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Maaseutu mahdollisuuksia täynnä 
Emma hankkeen tavoitteena oli esitellä yläkouluikäisille maaseudun ammatteja.  
Matkaan lähti 9 yläkoulua Etelä-Savosta, eri seuduilta. Oli todella mielenkiintoista 
tutustua maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen monipuoliseen yrittäjäkenttään, 
kun yhdessä muun muassa MTK Etelä-Savon, Proagrian, koulujen ja Metsäkeskuksen 
kanssa etsimme hyviä yrityskohteita vierailuille. Tässä vaiheessa Emma -toiminnassa  
on 28 maaseutuyritystä, ja uusia kumppanuuksia tullaan varmasti solmimaan, jos 
Emma toiminta jatkuu jossain muodossa. 

Huomasimme pian, että opinto-ohjaustuntien lisäksi nuoret tarvitsisivat tietoa myös 
maaseudun elinkeinojen merkityksestä yhteiskunnassamme, esimerkiksi ruuan reitistä 
pellolta ja eläintiloilta ruokapöytiin, matkailusta, kädentaidon ammateista jne. Kun 
Emma -toiminta on nyt vapaa jatkumaan maakunnassamme, on tärkeää sitoa myös 
muita oppiaineita ja opettajia mukaan toimintaan. Jo nyt Emman nettisivuilta löytyy 
materiaalia, mitä voi hyödyntää esimerkiksi matematiikan opetuksessa.

Nuorille vierailupäivien anti oli monipuolista. Hienointa oli ehkä huomata, miten 
nuoret avautuivat maaseutumatkalla viimeistään eläintilalla, missä eläinten kanssa 
pääsee lähikosketukseen. Tämän huomasivat myös opettajat, jotka ihmettelivät, 
mitä nuorille tapahtuu eläinten lähellä. Käytös rauhoittuu, puhutaan pehmeästi ja 
kunnioitetaan eläimiä. Kokemusteni perusteella kannustan kouluja sekä kuntien ja 
järjestöjen nuorisotyötä hyödyntämään enemmän eläimiä omissa toiminnoissaan. 

Toinen havainto vierailuista ei varmaankaan yllätä ketään. Isot traktorit ja työkoneet 
kiinnostivat. Tälläkin kohtaa koulun väki sai joskus yllättyä joidenkin poikien 
tietämyksestä. 

Jatkossa on syytä kehittää edelleen koulujen ja maaseudun yritysten yhteistyötä  
TET-paikkoja etsimällä. Toivon, että Emma -maaseutuvierailupäivät saadaan  
jatkumaan Pohjois-Savon mallin mukaisesti yhdistyksen tukemana toimintana.

Tästä oppaasta löytyvät käytännön tiedot koulujen ja yritysten yhteistyölle sekä 
nuorten tiedon lisäämiselle. Kummiyrittäjien ja hankkeessa mukana olleiden koulujen 
yhteystiedot löytyvät oppaasta, samoin kuin ohjeet yritysvierailupäivän järjestämiseen. 
Vuosikellosta näkyy, miten maaseutuun tutustumisen voi jaksottaa kouluvuoden 
kiertoon.  
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Emma – maalla ruoho on vihreämpää
Maaseutualoista kiinnostuneet nuoret jäävät usein vähäiselle tiedolle mahdollisuuksista 
maaseudulla. Samaan aikaan, kun monista maaseutualan osaajista on pulaa, maaseudusta 
kiinnostuneiden nuorten on vaikea löytää paikkaansa luonnonvara-alan oppilaitoksissa  
ja maaseutualan töissä. 

Nuoret, koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat tarvitsevat tietoa maaseutuammatteihin 
kouluttautumisesta, työllistymismahdollisuuksista maaseudulla ja maaseutuyrittäjyydestä. 
Tarvetta on myös maaseutuammattien tuntemuksen ja arvostuksen lisäämiselle. 
Esimerkiksi luonnonvara-alan koulut sijaitsevat usein kaupunkien ulkopuolella, jolloin 
nuoret tarvitsevat koulutukseen hakeutuakseen käytännön kokemuksia alasta ja tietoja 
tulevaisuudennäkymistä. 

Emma eli Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla -hanke on etsinyt keinoja 
nuorten ja maaseudun yhdistämiseen. Hankkeen myötä Etelä-Savoon on syntynyt 
toimintamalli, jossa nuoret pääsevät tutustumisretkille maatila- ja maaseutuyrityksiin ja 
saavat tietoa mahdollisuuksista työllistyä maaseudulla. 

