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Toimintakertomus 1.1.2013 - 31.12.2013 
YLEISTÄ 
Herttoniemen ruokaosuuskunta on perustettu vuonna 2010. Se on alun perin lähtöisin 
muutamien perheiden pienestä ruokapiiristä, joka on myöhemmin laajentunut 
ruokaosuuskunnaksi. Tällä hetkellä Herttoniemen ruokaosuuskunnan alla toimii ruokapiiri, sekä 
kaupunkilaisten oma pelto. Ruokapiiriin kuuluminen ei edellytä ruokaosuuskuntaan kuulumista, 
mutta monet ruokapiiriläiset ovat jäseninä myös osuuskunnassa ja kaupunkilaisten omassa 
pellossa. 
Kaupunkilaisten oma pelto on sovellettu versio Community Supported Agriculture 
(kumppanuusmaatalous) mallista, jossa perusajatuksena on viljelijän ja paikallisten välinen 
kumppanuus. Tässä mallissa osuus satoon tai osakkuus ostetaan viljelijältä jo keväällä, jota 
vastaan tilalta tai sovitusta noutopisteestä saa viikoittain noutaa laatikollisen sesongin tuotteita. 
Kaupunkilaisten oma pelto on Suomen ensimmäinen kumppanuusmaatalous projekti. 
Ruokapiiriläiset puolestaan tilaavat luomu- ja lähiruokaa, jolloin väliportaat ja ruokahävikki 
saadaan minimoitua. Ruokapiirin jäsenille tehdyssä palautekyselyssä kysyttiin tärkeintä syytä, 
miksi he ovat valinneet ruokapiirin. Tärkeimmäksi valintakriteeriksi ruokapiiriläiset nostivat 
paikallisten/pientuottajien tukemisen suoraostoksilla. 
Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi omistaa ja 
hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita sekä harjoittaa seuraavaa liiketoimintaa: viljellä 
puutarhatuotteita, vihanneksia, viljaa, hedelmiä, juureksia ja marjoja ja myydä sekä välittää näitä, 
tarjota virkistyspalveluita, järjestää tapahtumia ja koulutusta, harjoittaa mehiläisten hoitoa, 
tarjota kahvila- ja ravintolapalveluita, harjoittaa markkinointipalveluja, kalastusta sekä 
metsästystoimintaa, edistää luomutuotantoa ja tukea jäsenomisteista ruokahuoltoa. 
HALLITUS 
Hallituksen jäsenet vuonna 2013: 
Hilkka Helsti 
Sini Forssell 
Meeri Taimisto 
Panu Karhu 
Pia Korhonen 
Tuomo Sirkka 
Joonas Pekkanen 
Marja-Liisa Lampinen 
Timo Räikkönen 
Olli Repo, pj 
Kirjanpitäjä: Tarja Vahronen, ekonomi, KLT-kirjanpitäjä, Leilixia Oy 
Tilintarkastaja: Risto Ekholm, KHT, Audit Polar Oy 
KOKOUKSET JA JÄSENET 
Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidettiin 27.1.2013. 
Sääntömääräinen osuuskunnan kokous pidettiin 17.6.2013.  
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kymmenen kertaa.  



JÄSENET 
31.12.2013 jäseniä oli 163. 6 jäsentä liittyi vasta satokauden jälkeen. Ravintolakoulu Perholla oli 
10 sato-osuutta ja Ville Hulkkosella 2 sato-osuutta. Sato-osuuksia oli yhteensä 168 vuonna 2013.  
Yhteistyökumppaneita 2013: 
Novarbo, Maaseudun Tulevaisuus, Garden & Bungalows 
TALOUS 
Sijoitimme ennakkoon satoon 400 euroa vuonna 2013. 
Sijoituksemme on ollut kannattava vuonna 2013, koska sadonjakojen yhteenlaskettu arvo 
vastaavaan luomutuotteeseen verrattuna oli tänä vuonna 474,45 €. 
Osa työntekijöistä oli palkkatuella vuonna 2013, joten säästimme palkkakuluissa. Pystyimme 
myös vuonna 2013 palkkaamaan sesonkityöntekijän pidemmäksi ajaksi palkkatuella.  
