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Visio, missio, periaatteet & arvot
Tulevaisuuden maatalouskulttuuri

Biodynaaminen liike pyrkii sekä sisäiseen että ulospäin suuntautuvaan avoimuuteen,  verkostoi-
tumaan muiden liikkeiden kanssa ja osallistumaan rehelliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen 
yhteiskunnassa. Tätä pidetään olennaisena asiana biodynaamisen maatalouskulttuurin käytän-
nön kehittämiselle ja levittämiselle. Biodynaamisen liikkeen tulevaisuuteen myötävaikuttavat 
ihmiset, jotka toimivat maataloudessa, maataloustuotteiden jatkokäsittelyssä ja kaupassa, tut-
kimuksessa sekä kuluttajina. Tukena ovat kansainvälinen Biodynaaminen yhdistys (IBDA), Goet-
heanumin maatalousosasto, Demeter-liitto (Demeter International) sekä kansalliset biodynaami-
set yhdistykset ja Demeter-järjestöt koko maailmassa.

Liikkeen inspiraation lähteenä ja voimana ovat biodynaamiset periaatteet, joiden ydin on Rudolf 
Steinerin antroposofia; tämä sisältää Maatalouskurssin ja sen näkemyksen terveestä henkilökoh-
taisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tätä  välitetään koulutuksessa, neuvonnassa ja tie-
dottamisessa.

Otsikko «Tulevaisuuden maatalouskulttuuri (Agri-Culture for the Future)» ja sanan «kulttuuri» ko-
rostaminen painottaa, että kyseessä ei ole vain maanviljely ja jatkojalostus sekä hyvien tuottei-
den markkinointi vaan todella ihmiskunnan ja maapallon kehittäminen. Ymmärrämme sanan ja 
käsitteen maatalous(kulttuuri) laajemmin kuin aiemmin on tehty ja meidän täytyy tulevaisuudes-
sa edelleen muotoilla tätä käsitettä. Näin kehitämme missiotamme, visiotamme ja periaatteitam-
me kaikkien asianosaisten ja kiinnostuneiden osapuolien kanssa.

On myös korostettava, että maatalous nähdään sekä henkilökohtaisen että yhteiskunnallisen ke-
hityksen olennaisena perustana, jonka tärkeys kasvaa, koska se tarjoaa ratkaisuja kaikkiin nyky-
ajan polttaviin ongelmiin talouden, kulttuurin, yhteiskunnan ja ekologian alueilla.

Kuvaamme vision, mission ja periaatteet kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen neljällä ulottu-
vuudella ja lisäämme viidentenä ulottuvuutena kosmiset ja  henkiset vaikutukset. Näin kokonais-
kuva ja rakenne on helpompi ymmärtää kadottamatta kuitenkaan kokonaisvaltaista, holistista 
kuvaa. Ulottuvuudet liittyvät toisiinsa ja vahvistavat toisiaan.
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Visio
Mihin me haluamme mennä?
•	 Me haluamme maatalouskulttuurin,  joka …

•	 ... rohkaisee ihmiskuntaa ottamaan vastuuta maapallon kokonaisvaltaisesta 
kehityksestä (ekologia),

•	 ... tekee ihmisille välttämättömäksi ja mahdolliseksi käyttää omaa potentiaa-
liaan ja kehittää koko tietoisuuttaan (ihmisen kehitys),

•	 ... tuottaa hyvää ja terveellistä ruokaa ja muita maatalouskulttuurin korkea-
laatuisia tuotteita, jotka ravitsevat ruumista, sielua ja henkeä (taloudellisen 
arvon luominen),

•	 ... rohkaisee ihmisiä elämään ja työskentelemään yhdessä toisiaan arvostaen, 
keskinäisessä kunnioituksessa ja suvaitsevaisuudessa (sosiaaliset suhteet),

•	 ... ottaa mukaan aineellisen ja henkisen maailman ja antaa ihmiskunnalle 
mahdollisuuden olla tietoinen kosmisista ja maallisista voimista ja aineista 
(kosminen ja henkinen vaikutus).
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Tässä yhteydessä liike pitää inspiraation 
läh teenä ja voimana biodynaamisia peri-
aatteita, joiden ydin on Rudolf Steine-
rin antroposofia; tämä sisältää Maatalo-
uskurssin ja sen näkemyksen terveestä 
henkilökohtaisesta ja yhteiskunnallisesta 
kehityksestä. Tätä välitetään koulutuk-
sessa, neuvon nassa ja tiedottamisessa.

