
Tunnistatko luonnosta löytyvät yrtit, villivihannekset ja 
muut luonnonantimet? Haluatko kasvattaa puhdasta 
lähiruokaa omalla kasvimaalla tai parvekkeella? Haluatko 
lisätietoa esimerkiksi kotikanalan perustamisesta tai mehi-
läisten hoidosta? Omavaraisuutta luonnosta ja kasvimaalta 
-koulutus antaa käytännönläheisen tietopaketin kaikille 
lähiruoan tuotannosta kiinnostuneille. 

Koulutuksen aikana tutuiksi tulevat erilaiset luonnonan-
timet ja puutarhaviljelyn lukuisat mahdollisuudet. Kou-
lutus antaa perustietoja myös eläinten hoitamisesta ja 
eläintuotteiden hyödyntämisestä. Koulutuksesta saamasi 
ammattiosaaminen antaa valmiuksia myös yrittäjyyteen tai 
sivutulojen hankkimiseen.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutusaika: 9.2.2021 - 14.6.2022, monimuoto
Yhteiset lähijaksot: tiistai-iltaisin 17:30 - 20:30 ja 
lauantaisin 9 - 15 (1 krt/kk) 

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA 

MTK-Pohjois-Savo, alueella toimivat yritykset ja maatilat

Omavaraisuutta luonnosta ja kasvimaalta -koulutus sisältää 
yhteisten lähijaksojen lisäksi myös ohjattua etäopiskelua 
sekä henkilö- ja pienryhmäohjausta. Koulutuspaikkana on 
Savon ammattiopiston Toivalan toimipiste Siilinjärvellä. 
Koulutus sopii erinomaisesti suoritettavaksi myös työn 
ohessa.

Koulutus kuuluu opintotuen piiriin ja on osallistujalle mak-
suton. Opiskelijan kuluja ovat henkilökohtaiset opiskelutar-
vikkeet ja -materiaalit sekä mahdolliset ensiapu-, työturva- 
yms. korttimaksut. 

Katso lisää seur. sivulta ->

SAVON AMMATTIOPISTO
Haapamäentie 1, 70900 TOIVALA

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

OMAVARAISUUTTA LUONNOSTA 
JA KASVIMAALTA

KOULUTUS 
TEKEE 
HYVÄÄ.
LÄPI 
ELÄMÄN.

SUOSITTU KOULUTUS SAA JATKOA!



OMAVARAISUUTTA LUONNOSTA JA KASVIMAALTA

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Omavaraisuutta luonnosta ja kasvimaalta -koulutuksen 
aikana suoritat tutkinnon osia luonnonvara-alan perus-
tutkinnoista. Vaihtoehtoisesti voit koulutuksen aikana 
suorittaa osia em. alojen ammattitutkinnosta. Koulutuk-
sen laajuus on 55–70 osaamispistettä henkilökohtaisesta 
opiskeluohjelmasta riippuen. Koulutukseen voi yhdistää 
myös muita Savon ammattiopiston opintojaksoja.

Koulutukseen sisältyvät tutkinnon osat:

• Puutarhatöiden tekeminen (25 osp)
• Kasviryhmän tuottaminen (15 osp)
• Luonnontuotteiden hyödyntäminen (15 osp) 
• Eläinlajikohtainen tuotanto ja hoitaminen (15 osp),  
valinnainen
• Puuvartisten kasvien hoitaminen (15 osp), valinnainen

SAVON AMMATTIOPISTO
Haapamäentie 1, 70900 TOIVALA

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

KOULUTUS 
TEKEE 
HYVÄÄ.
LÄPI 
ELÄMÄN.

Sinulla on mahdollisuus halutessasi suorittaa ammatilli-
nen perustutkinto kokonaisuudessaan henkilökohtaisen 
opiskeluohjelman ja aikataulun mukaisesti. 

Hae koulutukseen jo tänään! Haku päättyy 10.1.2021.
 
HAKEMINEN 

Haku koulutukseen ja lisätietoja www.sakky.fi/omavara

LISÄTIETOJA 

Vastuukouluttaja Anne Kekäläinen, puh. 044 785 4113
Opinto-ohjaaja Anna-Loviisa Saari, puh. 044 785 3086
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi


