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Villa Elfvikin luontotalon pihamaa täyttyy sunnuntaina lähiluomu- ja harrastepuutarhapisteistä. Luomua läheltä -tapahtuma järjestettiin Villa Elfvikissä jo viime syksynä – paikalla kävi yli 700

vierasta.

– Määrä yllätti meidät kaikki, joten järjestämme kevätversion samasta tapahtumasta. Tarjolla on isoja ja pieniä luontoelämyksiä koko perheelle, määrittelee Leena Saari Beras-hankkeesta

(Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society).

Järjestäjät haluavat tuoda esille ravinteita kierrättävän luomuviljelyn potentiaalin Itämeren suojelulle. Samalla he tarjoavat

vuorovaikutusmahdollisuuden sekä kuluttajille että luomutuottajille.

– Kannustamme ihmisiä hyödyntämään omia parvekkeita ja puutarhoja. Siten saamme läheisemmän kontaktin ruoantuotantoon. Ruoka ei tule

kaupasta – se tulee maasta, Saari tähdentää.

Luomuajattelu liittyy Saaren mielestä niin ruoan laatuun ja arvostukseen kuin myös kannanottoon oikeudenmukaisemman kotieläintuotannon puolesta. Se on valinta puhtaamman ja

ympäristöystävällisemmän ruoantuotantotavan puolesta.

– Luonnonmukaisen ja itse tehdyn ruoan arvostuksen kasvu on osa ruokavallankumousta, jossa haetaan vastavoimaa ruoan teollistamiselle. Osa kuluttajista hakee luomutuotteista

makuelämyksiä, toiset taas vastustavat eineksiä, jotka on valmistettu halvoista raaka-aineista ja kuljetettu kaukaa.

Saaren mukaan lähiluomuajattelu voimistuu kuluttajissa. Samaan aikaan tuotteiden teollinen prosessointi, kansainvälinen tuonti ja myynti marketeissa kasvavat.

– Viikonloppuna ihmisillä saattaa olla enemmän aikaa ruoanlaittoon ja halua käyttää laadukkaita raaka-aineita. Viikolla kulttuuri voi olla toinen.

Tuottajalle luomu on tapa erikoistua ja löytää mahdollisuus erikoistuotteen myyntiin. Toiminnan kannattavuus toteutuu kuitenkin melko harvoin.

– Parempi kannattavuus tarkoittaisi myös oikeudenmukaista voitonjakoa koko elintarvikeketjussa. Suora- tai tilamyynti on yksi vaihtoehtoinen toimintamalli, jossa tuottaja voi lyhentää

elintarvikeketjun pituutta ja varmistaa itselleen näin oikeudenmukaisemman korvauksen.

Yksi ongelmista on, että Suomessa luomun kehittämisessä on korostettu markkinalähtöisyyttä.

– Kun kauppa ja kuluttajat ovat lähteneet asiaan mukaan, tarjonta ei ole pysynyt perässä. Se on lisännyt luomun tuontia.

Luomupäivässä on mukana uusmaalaisia luomuviljelijöitä ja heidän tuotteitaan. Myyntitiskeillä on esimerkiksi leipää, siemeniä, yrttejä ja taimia sekä vihanneksia.

Oman purkin tuojat saavat mullan ja siemenen Sormet multaan -tapahtumassa. Teemaluennot, satuhetki ja ratsastus islanninhevosilla kuuluvat ohjelmaan.

Luomua läheltä -tapahtuma Villa Elfvikissä (Elfvikintie 4) su 6.5. klo 10–15. Lisätiedot: www.espoo.fi/villaelfvik.
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Uraäidillä on aina huono omatunto (/artikkeli/107013-uraaidilla-on-aina-huono-omatunto)

(/artikkeli/107013-uraaidilla-on-aina-huono-omatunto)

– Työn ja äidin roolin yhteen sovittaminen onnistuu välillä tosi huonosti, välillä paremmin, kansanedustaja Pia Kauma huokaa. (http://www.lansivayla.fi/artikkeli

/107013-uraaidilla-on-aina-huono-omatunto)

PAIKALLISET (/UUTISET/PAIKALLISET) 2 kommenttia  (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/107013-uraaidilla-on-aina-huono-omatunto#kommentit)

”Äiti ei saa pukeutua niin kuin teini” (/artikkeli/106338-%E2%80%9Daiti-ei-saa-pukeutua-niin-kuin-teini%E2%80%9D)