Otsikko "Tulevaisuuden maatalouskult-
tuuri (Agri-Culture for the Future)" ja 
sa nan "kulttuuri" korostaminen painot-
taa, että kyseessä ei ole vain maanviljely 
ja jat kojalostus sekä hyvien tuotteiden 
markkinointi vaan todella ihmiskunnan ja 
maapallon kehit täminen. Ymmärrämme 
sanan ja käsitteen maatalous(kulttuuri) 
laajemmin kuin aiemmin on tehty ja mei-
dän täytyy tu levaisuudessa edelleen muo-
toilla tätä käsitettä. Näin kehitämme mis-
siotamme, visiotamme ja periaatteitamme 
kaikkien asianosaistaen koskevien ja kiin-
nostuneiden osapuolien kanssa.

On myös korostettava, että maatalous 
nähdään sekä henkilökohtaisen että 
yhteiskunnallisen kehi tyksen olennaisena 
perustana, jonka tär keys kasvaa, koska se 
tarjoaa ratkaisuja kai kkiin nykyajan polt-
taviin ongelmiin talouden, kulttuurin, 
yhteiskunnan ja ekologian alalla.

Kuvaamme vision, mission ja peri aatteet 
kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen 
neljällä ulottuvuudella ja lisäämme vii-
dentenä ulottu vuutena kosmiset ja hen-
kiset vaikutukset. Näin kokonaiskuva ja 
rakenne on helpompi ymmärtää kadot-
tamatta kuitenkaan kokonaisvaltaista, 
holistista kuvaa. Ulottuvuudet liittyvät 
toi siinsa ja vahvistavat toisiaan.

• Kosminen ja henkinen vaikutus ja 
maapallon ja ihmiskunnan evoluutio
• Ekologia
• Yhteiskunnalliset suhteet
• Taloudellisen arvon luominen
• Intuition ja vastuun herättämä 
tulevaisuuden maatalouskulttuuri
• Ihmisen kehitys

Visio

Mihin me haluamme mennä?
Me haluamme maatalouskulttuurin, joka 
…
– rohkaisee ihmiskuntaa ottamaan 
vastuuta maapallon kokonaisvaltaisesta 
kehityksestä (ekologia),
– tekee ihmisille välttämättömäksi ja 
mahdolliseksi käyttä ä omaa potenti-
aaliaan ja kehittää koko tietoisuuttaan 
(ihmisen kehitys),
– tuottaa hyvää ja terveellistä ruokaa ja 
muita maatalouskulttuurin korkealaatui-
sia tuotteita, jotka ravitsevat ruumista, 
sielua ja henkeä (taloudellisen arvon 
luominen),
– rohkaisee ihmisiä elämään ja työsken-
telemään yhdessä toisiaan arvostaen, 
keskinäisessä kunnioituksessa ja suvaitse-
vaisuudessa (sosiaaliset suhteet),
– ottaa mukaan aineellisen ja henkisen 
maailman ja antaa ihmis kunnalle mah-
dollisuuden olla tietoinen kosmisista ja 
maallisista voi mista ja aineista (kos minen 
ja henkinen vaikutus).

Missio

Mitä me teemme?
Saavuttaaksemme visiomme me halu-
amme:

Ekologia
1. Luoda elävän maaperä ja kes tävä 
viljavuus.
2. Luoda elävä yhteys, jos sa ihmiset, eläi-
met ja kasvit voivat kukoistaa ja kehittyä. 
3. Edistää kotieläinten ja viljelykasvien 
jatkuvaa evoluutiota.