Yrittäjille toimintaan osallistuminen tuo yhteyden alueen nuoriin ja parantaa 
mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä tai ottaa työharjoittelijoita. 

Nuoria maaseutu kiinnostaa
Nuorella voi olla monia maaseudun ammateissa tarvittavia kykyjä, taitoja ja 
kiinnostuksen kohteita, jotka eivät välttämättä pääse koulussa esille. Näitä taitoja ovat 
esimerkiksi eläinten käsittely, koneiden käyttö, kasvien viljely ja hoito, metsänhoito 
sekä luonnossa selviäminen. Tämän vuoksi nuorten on tärkeää saada tietoja myös 
maaseutuammattien erikoistaidoista.  

Emma-hankkeen aikana kerätyn palautteen perusteella esimerkiksi yläasteikäisiä 
nuoria maaseudussa viehättivät luonnonläheisyys, eläimet ja erilaiset maatilojen 
koneet. 

Kuulimme kaikkea uutta maatilantöistä, eikä se loppujen lopuksi  
kuulostanutkaan niin tylsältä. 

Siellä on vaikka mitä kivaa ja tavallaan aika rentoa, vaikka  
ehkä joutuu heräämään aika aikaisin.

Maaseutu itsessään kiinnostaa, eläimet ja kasvien kasvatus. 

Koneet ja niiden käyttö kiinnostavat. 

Tutustuminen maaseutuyrityksiin voi havahduttaa nuoren pohtimaan 
vaihtoehtona myös maaseutualan opintoja ja töitä. Kaikki nuoret eivät maaseudusta 
innostu, mutta toisaalta jokaisen on hyvä oppia käytännössä asioita esimerkiksi 
ruuantuotannosta. Osaa nuorista maaseutu taas kiinnostaa jo lähtökohtaisesti. 

Kummiyrittäjät yritysvierailujen mahdollistajina
Emma-hankkeen aikana Etelä-Savon alueen maaseutuyrittäjistä on koottu niin kutsuttu kummi-
yrittäjien verkosto. Kummiyrittäjät ovat maaseudulla toimivia yrityksiä, jotka ovat hankkeen aikana 
ottaneet koulujen oppilasryhmiä vieraakseen. 

Yrittäjät ovat näyttäneet ja kertoneet nuorille, mitä maaseutuyrittäjyys on ja millaisia mahdollisuuksia 
nuorille maaseudulla on. Vierailuilla nuoret ovat myös tutustuneet yrityksen tiloihin, toimintaan sekä 
tuotantoon. Yhteistyöverkosto on alkanut toimia Emma-hankkeen aikana ja on nyt vapaasti koulujen 
hyödynnettävissä.  

Kummeissa on mukana mm. alueen maitotiloja, puutarhoja,  
luomutiloja ja hevosalan yrittäjiä. Toivomme koulujen ja  
maaseutualan yritysten yhteistyön vakiintuvan Etelä-Savossa  
niin, että maaseudusta kiinnostuneet nuoret löytäisivät  
paikkansa luonnonvara-alan koulutuksissa ja maaseutualan  
töissä. 

Mukaansatempaavaa toimintaa 
Oppilaat ovat saaneet tehdä yritysvierailuilla erilaisia asioita  
käytännössä. Kummiyritykset ovat järjestäneet esimerkiksi

•	 taimien	ruukutusta
•	 taimilaatikoiden	kasaamista
•	 junior	handler	-toimintaa	eli	eläinten	käsittelyä
•	 eläinten	ruokintaa
•	 opetusta	lypsämiseen
•	 leipomista
•	 pellavan	kehräämistä

Lisäksi nuoret ovat päässeet yrityksissä esimerkiksi

•	 tutustumaan	maatilan	eläimiin	ja	koneisiin
•	 tietovisailemaan	maatilan	tuotteista
•	 maistelemaan	yritysten	tuotteita
•	 traktoriajelulle

Rohkaisemme kouluja ottamaan  
reippaasti yhteyttä kummiyrittäjiin  
ja kannustamme uusia yrittäjiä  
liittymään mukaan kummiverkostoon!

“

“
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HuHtiKuu:
Oppilaat valmistautuvat 
kevään yritysvierailuihin 
ja laativat kysymyksiä 

yrittäjille.