(/artikkeli/106338-%E2%80%9Daiti-ei-saa-pukeutua-niin-kuin-teini%E2%80%9D)

Oman tyylin löytäminen vie monilla useamman vuoden. Kukin taablaa tyylillään, eikä siihen ole muilla nokan koputtamista. Kun nainen saavuttaa äitiyden onnen, on

inventaarion paikka. Jatkaako nuorena aikuisena löytämällään tiellä vai pitäisikö kehittää uusi äiti-look. Pitääkö äidin näyttää tietynlaiselta? (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/106338-

%E2%80%9Daiti-ei-saa-pukeutua-niin-kuin-teini%E2%80%9D)

VIIHDE (/UUTISET/VIIHDE) 31 kommenttia  (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/106338-%E2%80%9Daiti-ei-saa-pukeutua-niin-kuin-teini%E2%80%9D#kommentit)

Naapurusto tyrmää Westendin tornitalot (/artikkeli/107014-naapurusto-tyrmaa-westendin-tornitalot)

(/artikkeli/107014-naapurusto-tyrmaa-westendin-tornitalot)

Westendiin suunnitellut kaksi 16-kerroksista asuintornitaloa ovat herättäneet ympäristön asukkaat vastarintaan asuinalueensa nykyilmeen puolesta.

(http://www.lansivayla.fi/artikkeli/107014-naapurusto-tyrmaa-westendin-tornitalot)

PAIKALLISET (/UUTISET/PAIKALLISET) 35 kommenttia  (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/107014-naapurusto-tyrmaa-westendin-tornitalot#kommentit)
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Vuosi kamarikuoron kera

Kirkkoasiat keskitetään palvelukeskukseen

Suomen paras poropaimen asuu Vantaalla - katso
video!

Erilainen runokirja

Hintava kouluremontti kaupunginhallituksessa

Uraäidillä on aina huono omatunto 2

Ikäpolvet kohtaavat Kauniaisissa

Stadionväki ei kaipaa liikoja parkkipaikkoja

Pyöräilemään yhdessä 12.5. (/kumppanit/espoon-latu/107209-pyorailemaan-yhdessa-125)

(/kumppanit/espoon-latu/107209-pyorailemaan-yhdessa-125)

Yhdessä pyöräilemään Espoon Latu järjestää kansallisena pyöräilypäivänä 12.5. perhepyöräilyn kaikenikäisille. Tapahtuma alkaa klo 11 Tapiolan

Kulttuurikeskuksen pääoven edessä. Suomen Ladun Yhdessä pyöräilemään -tapahtumia järjestetään samanaikaisesti yli 40 paikkakunnalla.

(http://www.lansivayla.fi/kumppanit/espoon-latu/107209-pyorailemaan-yhdessa-125)

ESPOON LATU (/ESPOON-LATU)

Julista itsellesi painorauha ja ole ylpeästi omankokoisesi  (/kumppanit/nuorten-tieto-ja-neuvontapiste-yesbox/107118-julista-itsellesi-

painorauha-ja-ole-ylpeasti-)

(/kumppanit/nuorten-tieto-ja-neuvontapiste-yesbox/107118-julista-itsellesi-painorauha-ja-ole-ylpeasti-)

 Kuka päättää mikä on kaunista? Miksi kaikkien ihmisten pitäisi mahtua tiettyyn muottiin? Kelpaanko sellaisena kuin olen - itselleni ja muille? Kulttuurimme on luonut

laihdutuskeskeisiä käyttäytymis- ja ajatusmalleja, jotka hallitsevat turhan monien elämää. 6.5. (http://www.lansivayla.fi/kumppanit/nuorten-tieto-ja-neuvontapiste-yesbox/107118-julista-

itsellesi-painorauha-ja-ole-ylpeasti-)

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPISTE YESBOX (/YESBOX)

Espoon työttömyysprosentti viiden pinnassa jo syksystä lähtien (/kumppanit/espoon-te-toimisto/107091-espoon-tyottomyysprosentti-

viiden-pinnassa-jo-syksysta-lahtien)

(/kumppanit/espoon-te-toimisto/107091-espoon-tyottomyysprosentti-viiden-pinnassa-jo-syksysta-lahtien)

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston luvut kertovat melko hyvästä tilanteesta Espoon seudun osalta. (http://www.lansivayla.fi/kumppanit/espoon-te-toimisto