Ihmisen kehittyminen
1. Löytää innovatiivisia yhteiskunnalli-
sia ja teknisiä ratkaisuja kohtaamiimme 
haas teisiin ja kehittää uutta ym märrystä 
ravitsemuk sen ja ruoan laadusta sen arvi-
oimiseen soveltuvilla menetelmillä.
2. Ryhtyä vuoropuheluun nii den kanssa, 
jotka toimivat pe rinteisillä, luonnonmu-
kaisilla, henkisillä ja vaihtoehtoisilla vilje-
lymenetelmillä sekä niiden kanssa, jotka 
toimivat ta vanomaisessa maataloudessa.
3. Kouluttaa kuluttajia ja herättää heidän 
tietoisuutensa vastuustaan.
4. Tehdä mahdolliseksi se, että vil jelijät, 
jatkojalostajat ja kaup piaat voivat toteut-
taa tulevaisuu den maatalouskulttuuria.
5. Jatkaa vision, mis sion ja periaatteiden 
kehittämistä kaikkien kiin nostuneiden 
osapuolien kans sa.

Taloudellisen arvon luominen
1. Käsitellä luonnonvaroja huolel lisesti 
sekä tuotanto- että kulu tusprosesseissa.
2. Kehittää yhteistoiminnallinen (ko-
operatiivinen) lä hestymistapa koko 
tuotanto ketjussa ja luoda kumppa-
nuuksia liike-elämän ja kansalaisjärjestö-
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Biodynaamisen liikkeen tulevaisuutta luonnehtii sekä sisäinen 
että ulospäinsuuntautuva avoimuus ja se pyrkii verkostoitumaan 

muiden liikkeiden kanssa ja osallistumaan rehelliseen ja 
avoimeen vuoro vaikutukseen yhteiskunnassa. Tätä pi detään 

olennaisena asiana biodynaamisen maatalouskulttuurin käytännön 
kehittämiselle ja levittä miselle. Biodynaamisen liikkeen tulevaisuu-

teen myötävaikuttavat ihmiset, jotka toimivat maataloudessa, 
maataloustuotteiden jatko käsittelyssä ja kaupassa, tutkimuksessa 

sekä kuluttajina. Tukena ovat kansainvälinen Biodynaaminen 
yhdistys (IBDA), Goethea numin maatalousosasto, Demeter -liitto 
(Demeter Interna tional) sekä kansalliset biodynaamiset yhdistykset 

ja Deme ter-järjestöt koko maailmassa.

Tulevaisuuden maatalouskulttuuri
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Missio
Mitä me teemme?
Saavuttaaksemme visiomme me haluamme:

Ekologia
1. Luoda elävän maaperän ja kestävän viljavuuden.

2. Luoda elävän yhteyden, jossa ihmiset, eläimet ja kasvit voivat kukoistaa ja 
 kehittyä. 

3. Edistää kotieläinten ja viljelykasvien jatkuvaa evoluutiota.

Ihmisen kehittyminen
1. Löytää innovatiivisia yhteiskunnallisia ja teknisiä ratkaisuja kohtaamiimme 

haasteisiin ja kehittää uutta ymmärrystä ravitsemuksen ja ruoan laadusta sen 
arvioimiseen soveltuvilla menetelmillä.

2. Ryhtyä vuoropuheluun niiden kanssa, jotka toimivat perinteisillä, luonnonmu-
kaisilla, henkisillä ja vaihtoehtoisilla viljelymenetelmillä sekä niiden kanssa, 
jotka toimivat tavanomaisessa maataloudessa.

3. Kouluttaa kuluttajia ja herättää heidän tietoisuutensa vastuustaan.

4. Tehdä mahdolliseksi sen, että viljelijät, jatkojalostajat ja kauppiaat voivat to-
teuttaa tulevaisuuden maatalouskulttuuria.

