
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!

• Opintomatka valtakunnallisille Green Care päi-
    ville Leville 28.8.-1.9.2017. Haku päättyy 28.7.2017. 
• Green Care toimijoiden tapaamiset 22.8.2017 
    ”Voimaa luonnosta ja eläimistä”, paikka Sotkamo, 
   Tyynelä. 10.10.2017 ”Green Care ja matkailu”, 
   paikka Hossan kansallispuisto, Suomussalmi. 
• Opintomatka Ahvenanmaalle 21.-24.9.2017, 
   teemana lähiruoka ja luonnontuotteet. Haku   
    päättyy 21.8.2017. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
     Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Kainuu.

Kajaanissa, Seppälän Impilinnassa 
• Green Care tuotteistaminen ja liiketoiminta-
   osaaminen –valmennus, verkkokurssi ja alusta-
   vat lähipäivät 27.9., 12.10, 1.11. ja 16.11.2017 
   klo 16-20. Lisätietoja antaa Riitta Turpeinen.
• Kukkaterapia 6.-7.10.2017. 
• Aromaterapeuttinen kasvohoito 8.10.2017. .
• Luonnonmukaista hoitoa lihaksille ja nivelille
   3.-5.11.2017. 
• Luonnonkosmetiikan työpaja ja tuotteistaminen 
   A 11.-13.10.2017 (uuttaminen, saippuat, voiteet, 
   kuorintatuotteet, emulsio). 
• Luonnonkosmetiikan työpaja ja tuotteistaminen
   B 8.-10.11.2017 (deodorantit, shampoot, geelit, 
   naamiot). 
• Luonnonkosmetiikan työpaja ja tuotteistaminen
    C 13.-15.12.2017 (raaka-aineet, emulsiot, emulgaat-
   torit). 
• Villiyrtit – Luonnosta lautaselle 6.8.2017. 
• Sieniruoka –työpaja 6.9.2017. 
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oHankkeen toteuttajat Kainuun ammattiopisto 

ja ProAgria Kainuu ry / Maa- ja kotitalousnaiset.

Suunnitteilla 2018 
• Opintomatka Hollantiin Green Care –teemalla
   huhtikuussa vk 17/2018
• Kainuun Green Care –seminaari 30.10.2018.
   Yhteistyössä Luvoka –hankkeen kanssa (Luke).

Lisäksi järjestämme räätälöityjä työpajoja ja ly-
hytkoulutuksia sekä opintomatkoja yrittäjien tar-
peiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä! Teemoina 
luonnontuotteet ja jatkojalostaminen / tuotteista-
minen, Green Care ja luontomatkailu; villiyrtit, mar-
jat, sienet, kalat, kyytön maito, luonnontuote ma-
keiset ja suklaa, luonnon koristemateriaalit, luon-
nonkosmetiikka, erikoisluonnontuotteet jne. 

Koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittaudut 
osoitteessa www.kao.fi/lyhytkoulutukset, valitse 
tapahtuman nimi ja ilmoittaudu (vihreä painike). 
Sivulta löydät myös tapahtumien tarkemmat oh-
jelmat ja hinnat. 

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

Syksyn ja talven 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-opiskelu-

mahdollisuuden, joten voit osallistua koulutukseen reaaliaikaisesti 
kotoasi käsin tai tilata AC-tallenteen 

ja katsoa sen myöhemmin.

Maidon- ja lihantuotanto
• 7.9. Lehmähavaintoja
• 24.10. Maatilasta Osakeyhtiöksi
• 26.10. Lihakarjan kasvatuspäivä 
• 2.11. Nuorkarjahavaintoja
• 7.11. Utareterveys

Kasvinviljely
• 2.8. Mesimarjanviljelyn pellonpiennarpäivä
• 17.-19.8. Opintomatka puutarha-, viher- ja 
   kiinteistöalan ammattinäyttelyyn Lepaalle 
   HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 25.7.2017!
• 12.9. Vihannesten viljelyn mahdollisuudet 
   Kainuussa
• 19.10. Peltomaan mikrobiologiaa viljelijöille
• 1.11. Oluthumalan viljelystä ja jatkojalostuksesta
   liiketoimintaa

Luomu
• 8.11. Maatilan oma luomusiemenentuotanto

Maatilan sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdokseen valmentava
• Pienryhmäkoulutus, 9. ryhmä 6.9. ja 14.9.2017
• Pienryhmäkoulutus, 10. ryhmä 6.10. ja 13.10.2017   
• Pienryhmäkoulutus, 11. ryhmä 30.11. ja 8.12.2017 

Metsänomistajien koulutukset 
• 23.8. Taimikonhoidon perusteita naismetsänomis-
   tajille (verkko-opetus klo 18-20)
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KANTRI-INNO – Osaamisen 

lisääntymisestä kasvua 

maaseutuelinkeinoihin. 
EU-osarahoitteinen koulutus turvaa yrittäjille 

edullisen koulutusmahdollisuuden.

• 25.8. Taimikonhoidon perusteita naismetsänomis-
   tajille, Maastoharjoitus 
• 5.9. Sienikävely maastossa – opi tunnistamaan
   lähiluontosi ruokasieniä.

LISÄKSI: EA1 –kurssi maaseutuyrittäjille 
14.-15.12.2017. Tiesitkö, että EA1 on voimassa 
3 vuotta ja sen voi kerran päivittää 8 tunnin ker-
tauskurssilla kolmeksi vuotta eteenpäin. Sitten 
taas kolmen vuoden päästä on käytävä uudestaan 
2-päiväinen kurssi. Mikäli siis olet käynyt kurssin 
aiemmin kuin 14.12.2014, sinun on aika päivittää 
osaamistasi!

Tilaa tallenteita koulutuksista ja opiskele sil-
loin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Lista 
tilattavista tallenteista löytyy kotisivuiltamme 
www.kao.fi/kantriinno > kunkin koulutustee-
man alta. Tarjolla mm. 
• Nautojen tuottava ja taloudellinen ruokinta 20 €
• Maatilan sukupolvenvaihdos ja siihen vaikuttavat
   henkiset tekijät (2 pv) 50 €
• Mehiläistarhauksen perusteita (tiivistelmä 8 pv:n 
   kurssista) 50 €

Ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköisesti osoitteessa www.kao.fi /lyhytkoulutukset 
Huom! Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kutakin koulutuspäivää, jollei muuta mainita! 
Sivuilta löytyvät myös koulutuspäivien ohjelmat sekä hinnat. Tervetuloa koulutuksiin!

Kesän/syksyn 2017 koulutustarjontaa...

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
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KANTRI-INNO
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