HElMiKuu: 
Opinto-ohjaaja 

tiedustelee yritysten 
avoimista tEt- ja 
kesätyöpaikoista.

taMMiKuu: 
Koulut ottavat 

yhteyttä yrityksiin 
kevään vierailuista ja 

yhteistyöstä.

tOuKOKuu: 
Oppilasryhmien yritys-

vierailut. Oppilaat voivat 
jättää työhakemuksia 

yrityksiin.

MaaliSKuu: 
Yrittäjien vierailut 

koulussa.

Maaseututiedotuksen toimintamalli
Emma-hankkeessa luotu toimintamalli tukee maaseutuaiheiden sisällyttämistä koulutyöhön. 
Maaseututeemojen käsittely on tärkeää, sillä maaseutuammatit ovat usein tuntemattomia sekä 
nuorille, opettajille että opinto-ohjaajille, ja niiden esittely voi jäädä muihin ammatteihin nähden 
puutteelliseksi. Aiheesta kiinnostuneiden tulisi kuitenkin saada riittävästi tietoa maaseudun opiskelu-, 
työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksista.

Maaseutuaiheiden käsittely kannattaa aloittaa jo seitsemännellä luokalla jatkaen läpi yläkouluajan, 
jotta nuoret ehtivät sisäistää saamansa tiedon ja voivat punnita eri vaihtoehtoja yhteishakua varten 
hieman pidemmällä aikavälillä.

Toimintamallin ovat kehittäneet Terhi Hyttinen ja Suvi Riutta-aho osana Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa tekemäänsä liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyötä. Toimintamalli 
on luotu käyttäjälähtöisesti Living lab -menetelmää hyödyntäen, ja sitä tehdessä on otettu huomioon 
niin oppilaiden ja opettajien kuin maaseutuyrittäjien näkökulmat.

jOuluKuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

KESäKuu: 
Nuorten ymmärrys 

maaseudun ammateista 
syventyy kesätöissä.

ElOKuu: 
Maaseututeemojen 
käsittely eri oppi- 

aineissa alkaa 7. luokalla 
ja jatkuu läpi  
yläkouluajan. 

lOKaKuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

HEiNäKuu: 
Nuorten ymmärrys 

maaseudun ammateista 
syventyy kesätöissä.

SYYSKuu: 
Koulut ottavat  

yhteyttä yrityksiin ja  
sopivat syksyn  

vierailuista ja yhteis-
työstä.

Nuorten  
tutustuttaminen  

maaseutualan ammatteihin  
lukuvuoden aikana

Elokuusta syyskuuhun
Maaseututeemojen käsittely nuorten kanssa on järkevintä aloittaa heti 
lukuvuoden alussa elokuussa, jotta siitä syntyy koko lukuvuoden kestävä 
johdonmukainen prosessi. Opinto-ohjaustuntien ja erillisten tapahtumien 
lisäksi maaseutuaiheita voi sisällyttää eri tavoin oppiaineiden opetukseen. 
Mahdollisia tapoja ovat esimerkiksi maaseutuaiheisen piirustus- tai valo-
kuvauskilpailun järjestäminen kuvataideryhmille, maaseutuaiheisen aine- tai 
mielipidekirjoituksen tekeminen äidinkielessä ja ruoan reitin selvittäminen 
kotitaloustunneilla. Koulujen kannattaa myös ottaa yhteyttä yrityksiin ja sopia 
syksyn vierailuista ja yhteistyöstä heti syyslukukauden alussa.

lokakuusta joulukuuhun
Syksyn aikana koulut voivat järjestää maaseututeemaviikkoja tai -päiviä eri 
aloihin ja teemoihin liittyen. Esimerkiksi lähiruokatapahtumien järjestäminen 
on mukavaa syksyllä, kun satokausi on parhaimmillaan. Teematapahtumien 
viestiä kannattaa vahvistaa kutsumalla sopivia yrittäjiä koululle kertomaan 
yrityksensä toiminnasta. Teemojen on hyvä näkyä myös oppitunneilla 
tapahtuman aikana. 

tammikuusta maaliskuuhun
Kevätlukukauden vierailujen sisällöt ja ajankohdat kannattaa sopia ajoissa, 
sillä maatilojen toiminta kiihtyy kesää kohti. Koulun yhteyshenkilön on hyvä 
ottaa kevään vierailuista yhteyttä yrittäjiin jo tammikuussa. Yrittäjien vierailut 
kouluille kannattaa ajoittaa alku- tai kevättalveen, jolloin maatilan töissä on 
hieman hiljaisempaa.

