
Kaupunkilaisten oma pelto -konsepti on syntynyt ajatuksesta, että jokaisella on 
tavallisen vuokraviljelypalstan kokoinen pala eli yksi aari peltoa, josta vastaa palkattu 
puutarhuri eli kaupunkilaisen oma personal farmer. Hän hoitaa palstaasi ja kertoo, mitä 
siellä tehdään. 

Yksinhän kenelläkään ei ole varaa palkata puutarhuria, mutta Kaupunkilaisten oma pelto 
-konseptissa työnantajina on 150 kaupunkilaista. Yhdessä puutarhurin palkkaaminen 
on mahdollista. Puutarhuri ei enää hoida vain yhtä aaria vaan kokonaista hehtaaria. 
Tiedä mistä ruokasi tulee ja kuka sitä viljelee. Kotitaloudet sijoittavat 
ennakkoon vuotuisen satomaksun. Pellon sato jaetaan kaikkien 
kesken kerran viikossa Kalasatamassa ja Herttoniemessä.

+ +
Personal FarmerViljelypalsta 10 m x 10 mKaupunkilainen
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INFOBOXI  Community Supported Agriculture (CSA) on maatalousmalli, jossa joukko kuluttajia maksaa viljelijälle 
kasvukauden alussa sellaisen summan rahaa, että tuottaja pystyy viljelemään heille vihanneksia koko kasvukauden. Yleensä 
CSA:n jäsenet myös auttavat viljelijää talkootyötä tekemällä ja osallistumalla toimintaan. Viljelijä ei joudu panostamaan 
satonsa markkinointiin eikä kaupan väliportaiden kanssa neuvotteluun. Kuluttajat puolestaan saavat tuoreita, laadukkaita 
raaka-aineita, joiden alkuperästä he ovat selvillä, ja pääsevät itsekin tutustumaan maanviljelijän arkeen. Kuluttajat myös 
jakavat viljelijän riskin: jos sato on huono, viikoittaiset vihannestoimitukset ovat vastaavasti vaatimattomampia. CSA-maatiloja 
on esimerkiksi USA:ssa noin 10 000, ja malli on käytössä myös monissa Euroopan maissa. Ensimmäiset CSA-maatilat 
perustettiin 1960-luvulla Japanissa. Lisätietoa CSA-mallista: www.localharvest.org/csa

1. Osuuskunnan jäsenmaksu on 70 e* ja liittymismaksu 100 e
2. Maksa jäsen- ja liittymismaksut (170 €) tilille: FI31 5724 1120 0896 38
    Saaja: Herttoniemen ruokaosuuskunta
    Viestiin: Liittymis- ja osuusmaksu, oma nimi
3. Lähetä maksun jälkeen sähköposti ruokaosuuskunta@gmail.com
4. Saat liittymisen jälkeen sähköpostiisi satomaksuohjeet. 
    Satomaksu kaudelle 2013 on 400 euroa. 

www.ruokaosuuskunta.fi

Otamme
uusia

jäseniä!

* Jäsenmaksun saat takaisin kun eroat ruokaosuuskunnasta
HUOM! Varmista ennen maksua että ruokaosuuskunnassa on vielä tilaa!

Katso mistä on kyse:
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