5. Jatkaa vision, mission ja periaatteiden kehittämistä kaikkien kiinnostuneiden 
osapuolien kanssa.

Taloudellisen arvon luominen
1. Käsitellä luonnonvaroja huolellisesti sekä tuotanto- että kulutusprosesseissa.

2. Kehittää yhteistoiminnallinen (ko-operatiivinen) lähestymistapa koko tuotan-
toketjussa ja luoda kumppanuuksia liike-elämän ja kansalaisjärjestöjen kans-
sa, jotka tukevat tätä.

3. Hyödyntää teknologiaa tietoisella ja kohdennetulla tavalla tavoitteidemme 
palvelemiseksi.

4. Tukea tuottajia liikkeessämme tunnistamaan ja sopeutumaan markkinoiden 
lisääntyviin vaatimuksiin ja rohkaista kuluttajia ymmärtämään vuodenaikojen 
ja paikallisuuden tärkeys tuotannossa.
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Yhteiskunnalliset suhteet
1. Kannustaa erilaisia yhteisöjä heidän harjoittaessaan ja kehittäessään maata-

louskulttuuria heille ominaisessa toimintaympäristössä.

2. Kampanjoida aktiivisesti luodaksemme edellytyksiä kestävälle ja kokonaisval-
taiselle kehitykselle. 

3. Muotoilla ohjeita ja standardeja, jotka sisältävät yhteiskunnallisia arvoja, ja 
kehittää asianmukaisia tapoja niiden arvioimiseksi. Näin varmistamme, että 
tavaramerkkimme on suojattu ja säilyy luotettavana.

Kosminen ja henkinen vaikutus
1. Kehittää henkisiä taitoja ja etsiä tietoa.

Periaatteet
Millä tavalla teemme työtä?

Ekologia
1. Märehtijöiden hoidolla (erityisesti lehmät sarvineen), monipuolisella viljely-

kierrolla, kohdennetulla muokkauksella, valvotulla orgaanisen lannan kom-
postoinnilla ja biodynaamisilla preparaateilla me elävöitämme maaperää ja 
nostamme sen viljavuutta.

2. Koko maailmassa maatilat sopeutuvat paikallisiin olosuhteisiin muodosta-
malla yksilöllisen organismin, joka on itsessään elinkelpoinen luomalla moni-
naisen ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen elinympäristön niin, että kasvit, 
eläimet ja ihmiset voivat kehittyä tulevaisuudessa.

3. Käyttämällä biodynaamisia ja kokonaisvaltaisia jalostusmenetelmiä me luom-
me edellytykset terveelliselle, omaleimaiselle, täyteläiselle ja hyvää tekevälle 
ruualle. Me kohtelemme eläimiä kumppaniolentoina ja mahdollistamme nii-
den luontaisen kehityksen.

Ihmisen kehittyminen
1. Käytämme poikkitieteellisiä, toimintapainotteisia tutkimusmenetelmiä bio-

dynaamisten viljelymenetelmien, ruuan laadun ja yhteistyötalouden tutkimi-
seen ja kehittämiseen.
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2. Me edistämme vastavuoroisesti rikastuttavaa ja avointa keskustelua, joka 
perustuu keskinäiseen kunnioitukseen. Me tarjoamme tuotteiden alkuperän, 
tuotannon, jatkojalostuksen ja tuotteiden koostumuksen täydellistä läpinä-
kyvyyttä vahvistamaan kuluttajien omaa vastuunottoa ja vapaata valintaa. 
Me kehitämme jatkuvasti ”Todellinen kustannuslaskelma” -menetelmää, joka 
ottaa huomioon kaikki ruokatuotannon ulkopuoliset kustannukset ja tekee 
nämä todelliset kustannukset ymmärrettäväksi.

3. Me tarjoamme viljelijöillemme tarvittavat tiedot ja taidot, joilla he voivat pa-
rantaa työnsä laatua, pysyä samanaikaisesti kilpailukykyisinä ja luoda yritys-
kulttuurin, joka keskittyy ihmisiin, heidän tarpeeseensa yksilölliseen kehityk-
seen, yrittäjyyteensä ja innovatiiviseen vahvuuteensa.

