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”Ruoka ei ratkaise kaikkea, 
mutta ilman ruokaa
ei ratkaista mitään.”

Erityisopettaja Frede Bräuner, Tanska
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Toisin nähden
Toisin sanoen
Toisin tehden



Suomalainen ruokatuotanto 
tarvitsee elinvoimaisen maataloustuotannon
jatkumiseksi menestyvän 
elintarviketeollisuuden rinnalle
menestyviä pk-elintarvikeyrityksiä!

Isojen ja pienten ruokayritysten symbioosi tarjoaa kuluttajalle 
laajan ruokavalikoiman, vaihtelua, uusia/perinteisiä makuja ja 
ruokakulttuurimme rikkauksia.

Yhteistyö ja sopuisa rinnakkaiselo mahdollistaa 
suomalaisen ruoan menetyksen tulevaisuudessakin!
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Ruoka-ala on kasvuala



Ruoka kiinnostaa ja 
keskusteluttaa 



Ruoka keskusteluttaa – koko ajan
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Ruokakasvatus
Koulukasvitarhat

Ruokaosuuskunnat

Ruokapiirit

REKO



Alkuperä kiinnostaa enemmän kuin pitkään aikaan

60% kuluttajista tarkistaa 
alkuperän kaupassa ruokaa valitessaan.
Maito-/lihatuotteissa 75%.
(SuomiSyö2014)

Suomalaiset arvostavat varsin yksituumaisesti kotimaista ruokaa 
ja pitävät sitä turvallisena. 
Kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus halutaan turvata.
Suomalaiset painottavat myös lähiruokaa ja toivovat, että ruoan 
alkuperämaa näkyisi ravintoloissa sekä koulu- ja työpaikkaruokailussa. 
(MTK 2013)
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Suomi on kotimaisen ruuan kannalla!
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MMM selvitys 4.4.16: kunnissa 
käytetään pääosin kotimaista ruokaa



Suomalainen ruoka
on maailman parasta



Hyvää, maistuvaa ruokaa – Suomesta!
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Arktinen ruoantuotanto
• Suomen asema maapallon pohjoisimpana kehittyneenä 

maatalousmaana tarjoaa Suomessa tuotetulle ruualle lisäarvoa, jota ei 
ole tähän mennessä tehokkaasti hyödynnetty. Keskeinen pohjoiseen 
asemaamme liittyvä etu on tuotantomaan ja ilman puhtaus. Alkuperän 
merkitys - ARKTINEN RUUAN TUOTANTO

• LUKEn selvitys suomalaisen tuotannon parhaudesta
• mitä haluamme viestiä ja miten 
• mikä on totuus… antibiootit, glyfosaatti, kestävyys etc.
• suhde muuhun maailmaan: vrt. Tierwohl vrs. Suomalainen

possunliha/kansallinen laatujärjestelmä

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/luke-
luobio_47_2015.pdf?sequence=4
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Kohtuullisuus on kaunista

• Monipuolinen
• Vaihteleva
• Sesonginmukainen
• Alkuperä tiedossa
• Lisää kasviksia!

Ruokavalio on
- kestävä
- ympäristömyötäinen
- terveellinen

Alkuperä esiin – kiitos!
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Kohtaamiset kiinnostavat –
ruokajärjestelmä kehittyy
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Miten ruokaketju 
saadaan 
toimivammaksi?

Kuluttaja lähemmäs 
tuotantoa !



Tuottajan ja kuluttajan välinen yhteys

Kuluttaja tuottajana;
osakkaana?
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Tietämättömyys maatalouden asioista 
yleistyy … mieliKUVAN vaikutus kasvaa

Oikeaa tietoa tarvitaan kipeästi –
VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ, kohtaamisia!
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Propagandaa tekevät kaikki tahot.
Ilmasto, ympäristö, eettisyys, 
ravitsemus…
Paljon keskusteluttavia asioita.



Yhteistyötä – työtä yhdessä
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KaksKokkii



https://www.youtube.com/watch?v=Jy27WEjdJTw

Böndeboogie Julkaistu 18.6.2013
Esiintyjät: Arvi Heikkilä, Sari Jaakola, Jaakko Jussila, Arne Puttaa, Tia
Peltonen, Eetu Noukkala, Jenni Lemettinen, Jyri-Pekka Lemettinen. Katso 
lisää: http://www.kantrilehti.fi/tarinalaari/b%C3%B6ndeboogie-raikaa-rakkautta-
maanviljelij%C3%A4n-ty%C3%B6h%C3%B6n-katso-video-1.41443
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Ruoka on aina arvovalinta

Lähiruoka on mahdollista: kaupat mukana, suoramyynti kasvaa, 
julkisiin hankintoihin mukaan! Jos on tahtoa, löytyy keinot.
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Mitä minä voin tehdä
Mitä minä voin tehdä
Mitä minä voin tehdä



Ei mikään rakkaus ole 
niin rehellistä kuin 
rakkaus ruokaan.
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