Opinto-ohjaaja voi alkuvuodesta selvittää yritysten avoimet TET- ja 
kesätyöpaikat ja kertoa niistä oppilaille. 

Oppilaiden loppukevään yritysvierailuista kannattaa sopia jo esimerkiksi 
maaliskuussa, jolloin valmisteluun jää riittävästi aikaa. Samalla opettajille jää 
aikaa tavata yrittäjiä henkilökohtaisesti ennen vierailua. Opettajien kannattaa 
tutustua kohteeseen ja yrittäjään jo etukäteen, sillä se auttaa vierailun 
suunnittelussa ja varmistaa vierailun hyödyn sekä oppilasryhmälle että 
yrittäjälle. 

Huhtikuusta toukokuuhun
Sopivinta aikaa koululaisten yritysvierailuille on kevät, erityisesti huhti–
toukokuu. Oppilaiden kannattaa tutustua kohdeyrityksiin ja näiden 
toimialoihin etukäteen oppitunneilla sekä keksiä kysymyksiä yrittäjille. 
Kysymyksiä voi toimittaa yrittäjille ennen vierailua, jotta nämä voivat 
valmistella yrityksen esittelyn niiden mukaan. Osa kysymyksistä kannattaa 
jättää esitettäväksi vierailun aikana. Yritysvierailupäivinä oppilaat voivat 
tiedustella kesätyötehtävistä ja jättää yrittäjille työhakemuksia. 

MarraSKuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

Syys- 
lukukausi 

alkaa.

Kevät- 
lukukausi 

alkaa.
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Näin järjestät onnistuneen retkipäivän
1. Määritä tavoite

Miksi opintoretkelle lähdetään? Miten opintoretken sisältö kytketään opetuk-
seen sitä ennen ja sen jälkeen?

2. laske kustannukset

Retken toteuttamiseen tarvitaan todennäköisesti linja-auto. Oppilaille täytyy 
järjestää ruokailu tai eväät sekä tarvittavat suojavarusteet eläintiloille.

Onko koulun budjetissa rahaa kuluihin? Voisiko retkeä rahoittamaan löytää 
ulkopuolisia yhteistyökumppaneita?

3. Hahmottele ohjelma

Valitse sopiva päivä. Kuinka pitkä aika retkeen on käytettävissä?

HUOM! Koko koulupäivän kestävä opintoretki voi olla keskittymisen ja 
jaksamisen kannalta liian raskas – pohdi, onko parempi järjestää lyhyt, mutta 
laadukas retki.

4. Valitse vierailukohteet

Millaisia vierailukohteita päivään halutaan? Kuinka monta yrityskohdetta on 
sopiva määrä? Kuinka kauan aikaa vietetään yhdessä kohteessa? 

Liikaa yritysvierailuja ei kannata yrittää yhden päivän aikana. Esimerkiksi  
kaksi–kolme hyvin valmisteltua vierailua riittää mukavaan retkipäivään.  

Ota oppilaiden mielipiteet huomioon, järjestä vaikka gallup!

5. Sovi vierailusta yrittäjien kanssa

Koululaistoimintaan sitoutuneita yrityksiä löydät tästä vihkosta, mutta hyödyn-
nä myös omia verkostojasi sekä Internetin hakupalveluita!

Jos mahdollista, käy tapaamassa yrittäjää kasvotusten ennen retkeä.  Mitkä 
ovat vierailuryhmän odotukset? Mitkä ovat yrittäjän odotukset? Sopikaa, mitä 
vierailulla tehdään. Hyväksi havaittu kaava on lyhyt yritysesittely, tilakierros ja 
tarkempi tutustuminen yrityksen toimintaan. Oppilaat arvostavat käytännön 
tekemistä ja osallistuvat mielellään tilan töihin – pelkkä kuuntelu ja katselemi-
nen voi käydä nuorille raskaaksi. 

6. Vahvista aikataulu

Kun vierailukohteet on sovittu, laske opintoretken tarkka aikataulu. Huomioi 
vierailukohteissa vietettävän ajan lisäksi ruokataukoon ja siirtymiin menevä 
aika! Toimita lopullinen aikataulu myös yrittäjille.

7. Opintoretkestä tiedottaminen

Tiedota opintoretkestä kollegoillesi koulussa ja oppilaille hyvissä ajoin ennen 
retkeä. Kerro myös kokemuksista retken jälkeen.

Muista toimittaa tiedote vierailusta oppilaiden vanhemmille ennen retkeä. 
Varmista vanhemmilta tarvittaessa oppilaiden kuvausluvat retken dokumen-
tointia varten.

