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Pieni pala maaseutua -kampanja innostaa ympäristötekoihin ja uskoo 

joukkovoimaan 

Maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2020 valtakunnallinen kampanja 

"Pieni pala maaseutua” toimii ilmastonmuutosta hillitsevien 

konkreettisen ympäristötekojen edistämiseksi maaseudulla ja 

kaupungeissa. Kampanja pyörähtää käyntiin Kainuussa 19.8.2019.  

 

Pieni pala maaseutua -kampanjallaan Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat ja 

opastavat tekemään konkreettisia ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiksi 

ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kainuun maa- ja kotitalousnaiset 

ottavat ennakkostartin vuoden 2020 valtakunnalliseen teemaan ja käynnistävät 

Kainuun alueen pilottikampanjan Kajaanissa 19.8.2019. Kainuusta saatuja 

kokemuksia hyödynnetään valtakunnallisen kampanjan rakentamisessa. 

 

Palstaviljely on tärkeässä osassa Kainuun kampanjatoimia. 

- Palstaviljely on todellinen ympäristöteko. Se edistää paikallista ruoantuotantoa 

ja lisää omavaraisuutta. Palstaviljely on myös välttämätön osa tulevaisuuden 

kaupunkikuvaa, painottaa yritysasiantuntija Soili Hypén Kainuun maa- ja 

kotitalousnaisista.   

  

Palstaviljelyyn kannustetaan yhteistyössä kajaanilaisen Ensilän Palstaviljelijät ry:n 

kanssa. Ensilän Palstaviljelijät ry on tehnyt kunnianhimoista kehittämistyötä 

lähiruoan eteen yhteisöllisin keinoin. Ensilä on jalostunut matkan varrella tiiviiksi 

sosiaaliseksi yhteisöksi, 130 viljellyksi palstaksi ja konkreettiseksi tavaksi tuottaa 

lähiruokaa omaan käyttöön.   

- Ensilä on kasvun ja yhdessä tekemisen ihme. Haluamme esimerkillämme 

kannustaa ja innostaa ihmisiä sosiaaliseen hyötyviljelyyn. Palstaviljely sopii 

kaikkialle, kaupungeista kyläyhteisöihin ja mökeistä maatiloihin, Ensilän 

perustaja Leena Valtanen summaa.  

 

Kainuun kampanjan starttia juhlistetaan Ensilän Palstaviljelijät ry:n 

Sadonkorjuujuhlan yhteydessä Kajaanissa 19.8.2019 klo 18.00 alkaen.  

  

Käytännön tekoja  

 

Palstaviljelyyn kannustamisen lisäksi kampanjassa tuodaan esille myös keinoja 

puuttua pölyttäjäkatoon ja maisemanhoidollisia tapoja luonnon monimuotoisuuden 

lisäämiseksi. Luonnonpölyttäjäkannat ovat pahoin taantuneet ja kantojen 

elvyttäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Keinot ovat hyönteistutkija Reima 

Leinosen mukaan kuitenkin sellaisia, joihin jokainen voi tarttua. Kaupungeissa 

pölyttäjien pesäpaikkoja voidaan parhaiten lisätä ja elinoloja parantaa 

palstaviljelmillä, kotipuutarhoissa ja maaseutumaisten alueiden monimuotoisuutta 

lisäämällä.  
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Kampanjan konkreettisia muotoja ovat infot ja työpajat. Kainuussa paikalliset 

yritykset ja oppilaitokset ovat innostuneesti mukana käytännön toimissa. 

Työpajoissa tehdään pesiä pölyttäjille, säilötään satoa, opitaan perustamaan ketoja 

ja tekemään pihasta perhosten paratiisi. Parhaat käytännöt kootaan Sosiaalisen 

hyötyviljelyn oppaaksi 

 

Kampanja laajenee valtakunnalliseksi vuoden 2020 aikana. Sirkka-Liisa Anttila 

on valtakunnallisen kampanjan suojelija ja tukija rinnallaan maakunnalliset 

tukiverkostot ja kummit.   

 

Lisätiedot:  
 

Yritysasiantuntija Soili Hypén, Kainuun maa- ja kotitalousnaiset, 040 776 4290, 
soili.hypen@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Leena Valtanen, Ensilän Palstaviljelijät ry, 0400 385 973, 
leena.valtanen@kajaani.net 
 
Toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry,  
040 707 3223, mirja.hellstedt@maajakotitalousnaiset.fi 

 
 
Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman sekä 
yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen 
verkosto. Järjestö toimii maistuvan, viihtyisän ja elinvoimaisen maaseudun puolesta tarjoten 
asiantuntijapalveluja, neuvontaa ja koulutusta. 
 
Palveluja ja neuvontaa tarjoavat asiantuntijat toimivat alueellisissa piirikeskuksissa, joita on 
11 ympäri Suomen. Maa- ja kotitalousnaiset toimivat yhdessä ProAgrian kanssa. Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset saavat toimintaansa avustusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.  
www.maajakotitalousnaiset.fi/ 
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