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Maaseutuammattiin ry:n jäsenille 
 
Maaseutuammattiin ry:n tarkoituksena on edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saata-
vuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisätä alan tunnettavuutta ja verkostoitumista.  
Tarjoamme lapsille, nuorille ja opettajille mm. 

• Mahdollisuutta tutustua vaikkapa metsätyöhön ja metsäkoneisiin toiminnallisen  
 teemapäivän aikana. 
• Vierailuja esimerkiksi matkailuyritykseen tai modernille maatilalle. 
• Mahdollisuutta kuulla omalla koululla maaseutuyrittäjän tarina koulun penkiltä yrittäjäksi. 
• TET- ja kesätyöpaikkoja. 
 
Jäsenyydellänne tuette tätä arvokasta työtä! Otattehan meihin yhteyttä, mikäli teillä on toiveita tai 
ideoita yhdistyksen toimintaan! 
 
Ensimmäinen opettajille suunnattu opintoretki tehtiin 23.3.2012 Keitele Forestille Keiteleellä ja Laitilan-
mäen luomumyymälälle Siilinjärvellä. Jari Kauhanen ja Heli Nuutinen esittelivät uuden yhdistyksen 
toimintaa ja Polku maaseututapahtumaan –toimintatapaa. Aktiiviset opettajat pitivät päivää antoisana ja 
hyödyllisenä keinona oppia lisää maaseudun ammateista.  
 
Tällä hetkellä Maaseutuammattiin ry:llä on 19 yhteisöjäsentä ja yksi henkilöjäsen. Tekin voitte kutsua 
uusia jäseniä mukaan toiminnan tukemiseen, vaikkapa oheisen esitteen avulla. Jäseneksi liittymisen 
voi hoitaa kätevästi myös sähköisesti: http://www.maaseutuammattiin.fi/liity 
 
Yhdistyksen toimintaa voitte seurata muun muassa nettisivujemme (www.maaseutuammattiin.fi) ja 
Facebook-sivujemme (www.facebook.com/maaseutuammattiin) kautta. Ensimmäisen jäsentiedotteen 
lähetämme näin kirjeitse, mutta jatkossa lähetämme teille jäsentiedotteen sähköpostitse noin kerran 
kuukaudessa. Yhdistyksen kotisivuilta löydät muun muassa yhdistyksen säännöt, tiedot yhdistyksen 
yritys- ja yhteisöjäsenistä (logot ja linkit jäsenten kotisivuille) ja monenlaista tietoa maaseudun amma-
teista (mm. ammattilaisten haastatteluja). Kotisivut ovat paraikaa työn alla, joten sisältö täydentyy 
jatkuvasti. 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii järjestöagrologi Jari Kauhanen, varapuheenjohtajana 
koulutuspäällikkö Karl-Erik Hasa ja sihteerinä Niina Mäntyniemi. Hallituksen jäsenet löydät kirjeen 
lopusta. Yhdistyksen työntekijä on tällä hetkellä tekstiilimuotoilija (AMK) Heli Nuutinen. Hänet tavoittaa 
puhelinnumerosta: 0400 158 229 ja sähköpostista: toiminta@maaseutuammattiin.fi.  
 
Kiitos jäsenyydestänne!  
Annetaan yhdessä lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua elämään ja työntekoon maaseudulla! 
 
 
Yhteistyöterveisin, Heli Nuutinen 
 
Maaseutuammattiin ry 
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Maaseutuammattiin ry:n hallitus 
 

 Puheenjohtaja Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo 
 Savonkatu 18 C, 70110 KUOPIO 
 puh. 040 505 6718 
 sähköp. jari.kauhanen@maaseutuammattiin.fi 

 Sihteeri Niina Mäntyniemi, puh. 040 513 8925 
 sähköp. niina.mantyniemi@maaseutuammattiin.fi 

 Hallituksen jäsenet: 

 
• Varapuheenjohtaja Karl-Erik Hasa, Savon ammatti- ja aikuisopisto  
 (varajäsen: Liisa Kääriäinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto) 
• Risto Helle, Suomen metsäkeskus, Kuopio (Markku Granander, Suomen metsäkeskus) 
• Jukka Hujala, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi (Pekka Sahlman, Metsänhoitoyhdistys Kallavesi) 
• Riikka Hänninen, MTK-Suonenjoki ry (Tuula Kuosmanen, MTK-Nilsiä) 
• Kai Majander, Siilin ratsastuskeskus Oy (Marja Liisa Leskinen, maatalousyrittäjä) 
• Ari Mähönen, Pohjois-Savon Osuuspankki (Arto Rantalainen, Pohjois-Savon Osuuspankki) 
• Pirjo Suhonen, Savonia-ammattikorkeakoulu (Katriina Lehtimäki, Savonia-ammattikorkeakoulu) 
• Jarmo Walli, Ylä-Savon ammattiopisto (Tapani Kouvalainen, Ylä-Savon ammattiopisto) 

  


