Kutsu
Vihdin vesistöpäivä kokoontuu 10.11.2018 Vihdin kunnantalolla isossa auditoriossa
Nummelassa!
Kahvitarjoilu alkaen 8.30 ja varsinainen tilaisuus alkaen klo 9.00.
Päivän teemana on tänä vuonna maatalouden vesiensuojelu. Maataloustuottajien
puheenvuoron päivään tuo kansanedustaja Eerikki Viljanen, Suomen
ympäristöystävällisimmäksi valitun Kilpiän tilan viljelijän Tuomas Mattilan aiheina
ovat erilaisten ongelmalohkojen kasvukunnon korjaaminen sekä vesistöpäästöjen
kannalta keskeiset tekijät kuten vedenläpäisykyky, kasvipeite ja eroosionhillintä.
Ravinteiden matkan maalta vesistöihin - voidaanko se katkaista? - on Pyhäjärvi
Instituutin asiantuntijan Teija Kirkkalan aiheena. Mittaustiheyden vaikutuksesta
kuormitustietoihin keväällä väitellyt tutkija Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistyksestä tuo päivään myös kuulumiset kipsikäsittelyistä
Vantaanjoella. Iltapäivällä kuulemme Siuntionjoki 2030 -hankkeesta sekä Vihdin
kunnan ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistyksen puheenvuorot.
Vesistöpäivä sisältää tarjoilut kylmän lounaan, sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.
Tarjoilun hinta on 22 euroa ja se maksetaan paikan päällä.
Tilaisuuden järjestävät Vihdin kunta, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LänsiUudenmaan vesistökunnostusverkostohanke ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys.
Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 31.10. mennessä:
Tämän linkin kautta:
http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/vihdin_vesistopaiva_10112018_avoin_tila
isuus#
tai
Hannu Rahikainen, hannu.rahik@gmail.com, 0500-332682
tai
Maija Venäläinen, etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi, 019 5682958

Vesy ry

Vihdin vesistöpäivä 10.11.2017
Paikka: Vihdin kunnantalo, Iso auditorio
Avaussanat VESY ry:n puheenjohtaja Hannu Rahikainen
Aamupäivän puheenjohtajana Vihdin ympäristöpäällikkö Sari Janhunen
9.15

Ravinteiden matkan maalta vesistöihin - voidaanko se katkaista? – Teija Kirkkala,
asiantuntija, Pyhäjärvi instituutti

9.45

Tuottajan näkökulma maatalouden vesiensuojeluun – Eerikki Viljanen,
kansanedustaja, Vihti

10.15

Tilakohtaiset ratkaisut ja viljelijän rooli vesistövaikutusten vähentämisessä –
Tuomas Mattila, maanviljelijä, tutkija, Kilpiän tila

10.45

Miten maatalouden vesiensuojelutoimien tehoa voidaan mitata? – Pasi Valkama,
tutkija, Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, VHVSY

11:15

Lounas

Iltapäivän puheenjohtajana Hannu Rahikainen
12:15

Siuntionjoki 2030 – Anne Liljendahl, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

12:45

Vesiensuojeluun kohdistuvat odotukset – Sari Janhunen, ympäristöpäällikkö Vihdin
kunta

13.15

Vesy ry:n kuulumisia – Hannu Rahikainen, Vesy ry

13:45

Muiden yhdistysten kuulumiset ja keskustelua päivän aiheista

15:00

Tilaisuuden päätös ja loppukahvit

Tarjoilu
Aamukahvi, tee ja pasteija
Lounas, Ruokaisa salaattibuffetti
Iltapäiväkahvi ja pulla
Hinta 22 € maksetaan paikan päällä

Vesy ry

