menetetään eläinten hyvinvoinnin indikaattori. Jos saparo on kippura,
eläin voi hyvin, jos se on suora, eläin
voi huonosti, Taru Antikainen kertoo.
Saparot ovat suomalaisille sianlihantuottajille myös myyntivaltti,
sillä Aasiassa niitä himoitaan samoin kuin suomalaisten hyljeksimiä sorkkia, päitä, korvia ja poskia.
Aasian markkinoiden avauduttua
Antikaisten tilan tuotannostakin jää
enää kinkut kotimaan markkinoille.
Toistaiseksi Antikaisten tila on
HK:n tiloista ainoa, jolta possua
Aasiaan viedään. Antikaiset eivät
kuitenkaan usko kauaa olevansa
ainoita. Heidän HK:n kanssa tekemästä markkinointityöstä hyötynevät myös muut HK:n sopimustilat.
–Esimerkiksi sitä ei rypsipossun
markkinoinnissa aluksi huomattu
ajatella, että Aasiassa kaikki markkinoilla oleva rapsi on geenimuunneltua, Taru Antikainen kertoo vastaan tulleista opeista.
Markkinoiden avautuminen onkin vaatinut ostajien vakuuttamista
lihan puhtaudesta. Tilan emäntä on
saanut toimia muun muassa mannekiinina videoilla, joilla tuotantoa
kuvataan rypsin puinnista possujen
ruokintaan. Tilalle on myös tehty
lukuisia vierailuja.
–Yksi tärkeä asia aasialaisille on
sekin, että täällä ei ole orjatyövoimaa, Taru Antikainen kertoo.
Hänelle esitelmöimisestä on tullut jo osa omaa työtä, sillä hän kiertää myös ympäri Eurooppaa puhumassa antibioottivapauden ja saparoiden puolesta.

LIETO
Lieto jatkaa nykyisellä verotuksella. Kunnanvaltuusto päätti
ensi vuoden tuloveroprosentiksi 19,5 prosenttia. Myöskään
kiinteistöveroprosentteihin ei
tule muutoksia.

Poliisi pyytää
vihjeitä
mönkijästä
PÖYTYÄ/Yläne
Poliisi pyytää vihjeitä Vaskijärven luonnonpuistossa
tapahtuneeseen luonnonsuojelurikokseen. Ilmoituksen
mukaan Vaskijärven luonnonpuistossa on ajettu mönkijällä
ja aiheutettu huomattavia jälkiä
luontoon. Jäljet havaittiin maanantaina.
Yläneellä sijaitseva Vaskijärven luonnonpuisto on rauhoitettu luonnonsuojelualue.
Havainnot mönkijästä tai sen
kuljettajasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihje.turku.lounaissuomi@poliisi.fi

Toimintakeskuksen kustannusarvio nousi
LIETO
Liedon toimintakeskuksen
kustannusarvio on noussut kevään 2016 kustannusarviosta
380 000 eurolla. Kustannusarvio
on nyt 2,98 miljoonaa euroa.
Aiemman kustannusarvion ylittyminen johtuu suunnitelmien
tarkentumisesta, rakentamisen
yleisen kustannustason noususta sekä lisätyövarauksesta.
Toimintakeskus on tarkoitus
toteuttaa ensi vuonna Kuntarahoituksen leasing-rahoituksella.

