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Maaseutuammattiin ry:n jäsenille 

TETtiTreffit ovat syksyn teemamme! Joko sinä olet kuullut niistä? 
 
TETtiTreffit avattiin Elonkorjuujuhlien torilavalla. Kutsumme edelleen koululaisia ja maaseutualojen yrittäjiä ja 
ammattilaisia TETtiTreffeille eli ottamaan vastaan ja tarjoamaan TET-työpaikkoja maaseudulla. Nuorten työllis-
tämisen tueksi on laadittu Työohjeoppaita: http://www.maaseutuammattiin.fi/tyoohjeopas Oppaita voitte käyt-
tää vapaasti apunanne työllistäessä nuoria (alle 18-vuotiaita). Oppaat tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun 
agrologiopiskelijoiden Anna Heikkisen ja Anni Heiskasen opinnäytetyönä. Palautteiden mukaan niiden muok-
kaamista jatketaan tänä syksynä tukemaan myös TET-harjoittelua maaseudulla. 
 
Jäsenkuntamme kasvaa vähitellen, nyt mukana ovat myös MKT-Keitele ja pari uutta henkilöjäsentä. 
Uudet jäsenet ja toiminnan tukijat ovat edelleen tervetulleita http://www.maaseutuammattiin.fi/liity 
 
Kesällä tavoitimme ns. suurta yleisöä VILJO 2013-messuilla Kiuruvedellä, Kuninkuusraveissa Kuopion Sorsa-
salossa, Maaningan MTT-aseman avoimien ovien päivässä ja Elonkorjuujuhlilla Kuopion kauppatorilla. 
 
Syyskausi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin myös koululaisvierailujen osalta. Retkiä maatiloille ja maaseu-
tualan yrityksiin sekä oppilaitoksiin on tehty jo muun muassa Kalevalan koululta Kuopiosta, Matti Lohen koulul-
ta Rautalammilta ja Maaninkajärven ja Suininlahden kouluilta Halolan MTT-aseman avoimien ovien ja rehun-
tekonäytöspäivään sekä Yrittäjän päivää vietettiin Lapinlahdella.  
 
Maaseutu-TET-päiviä syys-lokakuussa (to 26.9. ja to 3.10.) viettävät kiuruvetiset MMP-ryhmien 8-luokkalaiset. 
Tuolloin nuoret ovat pareittain tai pienissä ryhmissä oikeasti maaseudun töissä koulupäivänsä ajan ja saavat 
takuulla aitoja kokemuksia maaseudulla työskentelystä! Useilla kouluilla on tulossa metsäretkiä ja erilaisia tu-
tustumisia maaseudun yrittäjyyteen. Keiteleen kirjastoon koottaan Viljan tie-näyttely lokakuun ajaksi, jossa 
avajaisten yhteydessä ke 2.10. klo 10 on myös yleisöluento viljasta ja Maaseutuammattiin ry:n toiminnasta, 
minkä jälkeen koululaisille Nilakan salissa. 
 
Näin alustavasti ennakkotietona kannattaa kalentereihin varata aikaa keskiviikkoon 4.12.2013, jolloin on  
Maaseutuammattiin ry:n syyskokous klo 13. Paikka on Sydän-Savon Maaseutupalvelu, Lentokapteenissa, 
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala www.lentokapteeni.fi     
 
Ohessa on liitteenä Nuoret Duuniin –kampanjan tiedote. Mikäli olette työllistäneet 17-29-vuotiaita nuoria tänä 
vuonna vähintään kahdeksi kuukaudeksi, kirjatkaa sekin www.nuoretduuniin.fi –sivuille! Kiitos! 
 

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  

 
 
 Syysiloa,  
 
 Heli Nuutinen, p. 0400 158 229 

etunimi.sukunimi@maaseutuammattiin.fi  

Keväällä Vesannon yhtenäiskoulun 
8-luokkalaiset istuttivat kuusimetsää. 


