Perustetaan Mahdollisuuksien Puutarha
Tule mukaan ilmastotalkoisiin ja tukemaan kestävää tulevaisuutta!

Kurkirahaston haastekampanja
Mahdollisuuksien Puutarhassa lapset, nuoret ja aikuiset voivat
oppia ja nauttia mehiläisistä, hedelmäpuista sekä
biodynaamisesta viljelystä ja samalla ymmärtää miten toimia
konkreettisesti maan ja ilmaston parantamiseksi. Puutarhaa
varten tarvitaan maata ja hedelmäpuita. Tällä haastekampanjalla
mahdollistetaan Mahdollisuuksien Puutarhan perustaminen
yhdessä ostetulle maalle.
Mahdollisuuksien Puutarha osana
monipuolista tilakokonaisuutta
Biodynaaminen viljely, jossa karjanlanta kompostoidaan ja
maata hoidetaan vuoroviljelyllä ja viherlannoituksella,
rakentaa humusta ja sitoo hiiltä maahan. Se täyttää myös
luomutuotannon ehdot.
Osallistumalla haastekampanjaan:
- Suojelet humusta
- Osallistut ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön
- Vaikutat ruoan laatuun
- Pidät huolta monimuotoisuudesta
- Tuet viljelijää hänen työssään nyt ja tulevaisuudessa
Lisäksi olet luomassa paikkaa, jossa lapset ja nuoret voivat
oppia käytännössä millaista on kestävä maatalous ja
millaisten tekijöiden yhteisvaikutuksen alaisena
hyvinvointimme on.
Mahdollisuuksien Puutarha luo elintilaa myös uhanalaisille
mehiläisille. Me voimme hyvin, kun mehiläiset voivat hyvin.
Mehiläisiä tarkkailemalla voimme oppia sosiaalisen
toiminnan voimaa. Mehiläisyhdyskunnat ovatkin loistava
malli siitä mitä yhdessä saadaan aikaan.

Mikä on Kurkirahasto?
Kurkirahasto on Biodynaamisen viljelyn
säätiön alainen itsenäinen rahasto, joka
kerää rahoitusta biodynaamisen/luomu
pellon ostoon Vesilahdessa. 30.9.2018
päättyneellä "osta pala peltoa"
joukkorahoituskampanjalla saatiin kokoon
30 000 euroa. Peltokauppaan tarvittavan
lainan omarahoitusosuuden täyttämiseksi
olemme käynnistäneet nyt uuden
haastekampanjan, johon etsimme
osallistuja. Tämän haastekampanjan
tavoite on 40 000 euroa.
Kurkirahasto on luomassa uutta
yhteisöllistä mallia maanomistukseen
yhdessä teidän kaikkien kanssa.
Haluamme turvata mahdollisuuden
puhtaaseen suomalaiseen tuotantoon ja
biodynaamisille viljelijöille
mahdollisuuden tulla toimeen työllään.
Haluamme tukea monimuotoisten
tilakokonaisuuksien syntyä. Sellaisten,
joissa ihmiset, eläimet ja luonto voivat
hyvin ja joissa ihmiset voivat saada
yhteyden luontoon. Siksi
haastekampanjan tuloksena luodaan
maanoston lisäksi hedelmätarha, joka
lisää tätä monimuotoisuutta ja luo tilaa
kokea, kohdata ja oppia.
Ostettava maa siirtyy Biodynaamisen
viljelyn säätiön omistukseen, jonka
paikallisena edustajana Kurkirahaston
väki yhdessä viljelijöiden kanssa huolehtii
maiden pysymisestä biodynaamisen
viljelyn piirissä ja yhteisenä resurssina.

