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ALOITE, aloite luonnonmukaisesta ruoasta päiväkoteihin ja kouluihin

Kunnanvaltuusto   66 24 09 2012
Sivistyslautakunta   13 13 02 2014
Sivistyslautakunta   35 19 03 2014
Sivistyslautakunta 124 19 11 2019
Kunnanhallitus 237 09 12 2019

Kv 66 § Valtuutettu  Chatrine Enlund-Nisula jätti  aloitteen,  että  kunnan on laadittava
strategia,  jotta niin pian kuin mahdollista  saavutetaan hallitusohjelman 2011
tavoitteet, että päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavasta ruoasta 20 prosenttia on
oltava luonnonmukaista vuonna 2020. Enlund-Nisula huomauttaa aloitteessaan,
että ruokakeittiöiden tulisi välittömästi siirtyä käyttämään luomuperustuotteita
kuten  perunaa  ja  muita  juureksia,  viljatuotteita  ja  maitotuotteita.  Lisäksi  on
panostettava lisäaineiden välttämiseen.

Kunnanvaltuusto  on  työjärjestyksensä  5.  §:ssä  säätänyt  valtuutettujen
aloiteoikeudesta.  Esityslistan  asioiden käsittelyn  jälkeen valtuustoryhmillä  ja
valtuutetuilla on oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia aloitteita. 

Kunnanvaltuusto otti valtuutettu Enlund-Nisulan aloitteen vastaan ja siirsi sen
kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
_________

Siv.ltk. 13 § Luonnonmukaista  ruokaa  koskevien  tavoitteiden  saavuttamiseksi  tarvitaan
varoja,  koska  luonnonmukainen  ruoka  on  useimmiten  kalliimpaa.
Luonnonmukaisesti viljeltyjen tuotteiden saanti voi joissakin tapauksissa olla
hankalaa. Yläkoulun kommentit ovat liitteenä.

Sivistysjohtaja Martinin ehdotus:
Sivistyslautakunta perehtyy muuhun mahdolliseen aineistoon kokouksessa ja
keskustelee kunnan mahdollisuudesta toteuttaa tämä.

Päätös:
Sivistyslautakunta toivoo lisätietoja.
Keittiöt  ilmoittavat,  kuinka  paljon  luonnonmukaista  ruokaa  ne  ostavat  tällä
hetkellä (prosentuaalisesti). 
________

Siv.ltk. 35 § Koulut  ovat  ilmoittaneet,  mitä  luonnonmukaisia  tuotteita  tällä  hetkellä
käytetään. Näitä ovat tällä hetkellä peruna, juurekset, marjat (sesongin mukaan)
ja maito (kokeilu yläkoulussa).

Sivistysjohtaja  on  tavannut  Kristina  Linden,  joka  työskentelee  EkoNu-
hankkeessa (YA!, ELY-keskus, Foodia ym.).  Hankkeessa on kyse vähitellen
tapahtuvasta siirtymisestä luonnonmukaisiin tuotteisiin. Högstadiet i Petalax on
mukana hankkeessa. Yläkoulun keittiössä kokeillaan luonnonmukaisia tuotteita
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vuonna 2014 ja osallistutaan luonnonmukaista ruokaa käsitteleville luennoille
ja  perehdytään  muuhun  aihetta  koskevaan  aineistoon.  Myös  kunnan  muuta
keittiöhenkilökuntaa  voidaan  kutsua  luennoille  ja  vastaaviin  tilaisuuksiin.
Lisätietoa hankkeesta liitteissä.

Sivistysjohtaja Martinin ehdotus:
Sivistyslautakunta  perehtyy  EkoNu-hankkeeseen  liittyvään  aineistoon  sekä
koulujen ilmoittamiin tietoihin luonnonmukaisista ja lähituotetuista tuotteista ja
toteaa,  että  tämä hanke mahdollistaa  aloitteen  tavoitteen  talouden sallimissa
rajoissa. Sivistyslautakunta palaa asiaan hankkeen toteuduttua. 

Päätös:
Hyväksyttiin.
__________

Siv.ltk. 124 § EkoNu-hankkeessa  on  tehty  28.2.2015  arviointi  hankkeen  toiminnasta  ja
todettu,  että  niille  tuottajille,  jotka  haluavat  siirtyä  luonnonmukaiseen
tuotantoon,  annettavan  ohjauksen  muodossa  tapahtuva  mentorointi  on
onnistunut  erittäin  hyvin.  Informatiivinen  verkkosivusto  on  houkutellut
lukijoita, ja hanke on tavoittanut kiinnostuneita muun muassa sen myötä. Tämä
tarkoittaa  todennäköisesti  sitä,  että  luonnonmukaisia  tuotteita  tuotetaan
vastedes enemmän.

Liite:
- arviointi EkoNu-hankkeesta.

Sivistysjohtaja Agneta Martinin ehdotus:
Sivistyslautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että  asia  todetaan  loppuun
käsitellyksi.  Yksiköt  panostavat  luonnonmukaisten  tuotteiden  ostamiseen
talouden  sallimissa  rajoissa.  Saatavuus  ei  valitettavasti  ole  toivotunlainen,
mutta  luonnonmukaisten  tuotteiden  määrä  kasvaa,  mikä  tuo  uusia
mahdollisuuksia panostaa luonnonmukaisuuteen.

Uusi samanlainen hanke on alkanut, ja kunnan saattaa olla mahdollista saada
aiheesta luentoja kuultavaksi.

Päätös: 
Hyväksyttiin.
_________

Kh 237 § Liitteet:
- aloite luonnonmukaisesta ruoasta päiväkoteihin ja kouluihin
- arviointi EkoNu-hankkeesta.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  ehdottaa,  että  kunnanvaltuusto  toteaa  aloitteen  loppuun
käsitellyksi edellä olevan valmistelun mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin.
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_________
Kv 7 § Liite.

Beslut:
Tove  Donner  ehdotti,  että  valmisteluun  tehdään  seuraavanlainen  lisäys:
”Yksiköt panostavat luonnonmukaisten tai  kotimaisten tuotteiden ostamiseen
talouden sallimissa rajoissa.” Donnerin ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. 

Näin ollen kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin valtuutettu Donnerin lisäyk-
sellä. 
_________


