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Joukko suomalaisia kumppanuusmaatalousyhteisöjä julkaisi oman ruokamanifestin
muistuttaakseen, että ruoka ja sen tuotanto ovat kaikkien yhteiskuntien perusta
Suomessa vietetään 20.–27.2.2022 ensimmäistä kertaa kansainvälistä kumppanuusmaatalousviikkoa.
Kumppanuusmaatalous on maailmalla suosittu ruoan tuotannon ja suoramyynnin tapa, jossa tuottajat ja
kuluttajat tekevät yhteistyötä. Kuluttajat maksavat tulevasta satokaudesta etukäteen. Viljelijä puolestaan
sitoutuu tuottamaan tuoretta, paikallista ja turvallista ruokaa sovitulla tavalla.
Kumppanuusmaatalousviikon tarkoituksena on tuoda kumppanuusmaatalouden mahdollisuudet kuluttajien
tietoisuuteen, mutta myös antaa ääni kumppanuusmaatilallisille itselleen. Joukko suomalaisia
kumppanuusmaatalousyhteisöjä julkaisivat maanantaina 21.02.2022 oman ruokamanifestin kertoakseen
toimintansa merkityksestä. Manifesti nostaa esille asioita, joita ruokamme ja ruokajärjestelmämme parissa
työskentely voi antaa.
Manifestissaan kumppanuusmaatalousyhteisöt haluavat ensinnäkin muistuttaa, että ruoka ja sen tuotanto
ovat kaikkien yhteiskuntien perusta: “Ruoka on yhteiskunnan ytimessä. Se yhdistää kaikkia ihmisiä joka päivä.
Kun ruokatalous on omissa käsissämme, myös yhteiskunnan rakenteellinen muutos on mahdollista.”
Kumppanuusmaataloudelle on ominaista pyrkimys kestävään, luontoa ja sen monimuotoisuutta vaalivaan
viljelyyn. Turvallista ja terveellistä ruokaa tuotetaan suoraan kuluttajille maailmassa, jossa ruoan alkuperä jää
muuten usein tuntemattomaksi. Luottamus sekä kuluttajien ja viljelijöiden keskinäiset sopimukset korostuvat,
vuorovaikutus vahvistuu. Nämä lisäävät varmuutta toimia paremman huomisen puolesta.
Manifestissa painotetaan myös maailmanlaajuista ruokasuvereniteettia eli oikeutta kulttuurisesti ja
terveydellisesti sopivaan, kestävästi tuotettuun ruokaan sekä oikeutta määrittää ja toteuttaa paikallisiin
olosuhteisiin soveltuva ruokajärjestelmä. Globaali markkinatalous kohtelee nykyisellään maailman viljelijöitä
epäreilusti ja ilman kunnioitusta niin, ettei ruokasuvereniteetti useinkaan toteudu varsinkaan eteläisen
pallonpuoliskon pienviljelijöiden parissa. Kumppanuusmaatalous niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin
maailmalla luo toimivaa maatalouden mallia, jossa kuluttajien ja tuottajien edut ovat suuryritysten ja globaalin
pääoman etujen edellä.
Manifestillaan kumppanuusmaatalousyhteisöt välittävät viestiä siitä, että kyse on paljon suuremmista
kysymyksistä kuin vain ruoan tuottamisen ja hankkimisen tavasta. Kumppanuusmaatalous tarjoaa
mahdollisuuden muuttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa niin paikallisesti kuin globaalistikin.
Manifesti pohjautuu soveltaen Urgencin visioon ja missioon.
Lue lisää: https://blogs.helsinki.fi/kumppanuusmaatalous/ruokamanifesti-2022/
Kumppanuusmaatalous.fi-sivustolta löytyvät Suomessa toimivat kumppanuusmaatilat, yleistä tietoa
kumppanuusmaataloudesta sekä kumppanuusmaatalousviikon ohjelma. Viikon järjestävät Suomen
kumppanuusmaatilojen verkosto Kumppanuusmaatalous ry ja Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä,
kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (KUMAKKA)-hanke, jota toteuttavat Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti ja Luomuliitto Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.
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