
Laidunnus on vahvasti tätä päivää
Laiduntava karja on onnellista ja tyytyväistä. Laiduntajat voivat hyvin. 
Ne ovat terveitä ja vahvoja lenkkejä kestävässä ruokajärjestelmässä.

Laiduntava karja tekee tärkeää ympäristötyötä ja tuottaa samalla terveellistä ruokaa. 
Se on elintärkeää maaseudun maisemalle, luonnolle ja maaperälle, joka pysyy 
terveenä ja tuottavana kun kierto toimii. 

Laiduntava karja on olennainen osa ravinteiden kierrätystä. Laiduntajat ovat mukana vesien- 
ja ympäristönsuojelutyössä ja nauttivat siitä. Meistä moni on nähnyt tyytyväisen ilmeen 
naudan silmissä, kun se rauhallisena märehtii ruokaansa ulkoilmassa.

Ovat ne toki työläitäkin. Eläimistä, niiden ruuasta ja lannan asiallisesta kierrätyksestä 
on pidettävä huolta. Se on ihmisen vastuulla. Huolenpito ja eläinten hyvinvointi 
palkitsee, kun tavoittelemme kestävää ruokajärjestelmää.

Itse asiassa ihmisen teot ja tekemättä jättämiset vaikuttavat aina ja kaikkialla. 
Jotta ei lähdettäisi väärille urille, tulee tekemisten perustua tietoon ja tutkimukseen.  
Syyt ja seuraukset on harkittava. 

Se, mitä syömme, vaikuttaa ympäristöön.  Se, miten ruuan tuotamme, vaikuttaa vahvasti 
tulevaisuuteen. Siksi kutsumme teidät katsomaan, kuulemaan ja keskustelemaan siitä,
 miten homma toimii käytännössä. 

Valtakunnan ykkösasiantuntijat kulkevat mukana vuonna 2014 Suomen ympäristö-
ystävällisimmäksi valitun maatilan vehreissä laidunmaastoissa. Kosken kartano sijaitsee 
Salon kaupungin alueella lähellä Uudenmaan maakunnan rajaa. Asiantuntijat kertovat ja 
keskustelevat monipuolisesti laidunnuksen mahdollisuuksista ja haasteista. 

Kutsu Laidunpäivään 
Kosken Kartanolle pe 2.6.2017 
klo 10-15



Aktiivipäivän avauspuheenvuoron pitää ympäristöneuvos Tarja Haaranen Ympäristöministeriöstä. 
Laidunnuksen eri osa-alueita esittelevät päivän mittaan: 
Professori Juha  Helenius, Helsingin yliopisto 
Laitumet osana kestävää ruuantuotantoa

Professori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus
Hiilen sidonta nurmiin ja laitumiin

Johtaja Kimmo Saarinen, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti
Monimuotoisuus terveytemme turvana 

Projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus
Laidunnus lisää lajirikkautta kasvimaailmassa

Suojelubiologi Katja Raatikainen, Metsähallitus
Perinnebiotooppien tila 

Aluepäällikkö Hannu Klemola, Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Kulttuurimaiseman linnut

Asiantuntija Heikki Helle, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Riistanhoito laitumilla

Lampuri Jukka Tobiasson, Brändö 
Luonnonlaidunliha – ekologinen valinta lihatiskillä

Karjankasvattaja Johanna Jahkola, MTY Jahkola 
Kestävän laidunnuksen periaatteet

Tilausajobussit nappaavat ilmoittautuneet osallistujat Salon rautatieasemalta junien saavuttua klo 9:00 
ja kuljettavat Koskelle (Perniö, Kosken asema). Paikalle Kosken kartanoon voi tulla omalla kyydilläkin. 
Tilaisuus Koskella alkaa klo 10:00 ja päättyy klo 15:00. 
Juna Helsinkiin ja Turkuun lähtee Salon rautatieasemalta (jonne kuljetus) klo 16:00. 

Laidunpäivään mukaan mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen on sitova. 
Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 24.5. 

Mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan välittömästi Eriika Lundströmille (yhteystiedot alla).
Laidunpäivän järjestävät Kosken kartano ja Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. 

Vietämme pääosan päivästä ulkona laitumilla, joten vaatetus sen mukaisesti. 
Kamerat ja kiikarit mukaan.  Luvassa hienoa lintukonserttia ja upeita maisemia!

Tervetuloa!
Helena ja Fredrik von Limburg Stirum Eriika Lundström, pj.  
Kosken kartano      Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry.
koskis.fi       perinnemaisemat.fi 

Lisätietoja päivästä: Eriika Lundström, p. 040 717 8797 | thelundstrom@gmail.com

https://link.webropolsurveys.com/EP/AD1245C832FEEF8F

