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KUMAKKA-kehittämishanke
• Toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja
Luomuliitto
• Tavoite: Tuoda esiin, kehittää ja vahvistaa
kumppanuusmaataloutta sekä tavanomaisessa että
luonnonmukaisessa tuotannossa
• Aika: 1.10.2019–31.12.2021
• Kohderyhmät
• ruoankuluttajat sekä nykyiset ja tulevat ruoantuottajat
• myös: asiantuntijat ja intressiryhmät, jotka ovat
kiinnostuneita kumppanuusmaatalouden ja
alkutuotannon kehittämisestä
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Kumppanuusmaatalous
(community supported agriculture, CSA)
• Ruuan tuotannon, jakelun ja kuluttamisen malli
• Perustuu kuluttajan tai esim. ravintolan ja tuottajan
sopimukseen ruoantuotannosta
• Sitoudutaan ostamaan etukäteen tietty osa sadosta
ja/tai muusta tuotannosta sekä tuottamaan se
• Jaetaan onnistumisia ja riskejä, voi olla myös kaikille
mahdollisuus osallistua tuotantoon
• Viljelijävetoista tai kuluttajavetoista
• Oleellista: sitoutuminen, avoimuus, riskien reilu jako,
pyrkimys kestävään tuotantoon ja yhteisöllisyys (vrt.
hankkeen nimeen)
Kumakka

3

Selvitys kumppanuusmaataloudesta
yhtenä kestävän kehityksen toimintatapana, kuluttajatuottajasuhteen vahvistajana ja lähiruoan jakeluketjuna
Tietoa kootusti ja
uusia ajatuksia
toiminnan virikkeeksi

Kirjallisuuskatsaus
(tutkimuskirjallisuus)

Korkea-asteen
opiskelijoiden
harjoitustöitä (HY,
Aalto)

Ymmärrystä
kiinnostuksesta ja
mahdollisuuksista

Oppia ja näkökulmia
käytännön
kokemuksesta

Valtakunnalliset
kyselyt kuluttajille ja
tuottajille

Toimijoiden
haastattelut/kyselyt

Sidosryhmäkyselyt

Yhteenvetoja
tapaamisten
ryhmäkeskusteluista

 Raportti sisältäen myös yhteenvedonomaisen esityksen
kumppanuusmaatalouden kehittämiseksi Suomessa
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Verkosto
= kumppanuusmaatalousyhteisöt + Kumppanuusmaatalous ry
+ asian edistämisestä kiinnostuneet
Tutustuminen, (vertais)tuki, yhteistyökynnyksen madaltuminen
• Tapaamisissa kasvokkain ja verkossa, verkkokeskusteluissa
• Myös verkkosivujen ja muun viestinnän kautta toisten toiminta tutummaksi

Tiedonkulkua ja osaamisen vahvistumista
• Kumppanuusmaatalousyhteisöihin tutustumista paikan päällä tapaamisissa
• Verkoston osaamista jakoon myös tiedotusmateriaaleissa ja keskusteluissa

Yhdessä keskustellen ja toimien asiaa eteenpäin
• Julkinen FB-ryhmä Suomen kumppanuusmaataloudet
• Yhteistyö Kumppanuusmaatalous ry:n kanssa
• Keskustelut tapaamisissa ja selvityksen teon yhteydessä
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Tiedottaminen ja materiaalit
Tietoisuus,
kiinnostus

Keskustelun
herääminen

Ymmärrys,
oppiminen

Kumakka

• Verkkosivu, lehtiartikkelit,
tietokortit, blogit, podcast ym.
• Myös kyselyillä, haastatteluilla
ja harjoitustöiden myötä
• Ruokaketjun toimijoiden
keskuudessa ja verkostossa
• Tiedotusta ja keskustelua myös
toimijahaastattelujen ja
sidosryhmäkyselyjen kautta
• Eri kohderyhmissä, esim.
ammattilaislehtien ja tietokorttien avulla
• Selvityksellä lisää ymmärrystä ja
tiedotusta jatkotoimia ajatellen
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Lisätietoja hankkeesta:
Ritva Mynttinen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
ritva.mynttinen@helsinki.fi, p. 044 590 6832
Susann Rännäri, Luomuliitto
susann.rannari@luomuliitto.fi, p. 040 144 6160
https://researchportal.helsinki.fi/fi/ > KUMAKKA
Kumppanuusmaatalouden verkkosivu tulossa syksyllä
Keskusteluryhmä Facebook:ssa:
https://www.facebook.com/groups/suomenkumppanuusmaataloudet/
Liity verkostoon: https://bit.ly/Kumppanuusmaatalousverkostoon

Kumakka

7