Ruokaosuuskunta konsultoi Råbäck gårdin uudessa ”minun omenapuu” -konseptissa, josta 
osuuskunta laskutti asiakasta. 
Puhepalkkiot vuonna 2013 olivat pienemmät kuin vuonna 2012.  
Oma vaja -hankketta yritimme rahoittaa Mesenaatin kautta. 
Ruokaosuuskunta kokeili myös sadon ulosmyyntiä kouluille ja ravintoloille. 
Ruokapiirin toiminta ja liikevaihto kasvoi vuonna 2013:sta. Ruokaosuuskunta otti asukastilan 
vuokravastuun ja Hertsikan Pumppu osuuskunta tuli alivuokralaiseksi. Asukastilan omistaja 
vaihtui lokakuu 2013.  
Ruokapiirin kautta kokeiltiin mm. kumisaappaiden ja globe hope vaatteiden myyntiä. 
Osuuskuntalainen voi pitää välivuoden eroamatta, kun maksaa kannatusjäsenmaksun 40 € 
osuuskunnalle. 
Ruokaosuuskunnan toiminnasta tehtiin business canvas model-malli Aalto-yliopiston 
opintotyönä. 
Tilikauden muutos kalenterivuodeksi oli onnistunut ja helpottaa osuuskunnan toimintaa. 
SATO 
Pellon kokonaissatomäärät 2013: 
Purjo 310 kg, Sipuli 710 kg, Porkkana 3200 kg, Palsternakka 460 kg, Pinaatti 140 kg, Salaatti 190 
kg, Kurpitsa 650 kg, Maissi 160 kg, Keräkaali 2300 kg, Lanttu 350 kg, Kukkakaali 20 kg, Kyssäkaali 
770 kg, Punajuuri 2600 kg, Kesäkurpitsa 830 kg Peruna 5700 kg: Peruna nicola 3000 kg, Peruna 
opera 1630 kg , Peruna timo 665 kg, Peruna siikli 400 kg, Härkäpapu 55 kg, Pensaspapu 590 kg, 
Retiisi 110 kg, Tilli 140 g, Maa-artisokka 145 kg, Mangoldi 55 kg, Lehtikaali 290 kg, Selleri 80 kg, 
Mustajuuri 50 kg, Kurkku 100 kg, Basilika 10 kg  
Vuonna 2013 satoa jaettiin 5:ssa jakelupisteessä: Herttoniemessä, Kalasatamassa, Töölössä, 
Ravintolakoulu Perhossa ja Vantaalla (pellolla) 
Sadonjako kertoja oli 21 kpl 
Ensimmäinen kumppanuusviljelysopimus tehtiin Stadin puutarhurin kanssa, joka viljeli  



ruokaosuuskunnalle sopimuksen mukaan valkosipulia. 
Oman pellon kaalista tehtiin hapankaalia 270 kg. Ruokaosuuskunnan jatkojalostuskokeilu jatkui 
Päijät-Hämeen Luomun kanssa. 
TYÖVOIMA 
Viljelijöinä: Heidi Hovi, Tuomas Heinämäki (5 pvä per viikko) ja Harri Loippo (10 h per viikko). 
Panu Pietilä alle 2 kk ja Katja Lahtinen 2 vko. 
Harri Loippo ei osallistunut kesän jälkeen pellon töihin. 
Harjoittelijat pellolla: Anniina Heinonen, Ilkka Juutinen, Pauliina Jyrälä, Nina Repo,Kirsi Jokinen, 
Timo Koskimäki, Miia Uhrman, Raija Asikainen, Kari Karppinen, Ari-Matti Seppänen, Katja 
Lahtinen 
Yhteensä 11 kpl 
TAPAHTUMAT  
KVT-leiri: 2 viikkoa, 10 ulkomaalaista nuorta (heinäkuu 2013). Vuonna 2013 
ruokaosuuskuntalaiset järjestivät kvt-leiriläisille ohjelmaa mm. vierailu kaupunkiviljelmillä ja 
Lustossa. 
