Yhteisöllinen ruoka -paneelikeskustelu, su 13.2.2022 klo 16 - 18
paikka: Osuuskunta Oma maan jäsentila, Kaarlenkatu 15 tai etänä (Zoom)
Ruoalla ja sen tuotannolla on aina ollut suuri merkitys yhteisöille ja niiden hyvinvoinnille.
Nykyisin globaali ruokajärjestelmä on anastanut vallan itselleen ruoantuotantoa koskevissa
kysymyksissä aiheuttaen samalla monia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Tilaisuudessa
pyritään löytämään näiden ongelmien ratkaisuun avaimia, joiden avulla ruokajärjestelmä
voitaisiin saada takaisin yhteisiin käsiin.
Muuttamalla ruoka- ja energiatuotantoamme sekä niiden jakelua ja kulutusta, voimme
tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti. Koska perustarpeet ovat niin jokapäiväisiä ja perustavanlaatuisia
yhteiskunnallisia kysymyksiä, saa niiden muuttaminen aikaan monia muitakin muutoksia.
Paikallinen ruoka on nousemassa asemassa myös Suomessa, mutta miksi se ei yksin
riitä? Mitä voisimme tehdä, jotta ruoka saataisiin yhteisölliseksi ja miksi se on tärkeää?
Mukana paneelikeskustelussa ovat:
Otto Bruun - on ympäristöoikeuden väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa.
Tutkimustyössään hän tarkastelee ympäristö- ja oikeudenmukaisuuskysymysten yhteyttä:
esimerkiksi sitä miten ruokajärjestelmän reiluutta ja ympäristökestävyyttä voitaisiin
vahvistaa sekä paikallisesti että globaaleissa tuotantoketjuissa. Bruun on myös toiminut
useissa kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä viime vuosina.
Laura Gustafsson - on helsinkiläinen kirjailija, joka työskentelee myös kuvataiteen ja
teatterin kentillä. Hänen tulokulmansa ruoantuotantoon liittyy ensisijaisesti kysymykseen
eläinoikeuksista – toki muita näkökulmia sivuuttamatta. Gustafssonin ja Terike Haapojan
Siat-näyttely Seinäjoella herätti hiljattain keskustelua siitä, kenellä on lupa puhua
ruoantuotannosta ja mitä siitä saa sanoa.
Galina Kallio - työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.
Hänen työnsä suuntautuu omaehtoisen ruokatalouden ja vaihtoehtoisten organisoitumisen
muotojen tutkimiseen. Hän tutkii erityisesti ihmisten suhteita maahan ja muunlajisiin
toimijoihin sekä toimeentulon mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia monimuotoisessa
yhteisöviljelyssä, uudistavassa maataloudessa ja metsäpuutarhanhoidossa. Hänen
meneillään oleva tutkimusprojekti "Ihmistä laajempi talous ekologisen kriisin aikakaudella"
on Suomen Akatemian rahoittama. Hän työskentelee akatemian ja aktivismin
välimaastossa osallistuen aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on myös
Kaupunkilaisten Oman Pellon ja Untame tutkimuskollektiivin perustajajäsen.
Jukka Lassila - on luomuviljelijä ja pitkän ajan paikallisruokatoimija Osuuskunta Oma
Maassa.
Moderaattorina toimii Teppo Eskelinen – on filosofi ja yhteiskuntatieteilijä, joka toimii
työkseen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtorina. Hän on tutkinut
vaihtoehtoisia talousaloitteita, talouden ja demokratian suhteita ja globaalia
oikeudenmukaisuutta. Tieteellisen työn lisäksi hän on toiminut useissa järjestöissä ja
kampanjoissa.

