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Kipsikäsittelyn haku on auennut koko Suomen
rannikkoalueella
Saaristomeren vaikutusalueen viljelijöille tutuksi tullut kipsi-hanke on laajentunut nyt
myös MTK-Satakunnan alueelle. Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi
pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Käsittelyn
kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Tarkista peltojesi soveltuvuus kipsikäsittelyyn ja lue lisää!

Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin -palkinto
tuuloslaiselle Jari Eerolalle
MTK Säätiö myönsi Jari Eerolalle, Setälä-Eerola Oy, Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin –
palkinnon. Tunnustus myönnettiin toiminnasta, jolla on erityisesti tuotu esille ja parannettu
maaseudun elinkeinojen mahdollisuuksia tehdä hyvää ilmastotyötä edistäen samalla elinkeinojen
ja niiden parissa toimivien ihmisten kokonaishyvinvointia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tulevia tapahtumia
Pellonpiennartilaisuus Mäkitalon Farmi 28.6.
Luomuisa Satakunta -hanke ja Mäkitalon Farmi järjestävät yhteisen pellonpiennarpäivän, jossa
keskustellaan luomu- ja tavanomaisten kaalien tuotannosta, raaka-aineiden hankintaketjusta ja
salaattien valmistuksesta.

Kasvuvyöhykkeiden tunnistaminen ja täsmäviljelyn
toimenpiteet – pellonpiennartilaisuus 29.6.
Pyhäjärvi-instituutti järjestää mielenkiintoisen pellonpiennarpäivän Kokemäellä
kasvuvyöhykkeiden tunnistamisesta ja täsmäviljelyn toimenpiteistä.
Tilaisuuden puheenvuorot:
Kasvuvyöhykkeiden tunnistaminen satelliitin ja erilaisten skannausten avulla, Petri Linna,
projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
Täsmäkalkitus ja kalkin manuaalinen säätölevitys, Jari Ruski, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti
Maaperän mittaaminen eri keinoin, Ari Ikonen, tutkija, Tampereen yliopisto

Pellonpiennarpäivä Honkajoella
keskiviikkona 6.7.
Tervetuloa pellonpiennarpäivään Honkajoelle!
Ohjelma
10:30 Omakustanteinen lounas Honkahovissa (Pohjanmaantie 99, 38950 Honkajoki)
11:15 Yhteiskuljetus Pukaran tilan pellolle
Tilan esittely, Antti Pukara
Kasvinsuojelun ja lannoituksen merkitys, Pasi Nummela, Viljelijän Berner
NIR-maa-analyysin tarkastelua, ProAgria Länsi-Suomi
Yhteiskuljetus takaisin
Loppukahvit Honkahovissa
Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille. Ilmoittaudu mukaan 28.6. mennessä.
Tilaisuuden järjestävät MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke ja ProAgria
Länsi-Suomen Satotason nosto Länsi-Suomessa -hanke.

SuomiAreena järjestetään jälleen Porissa ja luvassa on mielenkiintoisia paneelikeskusteluita. MTK
järjestää kaksi paneelikeskustelua, joissa mukana satakuntalaisia viljelijöitä:
Ilmastotekoja alkujuurilla 12.7. klo 11:00-11:45
Paneelissa pohditaan, miten maa-ja metsätalous tukevat ilmastotoimia ja mikä on kotimaisen
tuotannon rooli ilmastonäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa.
Mitä seuraava sukupolvi syö? 14.7. klo 12:00-12:45
Paneelissa pohditaan mm. mitä seuraava sukupolvi syö ja mitkä ovat kotimaisen ruoan vahvuudet
sekä miten ruoankulutus muuttuu.

Muita tulevia tilaisuuksia

Aurinkosähköä maatiloille 4.8.
Tervetuloa tutustumaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan ja juttelemaan aurinkosähköstä
maatiloilla.

Sokerijuurikkaan pellonpiennarpäivä 23.8.
Tervetuloa MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen ja Sokerijuurikkaan
tutkimuskeskuksen SORVI-hankkeen yhteiseen pellonpiennarpäivään!

Katseltavaa ja kuunneltavaa
Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maatalouden ilmastoimien tukena?
BSAG toi yhteen noin 250 asiantuntijaa ja vaikuttajaa keskustelemaan hiiltä sitovasta
maataloudesta ja vapaaehtoismarkkinoiden mahdollisuuksista tukea viljelijöitä maatalousmaiden
hiilivaraston kasvattamisessa.

IlmastoVILJELIJÄ-podcast
Ilmastoviljelijä podcasteissa keskisuomalaiset viljelijät ja maatalousalan asiantuntijat keskustelevat
ilmastonmuutokseen varautumisen keinoista. Keskusteluissa puidaan uudistavalle viljelylle
keskeisiä teemoja, jotka auttavat niin ilmastoa, luontoa kuin viljelijää.

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