8. Valmistaudu opintoretkelle yhdessä oppilaiden kanssa

Käykää oppitunnilla läpi, mikä päivän sisältö on ja millaisissa yrityksissä vierai-
lette. Keksikää jo etukäteen kysymyksiä yrittäjille esitettäväksi.

Tiedota oppilaille tarvittavasta varustuksesta ja sopivasta pukeutumisesta. 
Muistiinpanovälineet ja juomapullo on hyvä olla mukana!

Sisältyykö retkeen koulutehtävä? Yrityskäynneillä voi oppia monia asioita 
maataloustuotteiden valmistusvaiheista, eläinten hoidosta ja koneiden käsitte-
lystä. Eri oppiaineisiin liittyen vierailuilla voi myös esimerkiksi kerätä kasviota, 
haastatella yrittäjää ja kirjoittaa lehtijutun tai tarkistaa faktoja yritysesitelmää 
varten.

Huolehdi, että retkelle osallistuu riittävä määrä valvovia opettajia!

9. Opintokäynnillä

Ole aktiivinen ja innostunut, ja kannusta oppilaita samaan! Opettajan asenne 
vaikuttaa oppilaiden mielialaan ja suhtautumiseen, ja yrittäjä arvostaa vieraili-
joiden mielenkiintoa.

Vierailulla on erittäin tärkeää käyttäytyä yrittäjän ohjeiden mukaisesti. Esimer-
kiksi navettavierailulla tulee huomioida, että isot eläimet säikkyvät helposti, 
joten kovia ääniä ja äkkinäisiä liikkeitä täytyy välttää. Yrityksissä voi myös olla 
vaarallisia työkoneita ja laitteita.

Dokumentoi opintoretki! Valokuvat, tarinat ja raportit retkestä auttavat muis-
tamaan retken onnistuneet kokemukset ja kehityskohteet, helpottavat tulevien 
retkien suunnittelua ja elävöittävät koulun vuosikirjaa.

10. Palaute

Opintoretken jälkeen on tärkeää kerätä palautetta osallistuneilta oppilailta. Pa-
lautteen avulla voidaan arvioida, miten hyödyllinen retki on ollut, mitä retkellä 
on opittu ja mitä voisi kehittää tulevia vierailuja ajatellen.

Myös yrittäjiltä on hyvä kerätä palautetta, jotta vierailujen järjestäminen pysyy 
mukavana ja antoisana toimintana myös yrittäjälle. Yhteisymmärrys mahdollis-
taa yhteistyön jatkuvuuden.

Arvioi opintoretken onnistumista mukana olleiden opettajien kanssa. Käykää 
palautetta ja retken tunnelmia läpi oppilaiden kanssa opintoretken jälkeen.
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Pilottikoulut
Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 9 yläkoulua, jotka toimivat hankkeen aikana nuorille suunnatun 
maaseututiedotuksen pilottikouluina Etelä-Savossa. Hankkeen toimintaa ja tapahtumia suunniteltiin  
ja toteutettiin yhteistyössä pilottikoulujen kanssa.

Jos haluat kysyä lisää koulujen kokemuksista, ota yhteyttä pilottikoulujen opinto-ohjaajiin!

Mikkelin seudun pilottikoulut
anttolan yhtenäiskoulu

http://anttolayk.blogspot.fi/

Haukivuoren yläkoulu

http://www.haukivuori.fi/perusopetus/

Kalevankankaan koulu

http://www.kalevankankaankoulu.fi/

rantakylän yhtenäiskoulu

http://rantak.wordpress.com/

ristiinan yhtenäiskoulu

http://peda.net/veraja/ristiina/yhtenaiskoulu/ylakoulu

Pieksämäen seudun pilottikoulut
Siilin koulu (nyk. Hiekanpään koulu)

http://www.pieksamaki.fi/perusopetus

juvan yläaste

http://www.juva.fi/fi/palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus- 
vuosiluokat-7-9/esittely--yhteystiedot/

Savonlinnan seudun pilottikoulut
Kerimäen yläkoulu

http://edu.savonlinnaseutu.fi/kerimaenylakoulu/

Mertalan koulu

http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala/

Emma maaseuturetkillä 
opinto-ohjaajatkin pääsivät 
kokeilemaan uusia taitoja.

