
Kantri & Co. – Yhteistyöllä 

valmiuksia ja kasvua 

elintarvike- ja luontoaloille 

2016-2018. 
Maaseutuyrittäjä, luonto- ja luonnontuotealan yrittäjä, luonto- ja hyvinvoin-
timatkailualan yrittäjä, elintarvikealan yrittäjä sekä yrittäjäksi aikova ja alan 

opiskelija! Nämä työpajat, opintomatkat ja valmennus on tarkoitettu juuri 
Sinulle osaamisen päivittämiseen, yhteistyön lisäämiseen yli toimialojen 

sekä liiketoiminnan kehittämiseen. 
Tartu tilaisuuteen!

Aromaterapian perusteet 2 pv | 27.-28.1.2017 
+ Syvärentouttava hieronta 1 pv | 29.1.2017. 
Kouluttaja Terttu Saksala, Avalon-Coaching.

Luonnonkosmetiikan perusteet 3 pv 
| 3.-5.2.2017. Kouluttaja Heli Pirinen, KAO.

Ayurvedan perusteet 10 pv | 14.-17.2., 
13.-16.3. ja 28.-29.3.2017. 
Kouluttaja Anitta Korpela, MarmaPoint.

Mehiläistuotteiden jatkojalostus – hunaja-
tuotteet 1 pv sekä luonnonkosmetiikka 
2 pv | 21.-23.3.2017. Kouluttajat Lauri Ruottinen, 
Hunajaluotsi sekä Heli Pirinen, KAO.

Kiinalaisen lääketieteen perusteet ja suoma-
laiset kasvit 7 pv + etätehtävä (alustavat ajan-
kohdat 22.-23.4., 28.-29.4., 19.5. ja 30.9.-1.10.2017).  

Green Care toiminta –valmennuskokonai-
suus: GC perusteet sekä palveluiden tuot-
teistaminen koulutus n. 20 pv – tavoitteena 
GC laatumerkit yrityksiin sekä GC liiketoiminnan 
käynnistäminen, kevät 2017. Work Shop -tilai-
suudet/innovointipäivät 3 kpl. Opintomatka ko-
timaassa 2 pv. Valtakunnalliset GC -päivät Levillä 
30.8.-1.9.2017. Kainuun GC Seminaari v. 2018 alku-
puolella. Valmennuskokonaisuuden tavoitteena 
toimivien GC -verkostojen ja palveluiden luomi-
nen Kainuuseen. Yhteistyössä Luvoka –hankkeen 
(LUKE) sekä GC -koulutus korkea-asteelle -hank-
keen (KAMK) kanssa. 
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Hankkeen toteuttajat Kainuun ammattiopisto 

ja ProAgria Kainuu ry / Maa- ja kotitalousnaiset.

Keruutuoteneuvoja –koulutukset: Yrtit 5.-9.6., 
Marjat 7.-11.8., Sienet 28.8.-1.9.2017.

Lisäksi räätälöityjä työpajoja ja lyhytkoulutuksia 
sekä opintomatkoja toiveidenne mukaan! Ota roh-
keasti yhteyttä! Teemoina luonnontuotteet ja tuot-
teistaminen sekä luontomatkailu: villiyrtit, marjat, 
sienet, kalat, kyytönmaito, luonnon koristemateri-
aalit, luonnonkosmetiikka, erikoisluonnontuotteet, 
lumi- ja jäärakentaminen, elintarvikkeet yms.

Koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittaudut 
osoitteessa www.kao.fi/lyhytkoulutukset, valitse 
tapahtuman nimi ja ilmoittaudu (vihreä painike). 
Sivulta löydät myös tapahtuman tarkemman oh-
jelman ja hinnan. 

Tietoa löydät myös 
• hankkeen Facebook -sivuilta 
   www.facebook.com/kantriinno ja 
• kotisivuilta www.kao.fi/kantrico. 
• Voit myös soittaa Riitalle tai lähettää sähköpostia.

