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Maaseutuammattiin ry:n jäsenille 
 
Syksyn 2012 mittaan pohjoissavolaiset nuoret ovat tutustuneet maaseutualan ammatteihin muun muassa Keite-
leellä Rytkösen puutarhalla, Tuusniemen Marjatilalla ja monissa metsäpäivissä niin Kuopion kuin Varkaudenkin 
seuduilla. Yhteistyössä on ollut mukana myös metsänhoitoyhdistyksiä, paikallisia yrityskummeja ja 4H-
yhdistyksiä. Alla on muutama kuva 12.10.2012 vesantolaisten metsäisestä koulupäivästä Toivalassa. 
 

   
 
Yhdistyksemme on tänä syksynä tullut yhden vuoden ikään. Haaveemme on, että tämä nuori yhdistys tulee yhä 
tutummaksi kaikille pohjoissavolaisille. Tässä asiassa tarvitsemme teidän kaikkien jäsenten apua. Varmistamme-
han, että kunkin oma organisaatio tuntee ja tietää missä olemme jäsenenä. Ohessa on yhdistyksemme logo 
sähköisenä, jonka toivomme teidän lisäävän www.maaseutuammattiin.fi nettisivulinkin omille nettisivuillenne, 
intranetiin ym. julkaisuihinne, missä se on luontevasti esillä. Logo tekstillä (kuten vasemmassa yläreunassa) on 
virallisempi tunnuksemme ja tuo härkämäisempi on tarkoitettu nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi 
laadimme lähiaikoina lyhyen PowerPoint-esityksen, jonka voi laittaa vaikka sähköiselle ilmoitustaululle pyörimään 
muiden tiedotteiden joukkoon. 
 
Maaseutuammattiin ry:n syyskokouksessa 23.11.2012 kokousväki vahvisti hallituksen esitykset ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja jäsenmaksutaulukoksi. Hallituksen jäsenistä puolet arvottiin erovuoroi-
siksi. Heidät ja heidän varajäsenensä valittiin jatkamaan: Karl-Erik Hasa (varalle Liisa Kääriäinen), Riikka Hänni-
nen (Tuula Kuosmanen), Ari Mähönen (Arto Rantalainen) ja Jarmo Wallin tilalle valittiin Tapani Kouvalainen, Walli 
on vuorostaan varajäsen. Nyt valittujen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa vielä ainakin vuoden 
jatkavat Risto Helle, Jukka Hujala (Pekka Sahlman), Kai Majander (Marja Liisa Leskinen) ja Pirjo Suhonen 
(Katriina Pylkkänen). 
 
Yhdistyksessämme on nyt kolmekymmentä jäsentä, osa yhteisöjä, osa yrityksiä, osa oppilaitoksia ja muutama 
henkilöjäsenkin. Uudet jäsenet ja toiminnan tukijat ovat edelleen tervetulleita. Netin kautta liittyminen onnistuu 
sähköisesti http://www.maaseutuammattiin.fi/liity  
 

Maaseutuammattiin ry:ssä tutustutamme lapsia, nuoria ja opettajia maa- ja metsätalouden ammatteihin, 
maaseutuyrittämiseen sekä laajemminkin maaseudun mahdollisuuksiin asuin-, työ- ja yritysympäristönä. 
Lisäksi ylläpidämme alan toimijoiden yhteistyö- ja markkinointiverkostoa sekä edistämme maa- ja met-
sätalousalan imagoa. 
 
Jäsenyydellänne tuette tätä arvokasta työtä! Kiitos jäsenyydestänne!  
  
Otattehan meihin yhteyttä, mikäli teillä on toiveita tai ideoita yhdistyksen toimintaan! Minut, Heli  
Nuutisen, yhdistyksen osa-aikaisena työntekijänä tavoittaa puhelinnumerosta: 0400 158 229 ja  
sähköpostista: toiminta@maaseutuammattiin.fi sekä puheenjohtaja Jari Kauhasen ja sihteeri Niina  
Mäntyniemen http://www.maaseutuammattiin.fi/yhteystiedot  

 
Iloista adventin aikaa,  
 
Maaseutuammattiin ry 