12 13



Kummiyritykset Emma-hankkeessa 
Kummiyrittäjät ovat maaseudulla toimivia yrityksiä. Yritykset ovat ottaneet pilottikoulujen oppilas-
ryhmät vieraakseen ja näyttäneet käytännössä, mitä maaseutuyrittäjyys on. Yritysvierailuilla oppilaat 
ovat kuulleet yrityksen esittelyn ja päässeet tutustumaan yrityksen tiloihin, toimintaan ja tuotanto-
prosessiin. Lisäksi he ovat saaneet tehdä asioita myös käytännössä.

Hankkeen päätyttyä voitte omatoimisesti ottaa yhteyttä kummiyrityksiin ja sopia oppilasryhmien 
vierailuista!

Mikkelin seudun kummiyritykset
Guide tiina 

Saimaaopas Tiina tarjoaa erilaisia luontoloma-
palveluita, kuten vaellus- ja pyöräretkiä sekä 
melontaa. Tiina vuokraa muun muassa kajakkeja, 
kanootteja ja melontavarusteita, antaa melonta-
koulutusta ja myy retki- ja opaspalveluja. 

Tiina Leinonen, Anttola 
www.guidetiina.fi

Hauhalan Hanhifarmi

Hauhalan Hanhifarmilla kasvatetaan noin 7000 
hanhenpoikasta vuosittain. Erilaiset hanhituotteet 
kuten pateet ja palalihat jalostetaan omalla tilalla.

Virpi ja Antti Rantalainen, Hauhala 
www.hanhifarmi.fi

Haukkamäen hevostila

Haukkamäen hevostila tarjoaa ratsastuksen 
opetusta yksityisesti ja pienryhmissä sekä leiri- ja 
kurssitoimintaa. Tallilla on myös terapiatoimintaa 
erityisryhmille.

Tarja Lahdenperä, Anttola 
www.haukkamaenhevostila.net

Heikkilän Yrttitila

Heikkilän Yrttitilalla viljellään laajaa valikoimaa 
mausteyrttejä. Yrttejä on myynnissä myös tilan 
Yrttipuodissa. Puoti myy yrttien lisäksi paikallis-
ten yrittäjien tuotteita.

Terhi ja Jussi Saarinen, Mikkeli 
www.kotimaisetyrtit.fi

Hiirenmaan tila 

Hiirenmaan tila on maitotila Haukivuorella. Ma-
kuuparsipihatossa asuu myös nuorta karjaa. 

Lehmien lypsyssä ja karjan ruokinnassa käytössä 
on uutta automatiikkaa.

Kari, Minna & Ritva Kekkonen, Haukivuori 
www.hiirenmaa.fi

Hirvensalmen taimisto 

Hirvensalmen taimisto pyrkii säilyttämään ja 
lisäämään vanhoja suomalaisia hedelmäpuu-
lajikkeita. Asiakkaina ovat hedelmänviljelijät, 

taimimyymälät ja yksittäiset puutarhaharrastajat 
ympäri maata.

Teppo Kaarniemi, Hirvensalmi 
www.omenapuu.com

Katajakankaan puutarha 

Katajakankaan puutarha on tunnettu kesäkukis-
taan. Puutarha on valittu vuoden 2012 kukka-
tuottajaksi. Tila tuottaa myös kasvihuonekurkkua. 

Harri ja Pia Kohvakka, Haukivuori 
www.katajakankaanpuutarha.fi

Kilpisalon tila

Kilpisalon tila on maitotila, jossa on lypsylehmien 
lisäksi nuorta karjaa. Navetassa on lypsyasema ja 
lehmät yksilöllisesti ruokkiva automaatti. Lehmät 
pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden. 

Pirjo ja Risto Piispanen, Pellosniemi 
pirjosollapiispanen@gmail.com

Käräjämiehen puutarha 

Puutarha kasvattaa erilaisia amppeleita, ruukku- 
ja ryhmäkasveja sekä vihannesten ja yrttien 
taimia. Palveluihin kuuluu myös muun muassa 
viherrakentaminen ja suunnittelu. 

Vesa Käräjämies, Hietanen 
www.karajamiehenpuutarha.fi

Könnön maitotila

Könnön tilan navetassa on lypsylehmiä  
ja nuorta karjaa. Lehmien lisäksi navetasta  
löytyvät pässi, kukko, viisi kanaa ja kaneja.  
Tilalla on myös muuta yritystoimintaa.

