
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon – oppimisympäristön kehittäminen 
1.8.2020 – 31.7.2022 

 ______________________________________________________ 

Keruutuotekoulutukset 2021 
 

Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia luonnontuotteiden keruuseen ja käsittelyyn liittyen. 

Luennot pidetään Etelä-Savon ammattiopistolla, Mikkelissä, Otavankatu 4 tai vaihtoehtoisesti 

teamsissä vallitsevan koronaohjeistuksen mukaan. Maasto-osuudet pyritään järjestämään livenä. 

 

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan koulutukseen. Teams- koulutusten lisäksi jokaiseen 

kurssiin liittyy maasto-osuus. Maasto-osuuksien ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Maasto-

osuuden jälkeen voit suorittaa poimijakortin. Omat eväät maastoon 😊. 

Lisätietoja: anne.piispa@esedu.fi  

 

Webinaarit ovat maksuttomia, mutta vaativat ilmoittautumisen.  

Lisätietoa hankkeeseen osallistujista kerättävistä tiedoista rakennerahastot.fi -sivustolta. 

 

FORMS-lomakkeella ilmoittautuminen kursseille: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Te9lza68U0mMN_azACagnn8nvFUf

GOVHtSHKAcOGo51UMENLNEZERDdSWk9TTFYzVTNXRUtZVk4wSC4u 

 

 

Kuusenkerkän keruutuotekoulutus helmikuussa to 18.2.2021 klo 16.30- 19.30 TEAMS 

 

• Kuusenkerkän tunnistaminen ja ohjeita poimintaan 

• Keruuohjeet; miten, mistä ja milloin kerätään 

• Pakkaaminen, säilytys ja kuljetus 

• Elintarvikehygienia 

Koulutus toteutetaan 18.2. etänä teamsillä. Myöhemmin keväällä 

kasvukauden alkamisen mukaan maasto-osuus, joka toteuteaan livenä. 

Maasto-osuuden jälkeen on mahdollista suorittaa poimijakortti, joka antaa 

valmiuden kuusenkerkän kaupalliseen keruuseen. Maasto-osuudessa 

mahdollisuus kerätä kuusenkerkkää jo nyt myyntiin kouluttajan opastuksella! 

 

ILMOITTAUDU FORMS LOMAKKEELLA! Linkki ensimmäisellä sivulla. 
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Keruutuotekoulutus huhtikuussa to 15.4.2021 klo 16.30-18.30 TEAMS 

 

o Villikasvit/villiyrtit, mitä ne ovat ja miksi kerätään 

o Jokamiehenoikeudet 

o Kaupallisen keruun ohjeistus, mistä, miten ja mihin kerätään 

o Säilytys ja kuljetus vastaanottoon 

o Villikasvien tunnistus -teoria 

o Myrkkykasvit 

o Tunnistusta, tentti ja poimijakorttien jako kesäkuun maasto-osuuden jälkeen 

 

Koulutus toteutetaan 15.4 etänä teamsillä. Myöhemmin kesäkuussa pidetään kaksi maasto-

osuutta, to 3.6.2021 ja to 17.6.2021 jotka toteutetaan livenä. Maasto-osuuden jälkeen on 

mahdollista suorittaa poimijakortti, joka antaa valmiuden kaupalliseen keruuseen. 

 

Pettukoulutus toukokuussa la 29.5.2021 klo 10.00-15.00  Mikkeli, Salosaari 

o - historia  

o - mitä pettu on, minkälainen on hyvä pettumänty  

o - kerääminen  

o - käsittely  

o - käyttömahdollisuudet  

o - käytännössä pettua irrottamaan, silpimään  

o - ergonomia ja työturvallisuus  

Koulutus tapahtuu livenä Esedun oppilaitoksen mailla Salosaaressa, Metsäkouluntie 10, 50800 

Mikkeli. Mukaan säänkestävä varustus ja lounaseväät. Pettuleipä ei valmistu tässä heti 😊 

 

Villiyrtit tutuksi kesäkeittiössä kesäkuu 2021 

7.-8.6.2021 klo 8 –16  

o Villiyrttien käyttö ruuanvalmistuksessa, Esedun opetuskeittiössä, Otavankatu 4 

o Villiyrttien keruu ja kuivaus; voikukka, vuohenputki, maitohorsma, poimulehti 

o Kuivatun yrtin hyödyntäminen, tuotteen valmistaminen 

o Tietoa yrttien hiestyksestä ja fermentoinnista 

 

Keruukoulutus ja kuivaus tutuksi heinäkuussa 2021, Mikkeli Otavankatu 4 ja lähimaastot 

5.7.2021 klo 10-17 

o Villiyrttien keruukoulutus klo 10-14 aamukasteen jälkeen. Heinäkuun kukinnot. 

o Kuivaus - kuivauksen työpaja klo 14-17 Otavankatu 4 

o Siankärsämö, mesiangervo 

o varhaiset marjat 

o infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 
 

ILMOITTAUDU FORMS LOMAKKEELLA! Linkki ensimmäisellä sivulla. 



 

  

 

Kuivaus tutuksi elokuu 2021 

9.8.2021 klo 8-16 

o Villiyrttien keruu ja kuivaus – kuivauksen työpaja 

o Sienien ja marjojen kuivaus 

o infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 

 

 

Kuivaus tutuksi syyskuu 2021 

6.9.2021 klo 8-16      

o Omenat, marjat kuivaukseen 

o infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 

 

Fermentointi tutuksi syyskuu 2021 

13.9.2021 klo 8-16    

 

Kuivaus tutuksi lokakuu 2021 

11.10.2021 klo 8-16 

o Sienikoulutus 

o Kuivauksen työpaja 

o infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 

 

 

Kuivauspaja marraskuu 2021 

15.11.2021 klo 8-16 

o Tuotekehitystä 

o Kuivausta eri tuotteista 

o infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 

 

Fermentointi tutuksi marraskuu 2021 

la 27.11.2021 klo 10-14  

 

Kuivauspaja joulukuu 2021 

13.12.2021 klo 8-16 

o Tuotekehitystä 

o Kuivausta eri tuotteista infrapunakuivaus 

o konvektiokuivaus (lämmin ilma) 

 



 

  

 

Muutosoikeus päivämääriin pidetään. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ajoissa. 

Pajat jatkuvat myös keväällä vuonna 2022. 

 

Seuraa koulutuskalenteria: 

 

https://www.esedu.fi/hanke/luonnonevaista-elinvoimaa-etela-savoon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 


