Innostu tiedosta toiminnan linjaukset
Innostu tiedosta hankkeen ohjausryhmä ohjeisti ensimmäisessä kokouksessaan
järjestämään seuraavien teemojen ympärille tilaisuuksia:
•
•

•
•
•
•
•

Ennakointia tuotantosuunnittain. Näkymät 5-10 vuotta eteenpäin ja niiden
pohjalta tilakohtaisten strategioiden pohdintaa
Muutosten hallintaa (niin toimintaympäristöstä tulevaa, sopimuskumppaneilta
tulevaa, itse tehtyä esim. tuotannonsuunnanmuutos,
omistajanvaihdos, henkinen hyvinvointi muutostilanteessa ja pitkäaikaisessa
epävarmuudessa jne.)
Millainen tila menestyy? -selvityksen tulokset esitetään viljelijöille ja mukaan
strategian laadintaa ja pohdintaa, muutosjohtamista
Mitä kannattaa tehdä/viljellä/yrittää? Esim. hyvät käytännöt esille, esim.
pellonpiennarpäiviä sekä esimerkkejä muista hyvistä käytännöistä
Painotetaan kasvinviljelypuolta, jotka koskettavat isoa osaa tuotantosuuntia
Energiaratkaisut (biokaasu, aurinko)
Järjestetään viljelijöille lyhyelläkin aikataululla tarpeenmukaisia tilaisuuksia.

Talvi-kevät 2021 tulossa olevia tilaisuuksia, linkistä lisätietoa ja
ohjelmat:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Energia-investointien vauhdittaminen. Tilaisuus biokaasutuotannon tuista ja
kannattavuudesta? alkuvuosi (yhteistyö Envitecpolis)
Muiden energiainvestointien vauhdittaminen, kevät, mm. tutustuminen
energiaratkaisuihin: biokaasu liikennepolttoaineena sekä aurinkoenergia
(kokona-tilanteen rauhoituttua)
Tilusjärjestelyt (yleinen tilaisuus + alueelliset pienemmät tilaisuudet), tammihelmikuu Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden alueella
(yhteistyö maaseututoimet, maanmittauslaitos)
Maan omistus ja vuokraus- tilaisuus maanomistajille, alkuvuosi
Mitä viljelyuran jälkeen? – omistajanvaihdoksen kynnyksellä, miten luovun,
alkutalvi/tammi-helmikuu
Toimintavarmuutta veden, sähkön ja työvoimaan saatavuuteen – mitä
huomioin, kevättalvi
Mitä kannattaa tuottaa -tilaisuudet/Peltoviljelyn mahdollisuudet-sarja mm. eri
tuotannon ja kannattavuuden esittelyjä, eri peltokasvit, lypsykarjatilan sekä
pihvikarjatuotanto-/ lihanautatilan keinot kehittää kannattavuutta nykyisessä
tilanteessa? kevätkausi (useita eri aiheita, yhteistyökumppaneita ja
tilaisuuksia). Tässä osiossa markkinoimme myös muiden järjestämiä
tilaisuuksia mm. MTK Pohjois-Savon Facesivuilla.
Etäviljelyn organisointi ja yhteistyöstrategiat, kevät
Olisiko osuuskunnasta apua kuivikepulaan- tilaisuus ja osuuskunnan
perustaminen, alkutalvi
Maatalousajoneuvot liikenteessä/osana liikennettä, kevät

•
•
•
•

Pellonpiennarkiertue kevät/kesä => syksy syyskuu 2021 (3-4 h-päivä), tai yksi
iso tilaisuus (yhteistyössä toteutettuna eri yritysten ja toimijoiden kanssa)
Säätösalaojitus turvemailla-tutustuminen kohteeseen
(huhtikuu); valmistautumista tulevaan ohjelmakauteen
Leader-rahoitusmahdollisuuksien esittely maatalousyrittäjille, talvi
Järjestämme nopeallakin aikataululla tarpeenmukaisia tilaisuuksia

Tilaisuuksia pyritään järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoa: Anne-Mari Heikkinen p. 0447050401, anne-mari.heikkinen@mtk.fi
Tilaisuudet ovat lähtökohtaisesti maksuttomia ja avoimia kaikille.
Innostu tiedosta! -hanke on Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja maaseuturahaston 100 % rahoittama
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edesauttaa tilojen kannattavuutta eri keinoin. MTK-PohjoisSavon kanssa pääyhteistyökumppanit ovat Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon
maaseutupalvelut sekä Luken Maaningan yksikkö.

