
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Ilmastonmuutosta, nälkää, sotia ja viljelijöiden talousvaikeuksia voidaan kaikkia 
torjua huolehtimalla maaperän hyvinvoinnista. Hyvinvoiva maaperä on edellytys 
ekologisesti sekä ekonomisesti kestävälle ruoantuotannolle, lisäksi maaperä voi 
toimia hiilivarastona ja vesien suodattajana. Maaperän merkitystä elämällemme 
ja yhteiskunnallemme ei ole riittävästi huomioitu – jo muinaisten sivilisaatioiden 
tuho on usein alkanut maaperän heikkenemisestä. 

Maaperän laatu on heikentynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä johtuen 
yksipuolisesta kemiallisiin tuotantopanoksiin nojaavasta viljelystä. Kehittynein 
ekologisin menetelmin voidaan kuitenkin saavuttaa jopa luonnollista parempi 
maaperän tila, joka mahdollistaa ravinteiden ja hiilen tehokkaan kierron. Maa- 
perän merkitys on saatettava viljelijöiden mutta myös suuren yleisön tietoisuuteen. 

FAO:n  kansainvälisen maaperän teemavuoden kunniaksi 
Maaseutuverkoston Ympäristö- ja ilmastoryhmä järjestää 
asiantuntijaseminaarin, jonne kaikilla kiinnostuneilla on vapaa pääsy. 

Aika  Tiistaina 24.11.2015 kello 9−16
Paikka  Hotel Arthurin juhlasali (Vuorikatu 19, Helsinki) 
Ilmoittautuminen  19.11.2015 mennessä täällä.

Tilaisuus videoidaan ja voidaan katsoa suorana lähetyksenä. 
Videoinnin linkki löytyy tilaisuuden esittelysivulta.

Twitterissä tapahtumasta käytetään tunnistetta #maaperä

Osallistujat voivat tuoda mukanaan maaperään liittyviä esitteitä ja 
muuta jaettavaa materiaalia, joille on varattu tilaa seminaaripaikalla. 

Tervetuloa!

MAAPERÄSTÄ KUULUU!MAAPERÄSTÄ KUULUU!
24.11.2015 

http://www.fao.org/soils-2015/en/
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuverkosto/Sivut/Maaseutuverkoston-ty%C3%B6ryhm%C3%A4t.aspx
http://www.hotelarthur.fi/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1008118&SID=daf4548f-36ab-4f6d-9b5e-355b1ac558fe&dy=1506360737
https://www.maaseutu.fi/fi/koulutukset-ja-tapahtumat/Sivut/maaperasta-kuuluu!--seminaari.aspx
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Ohjelma

8:30 -9:15  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:15  Maaseutuverkoston Ympäristö- ja ilmastotyöryhmän puheenjohtaja 
Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group: Tervetuloa!

9:30  FAO, Land and Water Division: 
Soil and its global challenges (englanninkielinen esitys)

10:20   Lehtori Olli Ruth, Helsingin yliopisto, Maantieteen osasto: 
Jääkauden jäljet Suomen maaperässä

10:45  Dosentti Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos:  
Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla – maaperän biologinen monimuotoisuus

11:10  Päätoimittaja Mikael Pentikäinen, Maaseudun Tulevaisuus: 
Miten median kautta voi vaikuttaa?

11:25  Keskustelua aamun esityksistä 

11:45  Lounas (omakustanteinen)

12:45  Tutkija Taru Lehtinen, Austrian Agency for Health and Food Safety, Wien:  
Maaperän hiilen muutosten seuranta sekä vaikutukset ympäristöön ja viljelyyn

13:30  Tutkija-viljelijä-kokeilija Tuomas Mattila, Suomen ympäristökeskus, Kilpiän tila:  
Maaperä ratkaisee globaalit ympäristöongelmat   

13:50  Keskustelua 

14:15  Kahvitauko

14:30  Information and Communication Senior Expert Eveline Durieux: 
The LIFE programme contributing to Soil and Climate protection
(englanninkielinen esitys)

15:00  Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, Maa- ja metsätalousministeriö:  
Maaseutuohjelmalla parannetaan maaperän tilaa

15:20  Maan viljelijä ja tutkija Juuso Joona, Tyynelän tila:  
Maanviljelijä voi ratkaista kaiken 

15:40  Keskustelua

15:50  Eija Hagelberg: Loppusanat

16:00  Tilaisuus päättyy, jonka jälkeen vielä mahdollisuus 
verkostoitumiseen kello 17 asti. Tarjolla virvokkeita.

MAAPERÄSTÄ KUULUU!MAAPERÄSTÄ KUULUU!
24.11.2015 

https://www.maaseutu.fi/fi/koulutukset-ja-tapahtumat/Sivut/maaperasta-kuuluu!--seminaari.aspx
www.maaseutu.fi

