
KUTSU 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –aloituspaja ja webinaari 

 

Tapahtuma on ensisilmäys ilmastoviisaaseen suomalaiseen maaseutuun. Ilmastoviisaita ratkaisuja 

maaseudulle –hanke tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia polkuja ja vahvistaa jo olemassa olevia uria 

ilmastoratkaisuihin, maaseudun toimijoitten näkökulmasta, käytännön asiat keskiössä.  

perjantaina 15.4. klo 9.30-16 Ahlmanin Kartano, auditorio (Hallilantie 24, 33820 Tampere) 

 

9.30-10  Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen 

10.00  Tervetuloa 

10.15  Mitä Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hanke tarjoaa  
 Tutkija Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus 
 
10.45  Mitä Pariisin ilmastosopimus tarkoittaa viljelijöiden kannalta? 
 Neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, MMM 
 
11.15  Metsien hyödyntäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä 

Erikoistutkija Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus 
 

11.45  lounas 

12.45  Miten ilmastokysymykset näkyvät neuvojan työssä tällä hetkellä? 
 Palvelupäällikkö Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi 
 
13.00 Maanviljelijän keinot hillitä ilmastonmuutosta – esimerkkinä Kilpiän tila 
 Tutkija, viljelijä, kokeilija Tuomas Mattila 
 
13.30 Maatalouden muutos ja ilmastonmuutos – miten kohti kestävää ruokajärjestelmää? 
 Professori Sirpa Kurppa, Luonnonvarakeskus 
 
14.00  kahvi 

14.30  Maatilan talous ja ilmastoviisaat ratkaisut – löytyykö keinoja parantaa tilan 
taloudellista tulosta? 

 Professori Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus 
 
15.00 Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille 
 Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto 
 
15.30-15.45  Loppuyhteenveto ja eväitä kotimatkalle 

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. 

Tilaisuuden järjestää Luonnonvarakeskuksen Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hanke. 



Kahvi- ja lounastarjoilujen mitoittamiseksi toivomme ennakkoilmoittautumista mieluiten 8.4. 

mennessä puh tai tekstari 050 571 4548 tai sähköpostilla riitta.savikko@luke.fi tai 

ilmoittautumislomakkeen kautta. Myös ilmoittautumatta voi tulla mukaan. 

Aloituspajaa on mahdollista seurata myös omalta tietokoneelta nettiyhteydellä webinaarina. 

Nettilinkki lähetetään webinaari-ilmoittautujille ja se löytyy myös http://www.ilmastoviisas.fi– 

sivustolta lähempänä tapahtumaa. 

Tapahtuma on tarkoitettu viljelijöiden, neuvojien ja maaseudun kehittäjien tiedonsaantiin ja 

keskusteluun. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!  

Lämpimästi tervetuloa! 

 

*** 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, jonka 

tavoitteena on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen 

hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja 

monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja 

edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke on saanut rahoituksen 

vuosille 2016-2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (rahoittajana 

Hämeen ELY-keskus). Lisätietoja www.ilmastoviisas.fi . 
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