
Mediakutsu: Ilmastonmuutos ja maaseutu -tilaisuus 10.3. Hämeenlinnassa
Mitä ilmastonmuutos merkitsee maatiloille Suomessa? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia on ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen
sopeutumisessa? Tervetuloa kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan aiheesta Ilmastonmuutos ja maaseutu -seminaariin
Hämeenlinnaan maanantaina 10.3. klo 11–16.

Tilaisuuden avaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Kuulemme viljelijän kokemuksia ja saamme tietoa maatilojen
ympäristökorvauksiin sisältyvistä ilmastotoimista uudella rahoituskaudella. Lopuksi Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat
visioivat lennokkaasti maatalouden tulevaisuudesta. Ohjelman päättää Olga Temosen yhteenveto.

Aika: ma 10.3. klo 11–16
Paikka: Kirstulan Kartano (Pälkäneentie 166, 13600 Hämeenlinna)

Ohjelma

11–11.45   Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen

11.45   Tervetuloa, Ilmastonmuutos ja maaseutu -hanke, Riitta Savikko, projektikoordinaattori, MTT

12.00   Avaus, Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri

12.30   Miten ilmastokysymyksillä on merkitystä viljelijöiden arkeen? Markus Eerola, maanviljelijä, Hyvinkää

13.00   Ilmastoviisas maatalous ja MTK, Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK

13.30   Kahvitarjoilu

14.00   Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: Ilmastonmuutos ja
maaseutu -hankkeen työpajojen antia, tutkijat Riitta Savikko ja Sari Himanen, MTT

14.30   Ilmastonäkökulmien edistäminen uudella rahoituskaudella: miten päästöjen vähentäminen ja varautuminen
näkyvät maatilojen ympäristökorvauksissa ja maaseudun kehittämisohjelmassa, Marja-Liisa Tapio-Biström, ylitarkastaja, MMM

15.00   Nuorten visioita maatalouden tulevaisuudesta, Hämeen ammattikorkeakoulun Maatalouselinkeinojen koulutusohjelman
opiskelijat Niklas Maisi ja Oskari Virtanen

15.30 Yhteenveto, Olga Temonen

15.50 Loppusanat

16.00 Tilaisuus päättyy

Maksuton ja kaikille avoin tilaisuus on tarkoitettu viljelijöiden, maaseutuyrittäjien, neuvojien, maaseudun kehittäjien, opiskelijoiden ja
muiden kiinnostuneiden tiedonsaantiin ja keskusteluun. Myös toimittajat ovat tervetulleita.

Kahvitarjoilun mitoittamiseksi toivomme ennakkoilmoittautumista mieluiten to 6.3. mennessä puhelimitse tai tekstiviestillä 050 571 4548
tai sähköpostilla riitta.savikko@mtt.fi tai netissä ilmase.fi -sivun palautelomakkeen kautta.

Tilaisuuden alustusten videoklipit löytyvät myöhemmin ilmase.fi-sivustolta.

Ajo-ohjeet:
Hämeenlinnaan pääsee kauempaa mukavasti junalla ja linja-autolla. Hämeenlinnan paikallisliikenteen linja-autot numerot 5 ja 16
kulkevat seminaaripaikan edestä ja lähtevät rautatieasemalta.
Paikallisliikenteen aikataulut: http://www.vekkaliikenne.fi/linjaliikenne/aikataulut-ja-reittikartat
Autolla tulijoille tulo-ohjeita seminaaripaikkaan: http://www.kirstulankartano.fi/yhteystiedot.htm

Lisätietoja: 
tutkija Riitta Savikko, MTT, puh. 029 531 7315, riitta.savikko@mtt.fi 
http://www.ilmase.fi.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi


