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Maaseutuammattiin ry:n jäsenille 
 
Yhdessä voimme pienin ja varmoin askelin tukea lasten ja nuorten ymmärrystä maaseutuammattien ja elinkeino-
jen tärkeydestä. Toivottavasti yhä useampi nuori myös hakeutuu maaseutualan opintoihin ja yrityksiin.  
 
Alkuvuonna yhdistyksemme jäseniksi on liittynyt Ponsse Oyj ja toiminta-avustusta saimme StoraEnsolta. 
Uudet jäsenet ja toiminnan tukijat ovat edelleen tervetulleita http://www.maaseutuammattiin.fi/liity 
 
Maalle hommiin –seminaari 26.3. avarsi monen Maaninka-
järven koulun yläkoululaisen ja seminaarivieraiden ajatuk-
sia maaseudun ammateista ja yrittäjyydestä (kuvassa). 
Kiitos kaikille päivään osallistuneille ja sitä tukeneille! 
  
Kevätkauden aikana Maaseutuammattiin ry on tukenut ja 
tehnyt yhteistyötä yli 15 maaseututapahtumassa tai –
retkessä. Muun muassa 25.4. Pyörön koulun 8-
luokkalaiset kävivät neljällä bussilla kukin tutustumassa 
Muuruveden oppilaitokseen ja kahteen omaan maaseu-
tuyrityskohteeseensa. Terveisiä sieltä voitte lukea heidän 
verkkolehdestään 13.5.2013 kirjoitettuina ja kuvitettuina 
teksteinä: http://pyoronkoululehti.blogspot.fi/ 
 
Aurinkoinen kesä on koittanut ja tiedossa on jälleen monenlaisia tapahtumia, joissa Maaseutuammattiin ry on 
mukana jäsenyhdistystensä ja –oppilaitosten kanssa: 
 

• VILJO 2013 – Viljelijän konemessut Kiuruvedellä 25.-27.7.2013 

• Kuninkuusravit Sorsasalossa Kuopiossa 27.-28.7.2013 

• Avoimien ovien päivä ja rehutyönäytös MTT-asemalla Halolassa Maaningalla 23.8.2013.  
Päivän mainos ja ohjelma laitetaan nettisivuillemme niiden valmistuttua. 

• Elonkorjuujuhlilla Kuopion kauppatorilla 30.-31.8.2013 
 
Tule mukaan kertomaan ja kuulemaan kokemuksia muun muassa uusista Työohjeoppaista 
http://www.maaseutuammattiin.fi/tyoohjeopas Oppaita voitte käyttää vapaasti apunanne työllistäessä nuoria  
(alle 18-vuotiaita). Oppaat tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden Anna Heikkisen ja Anni 
Heiskasen opinnäytetyönä. Palautteiden mukaan niiden muokkaamista jatketaan tulevana syksynä tukemaan 
myös TET-harjoittelua maaseudulla. 
 

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 metsäta-
lousalan imagoa. 
 
Kiitos jäsenyydestänne! Jäsenyydellänne tuette tärkeää toimintaa maaseutuammattien hyväksi!  
  
Puheenjohtaja Jari Kauhasen ja sihteeri Niina Mäntyniemen yhteystiedot 
http://www.maaseutuammattiin.fi/yhteystiedot  

 
 
Tervetuloa tapaamaan meitä kesän ja alkusyksyn tapahtumissa,  

 
 
 

Heli Nuutinen, p. 0400 158 229 (lomalla 1.-18.7.) 
etunimi.sukunimi@maaseutuammattiin.fi  