Helena ja Esa Karjalainen, Hurissalo 
Kontilantie 46, 52230 Hurissalo 
puh. 050 381 3868 (Helena)

Mikkelin Vihannes 

Mikkelin Vihannes on elintarviketukku.  
Valikoimista löytyy tuoreiden vihannesten,  
hedelmien, liha- ja kalatuotteiden lisäksi muun 
muassa elintarvikejalosteita. Toimitustukku toi-
mittaa tuotteet asiakkaalle perille saakka.  
Mikkelin Vihanneksen yhteistyökumppani  
on Kuljetusliike Krivetz Ky.

Tarja Kankkunen, Mikkeli 
www.mikkelinvihannes.fi

laasolan maitotila

Laasolan maitotilan kanadalaismallisessa  
pihatossa asuu lypsylehmiä. Tilalla on  
myös nuorta karjaa, harrastehevosia  
ja ratsastuskenttä. 

Riina ja Teemu Pöyry, Ristiina 
Koivakkalantie 1019, 50670 Otava 
puh. 050 533 5041 (Riina)
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     leipomo agassi 

 Agassi valmistaa leipomo- ja konditoria- 
 tuotteita. Leipomo myy tuotteita  
 omassa myymälässä ja toimittaa niitä 
 myös keskuskeittiöille, kahviloihin ja  
 kauppoihin.

 Tero Nieminen, Anttola 
 www.agassi.fi

leipomo Savenius

Saveniuksen kotileipomo myy pitopalvelutuot-
teita ja -palveluja sekä konditoriatuotteita. Asiak-
kaina on niin yksityisiä koteja kuin yrityksiäkin. 
Leipomon kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat 
Martan Baari ja Pub Pökkäri.

     Maria Muinonen, Ristiina 
     www.savenius.fi

 lietlahden tila

 Lietlahden tilalla viljellään luonnon- 
 mukaisesti porkkanaa ja muita  
  juureksia, viljaa ja nurmikasveja.  
   Juurekset pestään ja pakataan tilalla ja 
    toimitetaan kauppoihin myyntiin.

     Paavo Pulkkinen, Haukivuori 
      www.lietlahti.fi

           Otavan koulutila 

           Otavan koulutila on Etelä 
           Savon ammattiopiston Esedun  
          harjoitusmaatila. Tilalla maa-

talousalan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan 
maidontuotantoon ja viljelyyn liittyviä töitä.

Tuula Romppanen, Otava 
www.esedu.fi/yhteystiedot/toimipaikat/mikkeli/
otavan_koulutila

raijan aitta 

Raijan Aitta on maaseutumatkailukohde Mik-
kelissä. Raijan Aitta tuottaa pellavavaatteita ja 
kodintekstiilejä, joita myydään tilan omassa myy-
mälässä. Myös mansikkaa ja vadelmaa saa ostaa 
suoraan tilalta koko kauden ajan. 

Katariina Turman, Majavesi 
www.raijanaitta.fi

relanderin Ponitalli 

Relanderin Ponitalli on ratsastuskeskus, johon 
kuluu kaksi hevostallia, ratsastuskenttä, maneesi ja 
kahvio sekä majoitustilat. Talli on valittu vuoden 
ratsastustalliksi vuonna 2007. 

Kirsi Relander, Mikkeli 
www.relanderinponitalli.fi

Pieksämäen seudun kummiyritykset
Mäntylän luomutila

Mäntylän luomutilan tuotteita ovat karitsanliha, 
langat ja lampaantaljat. Tuotteita saa tilaamalla 
niitä suoraan tilalta. Esimerkiksi lampaantaljoja 
myydään satunnaisesti myös markkinatapahtu-
mista. 

Laura Suhonen, Jäppilä 
www.lauranlammas.com

Hyvätuuli Highland 

Hyvätuuli Highland on Honkalan, Nurkkalan ja 
Pohjolaisen luomutilojen yhteinen yritys. Tilojen 
pelto- ja kotieläintyöt hoidetaan yhteistyössä. 
Yhteisessä myymälässä myynnissä on lihatuotteita 
ja paikallisia käsitöitä. Ylämaan karja eli Highland 
Cattle on skotlantilainen alkuperäiskarjarotu.

Esko Rissanen, Nurkkalan tila, Jäppilä 
www.hyvatuuli.fi

Partaharjun Puutarha 

Partaharjun Puutarha on sipulikukkien tuotan-
toon erikoistunut kukkapuutarha. Tilalla tuote-
taan muun muassa tulppaanien, narsissien  
ja hyasinttien sipuleja. Lisäksi puutarhalla  
kasvatetaan metsäpuun taimia.