4. Demeter-yhteisö mahdollistaa yhteydet ja päätöksenteon Demeter-järjestöis-
sä koko arvoketjussa, tuottajasta kuluttajaan, parantamalla jatkuvasti työpro-
sesseja ja hallintorakennetta.

Taloudellisen arvon luominen
1. Pyrimme käyttämään luonnonvaroja tuotannossa ja kulutuksessa tarkkaa-

vaisella, kestävällä ja innovatiivisella tavalla niin, että saavutamme suljetun 
arvoketjutalouden, joka käyttää hyväksi uusiutuvia luonnonvaroja ja säilyttää 
tuotteiden hyvyyden sekä tuo ilmi niiden muotoavat voimat, terveellisyyden 
ja nautittavuuden.

2. Teemme yhteistyötä ekologisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja eri te-
ollisuusyritysten kanssa, joilla on samat paremman tulevaisuuden tavoitteet, 
joissa paikalliset arvoketjut ja kansainvälinen kauppa ovat tasapainossa. Me 
tarjoamme sopivia hintoja heidän hyödykkeilleen. Mikäli syntyy kilpailua jä-
senten välillä, he välttävät keskinäisesti sopimatonta ja haitallista toimintaa.

3. Kaikki toiminnot tulisi suorittaa aiheuttamatta suhteetonta vahinkoa tai häiri-
öitä eläville eliöille. Kestävällä elävällä ekosysteemillä on korkein arvo.

4. Me viestimme läpinäkyvästi ja tarjoamme viljelijöille ja kuluttajille kattavaa ja 
läpinäkyvää tietoa markkinoista ja tuotanto-olosuhteiden taustoista.

Sosiaaliset suhteet
1. Olemme tietoisia eri jäsenmaiden erilaisista paikallisista kulttuureista, ilmas-

toista ja maantieteellisistä olosuhteista ja olemme avoimia parhaiden käytän-
töjen tarkoituksenmukaiseen ja avoimeen soveltamiseen.
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2. Me yritämme vaikuttaa päättäjiin niin, että hintojen rakenne perustuu arvoi-
hin, jotka kuvastavat tuotannon todellisia kustannuksia sisältäen yhteiskun-
nalliset ja ekologiset kustannukset. Me viemme aktiivisesti maatalouskulttuu-
rin missiota ja arvoja julkiseen keskusteluun.

3. Me määritämme rehellisen ja kunnioittavan vuorovaikutuksen ehdot kaikki-
en arvoketjun jäsenten välillä ja varmistamme biodynaamisen menetelmän
noudattamisen raaka-aineiden jatkokäsittelyssä ja kaupassa ”Demeter”-tuo-
temerkillä.

Kosminen ja henkinen vaikutus
1. Me olemme vastaanottavaisia ja tietoisia henkilökohtaisten henkisten kyky-

jen suhteen, valppaita ja herkkiä ympäristöämme kohtaan ja kaikkien niiden 
tunne-elämän suhteen, jotka ovat ympärillämme. Siten pyrimme 
havainnointiin ja tiedostamiseen.

Arvot

Ulottuvuudet Ydinarvot Sisäinen asenne  Ulkoinen
lähestymistapa

Ekologia Kestävyys Kunnioitus Vastuu

Ihmisen kehitys Vapaus Ennakko -
luulottomuus Kiinnostus

 Taloudellisen arvon
luominen Kumppanuus Myötätunto  Yhteishenki /

solidaarisuus
Sosiaaliset suhteet Tasavertaisuus Oikeudenmukaisuus Kohtuullisuus

 Kosminen ja
henkinen vaikutus Kokonaisvaltaisuus Henkinen etsintä  Liittyminen koko

asiayhteyteen

Demeter-liiton jäsenkokous kesäkuussa 2016 hyväksyi Visio, missio, periaatteet ja 
arvot -julistuksen Demeter-liitossa tapahtuvan työn perustaksi ja suunnannäyttä-
jäksi.


