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18 työpajaa yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa 

 

2 20.10.2018 

pvm paikka nimi 

15.4.2016 Tampere Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle 

30.11.2017 Joensuu Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen 

12.12.2016 Hämeenlinna Palkokasveista on moneksi: ruokaa, rehua, viherlannoitusta ja 

maanparannusta 

19.4.2017 Lieto Kasvintuhoojat, pölyttäjät ja maaperäeliöt – mihin haittoihin ja hyötyihin 

varautua maataloudessa lähitulevaisuudessa? 

27.10.2017 Tammela Keinoja ravinnetehokkuuden parantamiseen 

2.11.2017 Vihti Kasvinsuojelu ja maan kasvukunto – mistä vastauksia nykyisiin ja 

tuleviin haasteisiin? 

16.11.2017 Tammela, 

Mustiala 

Tulevaisuusverstas: Maatalousyrittäjän ammatin tulevaisuus – surffailua 

epävarmuuden aalloilla? 

21.11.2017 Ilmajoki, 

Ruukki 

Turvepeltojen parhaat käyttötavat nyt ja tulevaisuudessa 

23.11.2017 Kaarina, 

Tuorla 

Tulevaisuusverstas: Globaalit ongelmat, paikalliset ratkaisut – maatalous 

maailmaa pelastamassa 
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3 20.10.2018 

pvm paikka nimi 

18.1.2018 Kuopio ja Ruukki Ilmastoviisas karjatalous 

1.2.2018 Kaarina, Tuorla Kiertotalouden hanketreffit 

5.2.2018 Helsinki, Ruukki, 

Ylistaro 

Pellon käytön optimoinnilla  

ratkaisuja ilmastonmuutokseen 

7.3.2018 Kokemäki Maan multavuuden hoito 

8.3.2018 Jyväskylä Kiertotalous ruokajärjestelmässä –  

Circular Economy in the Food System 

13.2.2018 Varkaus Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin 

6.3.2018 Piikkiö Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin 

15.3.2018 Lepaa Ratkaisuja vihannestuotannon haasteisiin 

12.4.2018 Hyvinkää Ilmastonmuutokseen varautumisen  

esteet, edistäjät ja ratkaisukeinot 

    Yhteensä 1110 osallistujaa,  

32 % viljelijöitä 
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Palautteen keskiarvo kaikista 18 työpajasta (n=248) 
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Sanallinen palaute 

5 20.10.2018 Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle  

• Hyvää perustietoa, josta varmaan hyötyjä jatkossa. Uusia 

kontakteja. (viljelijä, maaseudun kehittäjä) (Tammela 27.10.) 

• Esitykset olivat helppotajuisia, mutta paljoa käytännön 

sovelluksia niissä ei ollut (muu) (Tammela 27.10.)  

• Keskustelut olivat rentoja, mutta informatiivisia. Tunnelma 

kannustava (viljelijä, maaseutuyrittäjä) (Mustiala 16.11.)  

• Hyvät esitykset. Positiivinen maku, ratkaisuja on. (opettaja, 

opiskelija) (Ilmajoki 21.11.) 

• Olin eka kerran tällaisessa järj. til. Hyvä kokemus (vaikka olen 

ylivanha synt. v. -28) Kiitos! (muu) (Ilmajoki 21.11.)  

• Hyvin. Ei ollut paljoa odotuksia. Tuli hyviä keskusteluja ja 

voimaantunut olo positiivisesta suhtautumisesta muutokseen 

(viljelijä, maaseutuyrittäjä) (Tuorla 23.11.)  
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Sanallinen palaute 

6 20.10.2018 Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle  

• Monipuolinen osallistujajoukko tuo heti monia näkökulmia ja 

sen mukana käytännönläheisyyttä (neuvoja, Kuopio 18.1.) 

• Vielä enemmän aikaa vapaa-muotoiselle keskustelulle ts. 

pidemmät tauot (hankekoordinaattori/työntekijä, Tuorla1.2.) 

• Oli hyötyä, lisää tietoja ilmastonmuutoksesta ja vaikutuksista 

peltojen viljelyyn. (viljelijä/maaseutuyrittäjä/muu, Helsinki 5.2.) 

• Tieteellisen tiedon ja käytännön toimien vuoropuhelu 

esityksissä oli hyvä. (viljelijä/maaseutuyrittäjä, Kokemäki 7.3.) 

• Ehkä enemmän voisi vielä tuoda viljelijänäkökulmia, koska 

käytännönläheisyys aina kiinnostaa (viljelijä, Hyvinkää 12.4.) 
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Kuvat: Erkki Oksanen, Riitta Savikko, Elina Nurmi 



Kiitos! 