/107091-espoon-tyottomyysprosentti-viiden-pinnassa-jo-syksysta-lahtien)

ESPOON TE-TOIMISTO (/KUMPPANIT/ESPOON-TE-TOIMISTO)

Suomen paras poropaimen asuu Vantaalla - katso video! (/artikkeli/106974-suomen-paras-poropaimen-asuu-vantaalla-katso-video)

(/artikkeli/106974-suomen-paras-poropaimen-asuu-vantaalla-katso-video)

Vantaalla ei poroja ole haitaksi eikä edes paimennettavaksi asti. Siitä huolimatta Vantaalla asuu Suomen paras porokoira. Lapissa järjestetyt

poronpaimennuskilpailut voittaneen suomenlapinkoira Mierkan katse on vakaa. Ympärillä touhuavat koirat jäävät huomiotta, kun Mierka keskittyy siihen, mitä

omistaja Henna Hörkkö sanoo. (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/106974-suomen-paras-poropaimen-asuu-vantaalla-katso-video)

PAIKALLISET (/UUTISET/PAIKALLISET)

KUMPPANIKIRJOITUS

KUMPPANIKIRJOITUS

www.grifk.fi/jaakiekko

UUSIMMAT

Uutiset Keskustelut Kumppanijutut
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Kevään merkkejä

Onko rantaraitti Espoossa kunnossa?:

 Kyllä  Ei

UUSIMMAT BLOGIT JA KOLUMNIT

GALLERIOISTA

Päivän kysymys

Kuvakisa
Klikkaa tästä.

Liity lukijapaneeliin

Viimeaikainen toiminta

Kirjaudu sisään Sinun on oltava kirjautunut sisään,
jotta voit nähdä kaveriesi

viimeaikaisen toiminnan.

Jättimäinen penis ilmestyi päiväkodin pihalle –
katso kuva | Länsiväylä
9 henkilöä suosittelee tätä.

Suomen paras poropaimen asuu Vantaalla -
katso video! | Länsiväylä
37 henkilöä suosittelee tätä.

Jesse Kaikuranta Espoonsillassa | Länsiväylä
63 henkilöä suosittelee tätä.

Facebookin yhteisöliitännäinen

KOLUMNIT
A-P. PIETILÄ

Nuoren megamoka on jättää
koulunsa kesken. Vanhempien
virheenä on sallia koulun
hylkääminen, sillä siitä seuraa
nuorelle huono loppuelämä.
Kultainen nuoruus on koulussa.
Pelkän peruskoulun varassa
sinnittelijällä on suuri riski joutua
työttömäksi,...

Rappiolla on paha olla

Itämerta voi suojella lähiluomua ostamalla | Länsiväylä http://www.lansivayla.fi/artikkeli/107060-itamerta-voi-suojella-lahilu...

3 of 4 7.5.2012 10:00



Muotoile Espoo! (7.5.)
Ruotsalaista käyttökeramiikkaa (7.5.)
Monikulttuurinen teatteriryhmä (7.5.)
Peter Dahl Tarvaspäässä (7.5.)
Suomenojan luonto -valokuvanäyttely (7.5.)
Marskiviholaisen jäljillä - Suomenojan luonto
valokuvissa (7.5.)
Espoon kuvataidekoulu Villisiassa (7.5.)
Mun koti (7.5.)
Espoonjoki, valokuvia (7.5.)
Mitä kuvitella saattaa - Liisa Hilasvuoren installaatioita
Galleria AARNIssa (7.5.)

Katso uusimmat leffatrailerit. Klikkaa tästä!

Paneelissa mukana oleminen on helppoa ja
vaivatonta, eikä sido sinua mihinkään. Vastaamalla
autat meitä kehittämään lehden sisältöä ja
mainontaa entistä kiinnostavammaksi. Klikkaa tästä
ilmoittautumiseen.

Tapahtumat

LÄNSIVÄYLÄN LEFFATRAILERIT

Olemme Facebookissa

Juho Sari Tapani Tarmo Maija

Jyrki Benita Tomi Johannes

Länsiväylä

799 henkilöä tykkää kohteesta Länsiväylä

Tykkää

Facebookin yhteisöliitännäinen

Itämerta voi suojella lähiluomua ostamalla | Länsiväylä http://www.lansivayla.fi/artikkeli/107060-itamerta-voi-suojella-lahilu...

4 of 4 7.5.2012 10:00


