
TaKoPajassa taottua Ruoka-asiaa (lyhyesti) 
 
Muutamia linkkejä: 
 
www.mtt.fi > elintarvikeketjut > vastuullinen elintarviketalous 
www.wwf.fi > vastuullinen elämäntapa > ruoka 
www.sll.fi > luonto ja ympäristö > ilmastonmuutos > kohti ilmastoystävällistä ruokaa  
www.kua.fi > työmme > vaikuttamistyö > ruokaturva 
www.kua.fi > työmme > vapaaehtoistyö > changemaker  
 
jne, eli tietoa kyllä on! Nyt tarvitaan tekoja!!!  
Valintaa helpottaa toki tietoisuus, MIKSI nämä valinnat teemme: 
 
MIKSI esim. geenimanipulaatiosta vapaa? gm perustuu vanhentuneeseen tietoon: se perustuu 
ajatukseen, että ihminen on kaikkivoipa, tiede ratkaisee kaiken, luonto on täysin hallittavissa. Se 
on kauppapolitiikkaa ja valtapolitiikkaa. Siihen sisältyy riski koko eliökunnalle, sen tekniikka on 
alkeellista ja hallitsematonta, se on kallista ja hyötysuhde on huono, sillä ei lopeteta nälkää, se 
tuhoaa pienviljelijöiden elinoloja, sen kokeet ovat lyhyitä ja tarkastus lepsua. (Leena Kuusipalo, 
tutkija, joka puhui näitä seminaarissa viime talvena Tampereella esitelmässä “Geeniteknologian 
utopiat ja karu todellisuus”) www.gmovapaa.fi  
 
MIKSI luomu? Tavanomaisessa viljelyssä käytettävän keinolannoituksen typpi on loppumassa 
maailmasta. Se on uusiutumaton luonnonvara. Meidän on saatava ravinteet kiertoon. Tämä 
riittänee jo motiiviksi. www.luomu.fi  
 
Miksi reilu? Monet muualla tuotetut asiat: kaakao, kahvi, appelsiini, banaani (tarvitsemmeko 
näitä?) on tuotettu pahimmillaan lapsiorjatyövoimalla. Yksi varma tapa välttää mukana olo 
tällaisessa, on aina valita reilusti tuotettu, mikäli näitä tuotteita tarvitsee käyttää...  
www.reilukauppa.fi Reilu kauppa takaa aina tuottajalle takuuhinnan. 
 
Miksi lähi? Vastalauseena tälle meidän salolaiselle keskittämispolitiikalle haluamme täällä 
Suomessakin kannustaa pientuottajia tulemaan toimeen. Monien ongelmien syynä on suuriin 
yksiköihin keskittyminen. Me haluamme toki myös välttää kaikkia monikansallisia liikkeitä, joilla ei 
ole muuta motiivia toiminnalleen, kuin mahdollisimman suuren taloudellisen voiton tuottaminen 
ja se tapahtuu useimmiten juuri pienviljelijöiden kustannuksella. Kilpailuttaessa hankintoja 
ensisijaisena kriteerinä ei saisi olla talous. Katso www.mtk.fi /maatalous/ ruoka 
 
Miksi sesonki? Niin kuin ennen vanhaan: tomaattia ja kurkkua syötiin sitten kun ne olivat 
kotimaassa kypsyneet kesän auringossa. Sienillä ja juureksilla on aikansa. Sesongin ulkopuolella 
tuotettu ruoka on aina vaatinut turhaa energiaa. Terveellisyys. 
 
Miksi kasvista ja vain eettistä lihaa (jos sitäkään)? Lihan tuottaminen on aina enemmän luonnon 
resursseja vaativaa. Mitäpä jos ryhdyttäisi syömään lihaa vain sunnuntaisin (ellemme ole jo 
vegejä)? Ja siitä lihasta maksettaisiin lihan tuottajalle kunnollinen hinta. Maaseudun 
tulevaisuudessa on ollut juttu, jossa kerrottiin ylikuormittuneiden eläintenpitäjien tilanteesta, joka 
johtaa traagisiin tapahtumiin. Teollinen lihan tuotanto olisi saatava loppumaan ja eläinten koko 
elinkaari näkyväksi ja sen näkemisen kestäväksi. Epäeettinen liha on sitä sekä eläimelle että 
eläimen hoitajalle. www.animalia.fi Mikäli lihaa syömme – tukekaamme lähi- ja kotimaisia (luomu) 
tuottajia. 
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