Tapahtumia: 
Viikin foodycle-tapahtuma 12.9.2013 
Steinerkoulun keski-aika markkinat 
Ravintolapäivänä ravintola Sato Vantaalla Kaupunkilaisten omalla puutarhassa talkoiden aikaan 
Pop-up toripäivät järjestettiin 3 kertaa syksyllä 2013:sta 
Kekrijuhlat 9.11.2013 ravintola Kellohallissa. 
8.11. Ruokaosuuskunta isännöi kumppanuusmaatalous tilaisuuden Steinerkoululla 
Talkoot: 
9 isompaa viikonloppu talkoota vuonna 2013 
Plus joka viikkoiset ilta talkoot pellolla kesä/syksy 2013 
Ruokapiiri: 
Tiistaisin klo 16-19 ja perjantaisi klo 18-19. Ruokapiiri toimi Herttoniemessä asukastilan 
yhteydessä. 
Jäsenyydet: 
Ruokaosuuskunta liittyi biodynaamiseen yhdistykseen.  
Palkinnot: 
Kestävä talous-palkinto Sitra 5/2013 
Vuoden lähiruokateko -kunniamaininta 5/2013 
Suomen Kansallismuseo dokumentoi Ruokaosuuskunnan toiminnan Suomi Syö ja Juo-
hankkeeseen. 
TIEDOTTAMINEN 
Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedottaminen – jakeluviestit, tiedotukset ja kutsut – on hoidettu pääosin sähköpostitse. 
Ruokaosuuskunnan kotisivut www.ruokaosuuskunta.fi on ollut aktiivisessa käytössä ja 
kävijämäärät kasvaneet jatkuvasti. Blogilla on noin 5500 kävijää per kuukausi. Facebook-sivu: 
Kaupunkilaisten oma pelto. Facebook mainontaan käytettiin noin 35 euroa vuonna 2013:sta. 
Ulkoinen tiedottaminen 
Ruokaosuuskunnasta tehtiin useita lehti-, radio ja tv-juttuja vuonna 2013. 



Palautekysely teetettiin jäsenille 12/2013 
LOPUKSI 
Vuosi 2013 on ollut antoisa ja innostava hallituslaisille. Haasteita on riittänyt. Jos haluamme 
rakentaa osuuskunnasta kestävämmän osuuskunnalla pitää olla toiminnanjohtaja, joka pystyy 
hoitamaan osuuskunnan juoksevat asiat. Näin hallituslaisilta vapautuisi aikaa kehittää toimintaa 
paremmaksi. Tämä lause oli jo vuonna 2012:sta.  
Motto: “Yhdessä kaikki on mahdollista” 
Helsingissä 30.1.2014 
Hallitus 
LINKIT: 
Kotisivu: http://ruokaosuuskunta.fi/ 
Kaupunkilaisten oman pellon Facebook-sivu: https://www.facebook.com/pages/Kaupunkilaisten-
oma-pelto/ 
Ruokapiirin Facebook-sivu: https://www.facebook.com/groups/113238265400162/?fref=ts 
Video Kaupunkilaisten omasta pellosta: http://vimeo.com/34777184 
Tuottajalista: http://ruokaosuuskunta.fi/ruokapiiri 
Pop-up kyläkauppa: http://ruokaosuuskunta.fi/pop-up-kylakauppa-2/ 
Muutama lehtiartikkeli Kaupunkilaisten omasta pellosta: http://ruokaosuuskunta.fi/2012/juttuja-
ruokaosuuskunnasta 
Toripäivä opas: http://ruokaosuuskunta.fi/pop-up-kylakauppa/  
Päiväkodin ja Kaupunkilaisten oman pellon yhteistyöstä: http://ruokaosuuskunta.fi/2013/ 
paivakodin-ja-pellon-symbioosi/ 
CSA mallin pellot Suomessa: http://ruokaosuuskunta.fi/csa-suomi/ 
Ruokapiirit Facebookissa: http://www.facebook.com/groups/ruokapiirit/ 
Ruokapiirin	  palautekysely2013:	  http://ruokaosuuskunta.fi/2013/palautekyselyn-‐tulokset-‐vuosi-‐
2013/	  


