Syyskuun uutiskirje 2021

Tervetuloa seuraamaan MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanketta!
Hankkeen tavoitteena on:
•

•

•

välittää käytännönläheisesti tietoa luotettavimmista tutkimustuloksista
hiilensidonnasta ja päästöjen vähentämisestä. Tiedon avulla maa- ja
metsätalousyrittäjän on mahdollisimman helppo sisäistää ja käsitellä uusia
viljelymenetelmiä.
nostaa esiin toimia, joita tiloilla tehdään jo nyt ilmastonmuutoksen
torjumiseksi. Esille nostetut toimenpiteet tarjoavat inspiraatiota ja
vertaistukea muille maa- ja metsätalousyrittäjille.
välittää tietoa, miten maa- ja metsätalousyrittäjä voisi lähteä arvioimaan
oman tilansa hiilensidontakapasiteettia ja viestiä siitä sopimuskumppaneiden
ja kuluttajien kanssa.

Hanke saa rahoituksen Satakunnan ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.

Ota hankkeen verkkosivut sekä sosiaalisen median kanavat seurantaan ja poimi
sopivat käytännöt omalle tilallesi!

Uudistavan viljelyn e-opisto
Uudistavan viljelyn e-opisto on suomalaisille maanviljelijöille suunnattu ilmainen, tutkimukseen
pohjautuva verkkokurssi uudistavan maanviljelyn menetelmistä. Kurssi antaa hyvät perustiedot
uudistavan viljelyn menetelmistä, oman tilan tilanne huomioiden.

MTK julkaisi hiililaskurin jäsentensä
käyttöön
MTK julkaisi kesällä maatilan hiililaskurin. Laskuri soveltuu vilja- ja lypsykarjatilojen käyttöön,
mutta on osin sovellettavissa myös muille tiloille. Laskurin tavoitteina on lisätä hiilivirtojen
läpinäkyvyyttä ja niihin liittyvää asiantuntijuutta sekä vauhdittaa maatilojen hiilensidontaan
liittyvää keskustelua.

Pellolla -videosarja
MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen Laura Mäkelä ja MTK-VarsinaisSuomen Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkeen Anna Kymäläinen laittoivat hynttyyt yhteen
ja alkoivat kuvaamaan Pellolla -videosarjaa. Pellolla -videosarjan kaksi ensimmäistä videota
löytyvät MTK-Satakunnan Youtube-kanavalta.

Esittelyjakso
Pellolla -videosarjassa esitellään molemmille hankkeille tärkeitä aiheita ja nostetaan esille
hyviä käytäntöjä, joita viljelijät tekevät pelloillaan. Esittelyjaksossa Laura ja Anna kertovat
hankkeistaan ja tulevista videoista.

Turvepeltojen viljely
Honkajokilainen Janne Paloviita kertoo, miten hän viljelee turvepeltojaan ilmastoystävällisesti,
kestävästi ja tuottavasti. Turvepelloilla tehdyillä toimilla Janne on saanut aikaan hyvän
säilörehusadon.

Tulevia tapahtumia

Salaojitusnäytös Huittisissa
to 23.9. klo 10
Tervetuloa tutustumaan peltosalaojitukseen ja ojituskoneisiin Huittisiin Peräniityn tilalle
(Korvenkyläntie 420) to 23.9. klo 10. Tilaisuuden aluksi juodaan aamukahvit konehallilla. Paikalla
on useita asiantuntijoita keskustelemassa toimista, joilla voidaan parantaa maan kasvukuntoa ja
viljeltävyyttä myös muuttuvassa ilmastossa.

Puheenvuorot aamukahvin lomassa klo 10-10.30
Tervetuloa Peräniityn tilalle, Heikki Peräniitty
Vesitalouden merkitys pellon kasvukunnolle, Janne Pulkka KVVY ry
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla, Laura Mäkelä MTK-Satakunta
Maaperän kasvukunnon parantaminen, Anna Kymäläinen MTK-Varsinais-Suomi
Vesienhallinta uomastoissa, Satu Heino KVVY ry
Urakoitsija Tapio Kaunisto
Putkitoimittaja Uponor Pasi Aaltonen

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Salaojitusnäytöksen järjestävät KVVY:n Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II -hanke yhteistyössä MTKSatakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen ja MTK-Varsinais-Suomen Maan
vesitalous ja kasvukunto -hankkeen kanssa.

Muita tapahtumia

Nollakuidun levitysnäytös Mynämäellä la 18.9. klo 10-12:30
MTK-Varsinais-Suomen Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke järjestää nollakuidun
levitysnäytöksen yhdessä Soilfoodin kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda tietoa
nollakuidusta sekä erilaisista muista maanparanteista, joita on viljelijöiden käytössä.

Vastuullinen liha Kaakkois-Suomessa -seminaari ma 20.9. klo 15:45-19
Millaista on vastuullinen lihantuotanto? Miten lihaa tuotetaan Kaakkois-Suomessa? Tilaisuudessa
on asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu, jossa kuullaan tuottajaa, kuluttajaa
sekä päättäjää.

Työnäytös: kosteikon rakentaminen Urjalassa ke 22.9. klo 10
Tervetuloa tutustumaan kosteikon rakentamiseen ja työkoneisiin Urjalan Väkkäränkylälle ke 22.9.
klo 10. Paikalla on KVVY:n asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.

Hankkijan Jyvällä21 -verkkotapahtuma 5.- 7.10.2021
Jyvällä21 on maksuton verkkotapahtuma, joka kokoaa yhteen kotieläintuottajat sekä peltoviljelyn
ammattilaiset. Verkkotapahtuma innostaa ja antaa virikkeitä viljelymenetelmien ja ruokinnan
päivittämiseen sekä auttaa pysymään jyvällä alan viimeisimmistä virtauksista ja konekaupan
uutuuksista.

Herättääkö hanke kysyttävää tai ajatuksia?
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen hankepäällikkö Laura Mäkelä vastaa oikein
mielellään.
Laura Mäkelä
050 477 0870
laura.makela@mtk.fi