Hanna Suhonen, Pieksämäki 
www.partaharjunpuutarha.fi

Savonlinnan seudun kummiyritykset
Haapialan talli 

Haapialan talli tarjoaa hevosen omistajille talli-
paikkapalveluja ja harjoittelumahdollisuudet sekä 
ratsastukseen että raviurheiluun. Lisäksi talli ajo-
opettaa varsoja ja tarjoaa tilalla kengityspalveluja. 
Tila myös myy turpeen ja hevosenlannan seosta 
puutarhoihin.

Tapio ja Elina Kukkonen, Savonlinna 
www.haapialantalli.net

Kerimesi 

Kerimesi on yli 40 vuotta Kerimäellä toiminut 
hunajatila. Mehiläiset valmistavat tilan hunajan 
metsävadelmien, horsman, voikukan, puolukan 
ja mustikan medestä. Mehiläistarhat sijaitsevat 
Kerimäellä, Savonrannassa ja Enonkoskella. 

Kyösti Pitkänen, Kerimäki 
www.kerimesi.net

Marja- ja vihannestila Kirmanen 

Kirmasen tilan päätuotteita ovat mansikka ja 
ruokaperuna. Tilalla viljellään myös porkkanaa, 
sipulia, viljaa sekä kuivaa heinää. Perunat markki- 
noidaan ruokakauppoihin. Itsepoimijoita tilalla 
houkuttavat mansikat.

Jussi Kirmanen, Kerimäki 
www.koti.mbnet.fi/jussikir

lomamokkila 

Lomamokkila tarjoaa huone- ja mökkimajoitusta 
sekä ravintolapalveluita Savonlinnassa. Ruuan- 
valmistuksessa käytetään tilan omia tuotteita.  
Lomamokkilan tila on palkittu vuoden maa- 
seutumatkailuyrityksenä ja Pro Maaseutu  
-palkinnolla.

Kalle Björn, Savonlinna 
www.lomamokkila.fi

16 17



luomuhonen 

Luomuhosen luomutilalla kasvatetaan ruista. 
Maatilalla on myös leipomo, jossa leivotaan  
ruisleipää. Lisäksi tilalla on emolehmäkarjaa,  
jota ruokitaan luomurehulla.

Perttu, Tiina & Karri Muhonen, Kerimäki 
www.luomuhonen.fi

Ovaskala Oy 

Ovaskala hallitsee kalatuotteiden valmistuksen 
kalanpyynnistä valmiisiin kalajalosteisiin. Yritys 
valmistaa erilaisia kalaherkkuja, tuoretuotteita ja 
kalasäilykkeitä. Asiakkaita ovat kaupat, ravintolat 
ja suurkeittiöt. 

Mari ja Niko Ovaska, Savonlinna 
www.kalastajankoju.com

toivolan tila 

Toivolan tila on maidontuotantotila Kerimäen 
Makkolassa. Tilan pihattonavetassa asuu lypsy-
lehmiä ja nuorta karjaa. Maitoauto hakee tilalta 
maidon joka toinen päivä. Tilan maidosta valmis-
tetaan pääasiassa juustoa. 

Ilpo Pulkkinen ja Nina Laitinen, Kerimäki 
Ainontie 199, 58150 MAKKOLA 
puh. 050 3311256 (Ilpo) 
puh. 050 572 7322 (Nina)

Kouluttaudu maaseudun ammattiin!

Lisätietoja omalta opoltasi. 
Materiaalia ammateista tulossa myös:  
www.mamk.fi/emma

Ammattiopistossa                    Ammattikorkeakoulussa

Yliopistoissa voit opiskella elintarvike- ja ravitsemustieteitä, maataloustieteitä, 
metsätieteitä, ympäristötieteitä ja eläinlääketieteitä.

Maatalousalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto

Kalatalouden perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan 
perustutkinto

Hevostalouden perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Agrologi (AMK)

Metsätalousinsinööri (AMK)

Hortonomi (AMK)

Iktyonomi (AMK)

 
Ympäristösuunnittelija (AMK)

 

Restonomi (AMK)

Restonomi (AMK)

www.samiedu.fi

www.esedu.fi

www.pkky.fi

www.sakky.fi

www.ysao.fi

www.hevosopisto.fi

www.sno.fi

Ammattiopistoja
www.opintoluotsi.fi

    koulutusalat

    luonnonvara- ja ympäristöala  

Ammattikorkeakouluja ja yliopistoja
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