Vuoden 2017 tarjontaa... 

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kantri & Co.
Riitta Turpeinen, projektipäällikkö

p. 044 294 4514
riitta.turpeinen@kao.fi

www.kao.fi



KANTRI-INNO -hanke järjestää lyhytkestoista täydennyskoulutusta 
kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille ajalla 2016 - 2018. 

Koulutukset muodostavat koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät osaamista 
sekä uudistavat elinkeinoja. Koulutusteemoja ovat: - Maidon- ja lihantuotanto 

– Kasvinviljely – Luomu - Maatilan sukupolvenvaihdos – Mehiläistarhaus – 
Bioenergia ja metsätalous. Osa koulutuspäivistä sisältää verkko-

opiskelumahdollisuuden, joten voit osallistua koulutukseen 
vaikkapa kotoasi käsin!

Maidon- ja lihantuotanto
19.1. Hedelmällisyyshavaintoja
16.2. Lypsykarjan terveys ja ensiapu
29.-31.3. Nautojen ja hevosten käsittely vaikeissa 
tilanteissa 
HUOM! Tulossa ulkomaan opintomatka teemalla 
lihantuotanto (EU:n ulkopuolelle).

Kasvinviljely
6.4. Biodynaamisen viljelyn perusteet
9.-10.5. Homeopatia kasvinviljelyssä ja tuholaisten 
torjunnassa
16.5. Viljelyssä tyrni, aronia, saskatoon

Luomu
13.2.-28.3. Luomuperuskurssi (yht. 7 pv, 13.-14.2., 
20.-21.2., 27.2. ja eläinpäivät 27.-28.3.)
3.4. Luomuvalkuaisen tuotanto

Maatilan sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdokseen valmentava pien-
ryhmäkoulutus, 6. ryhmä 17.1. ja 23.1.2017
Maatilan sukupolvenvaihdokseen valmentava pien-
ryhmäkoulutus, 7. ryhmä 2.3. ja 9.3.2017   
Maatilan sukupolvenvaihdokseen valmentava pien-
ryhmäkoulutus, 8. ryhmä 4.4. ja 11.4.2017 

Mehiläistarhaus
20.3. Ajankohtaiset mehiläishoitotyöt

Ta
p

ah
tu

m
ia

 ja
 k

o
ul

ut
uk

si
a 

tu
lo

ss
a 

lis
ää

 –
 s

eu
ra

a 
si

vu
ja

m
m

e!

 w
w

w
.k

ao
.fi

/k
an

tr
iin

no

KANTRI-INNO – Osaamisen 

lisääntymisestä kasvua 

maaseutuelinkeinoihin -hanke 
EU-osarahoitteinen koulutus turvaa yrittäjille 

edullisen koulutusmahdollisuuden.

Bioenergia ja metsätalous
13.5. Raivaussahakurssi naisille

Tilaa tallenteita vuoden 2016 koulutuksista 
ja opiskele silloin kun sinulle itsellesi 
parhaiten sopii:
• Nautojen tuottava ja taloudellinen  ruokinta 20 €
• Homeopatiasta apua nautojen hyvinvointiin 
  (2 pv) 50 €
• Sorkanhoidon teoriaa (nauta) 20 €
• Maatilan sukupolvenvaihdos ja siihen vaikuttavat 
   henkiset tekijät (2 pv) 50 €
• Mehiläistarhauksen perusteita 
   (tiivistelmä 8 pv:n kurssista) 50 €

Koulutuspäivien ohjelmat 
ja ilmoittautumiset osoitteessa www.kao.fi\lyhytkoulutukset
 
Talven/kevään 2017 koulutustarjontaa...

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

KANTRI-INNO
Sari Laukkanen, projektipäällikkö

p. 044 797 4581
sari.laukkanen@kao.fi

www.kao.fi