Hyvinvointia työporukalle

Mahdollisuuksien Puutarhassa tapahtuu!
Puutarhassa ja sitä ympäröivällä biodynaamisella
maatilalla päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat vierailla
oppimassa mm. luonnon moninaisuudesta ja kestävästä
kehityksestä. Lapset pääsevät osallistumaan tarhan
hoitoon ja sadonkorjuuseen opetussuunnitelmaan
soveltuvalla aikataululla ja tavalla. Hedelmätarhan
toimintaan linkittyvät myös muut maatilan arkeen liittyvät
toimet.
Pienet lapset oppivat mehiläisten salaisuuksia satujen ja
tarinoiden kautta sekä tutustumalla niiden
elinympäristöön. Kukkivat puut, pensaat ja kukat
keräävät ympärilleen surinaa, jota on mukava seurata ja
tunnelmaan eläytyä. Isommat lapset haluavat osallistua
tekemiseen, hoitaa puita ja pensaita ja oppia millaista on
olla maanviljelijä tai vaikkapa mehiläistarhaaja.
Yläluokkalaiset voivat osallistua vaativampiinkin
maatilan arkeen liittyviin töihin. Työskentely pelloilla ja
eläinten parissa yhdessä maanviljelijöiden kanssa on
kokonaisvaltainen ja sosiaalinen kokemus.
Mahdollisuuksien Puutarha on koulu- ja
päiväkotiryhmien käytössä lyhyestä retkestä
pidempään vierailuun ja vierailut räätälöidään
tapauskohtaisesti ja ajankohtaan sopivaksi ja
hinnoitellaan kattamaan kulut.

Aikataulu
Haastekampanja päättyy 15.12.2018
Maakaupat tehdään 31.12.2018 mennessä
Mahdollisuuksien Puutarha perustetaan
keväällä 2019

Miten voit osallistua?
Mahdollisuuksien Puutarhan perustamiseen voitte
osallistua valitsemallanne summalla, joko
nettikauppamme kautta (kauppa.kurkirahasto.fi) tai
ottamalla yhteyttä info@kurkirasto.fi.
Esimerkiksi 2 000 eurolla saamme yhden
hedelmäpuun, 1 000 eurolla marjapensaan ja 100
eurolla palan kukkapeltoa hedelmätarhan ympärille.

Mahdollisuuksien Puutarhassa voit
viettää antoisan hyvinvointipäivän
työporukan kesken. Päivä räätälöidään
tapauskohtaisesti ja ajankohtaan
sopivaksi.

Mitä teemme kerätyllä rahalla?
Ostamme peltoa biodynaamiseen viljelyyn ja
perustamme Mahdollisuuksien Puutarhan. Näin
turvaamme yhdessä kestävää ruoantuotantoa ja
annamme lapsille kosketuksen luontoon.
Samalla luomme yhdessä uutta toimintamallia.
80 % kerätystä summasta käytetään maan
ostoon, 10 % puutarhan
perustamiskustannuksiin ja 10 % kampanjan
kuluihin.

Mitä sinä tai yrityksesi saatte?
Tähän haastekampanjaan osallistuvat yritykset
ja yhteisöt ovat mukana luomassa käytännön
ratkaisuja aikamme haasteisiin. Se on aktiivista
työtä ilmastonmuutosta vastaan sillä
biodynaamisesti hoidettu tila mm. sitoo hiiltä
maaperään.
Tässä työssä mukana oloa voi hyödyntää
omassa viestinnässään ja saada siten
positiivista näkyvyyttä. Saatte nimenne
Mahdollisuuksien Puutarhan porttiin sekä
Kurkirahaston yhteistyökumppanien listaan
nettisivuillemme. Saatte jatkuvan yhteyden
tukemaanne hankkeeseen. Lisäksi saatte
mahdollisuuden järjestää työhyvinvointipäiviä
Mahdollisuuksien Puutarhassa erikseen
sovittavalla hinnalla.
Haastekampanjaan osallistuvat yksityishenkilöt
saavat vastineeksi "maanhaltijataalereita",
joilla pääsee osallistumaan Kurkirahaston
tapahtumiin ja kursseille. Jokaista
haastekampanjaan laittamaasi 50 euroa
kohden sinulle lähetetään 1 haltijataaleri.
Osallistuminen tapahtumiin ja kursseille
maksaa 1-4 taaleria.
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