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Villiyrttien 
poimijakoulutus

Koulutuspaikka on oltava lähellä 
sellaista aluetta, josta voi kerätä 
tunnistukseen ja tenttiin 
tarvittavia kasveja.

Koulutuksen kesto seitsemän tuntia 
jonka aikana tentitään neljä kasvia.

Koulutukseen on jatkuva haku! 
www.ysao.fi/koulutus

Seuraa meitä:
#ysao
#yläsavonammattiopisto

#jatkuvahaku #byiisalmi

Puh. 040 709 1420
toini.kumpulainen@ysao.fi

Kysy lisätietoja 
Toini Kumpulainen
luonnontuotealan asiantuntija

Sisältö
 • Villikasvit/villiyrtit mitä ne ovat  

ja miksi kerätään

 • Jokamiehen oikeudet

 • Kaupallisen keruun ohjeistus,  

mistä, miten ja mihin kerätään

 • Säilytys ja kuljetus vastaanottoon

 • Villikasvien tunnistus teoria

 • Myrkkykasvit

 • Villikasvit maasto ja kasvinäyttelyn laitto

 • Tunnistusta, tentti ja poimijakorttien jako

Hinta
 • 50 € sis alv 24 %

Kevät 2020 koulutuspäivät
Kuopio 16.5. 
Kuopio 17.5.
Suonenjoki 23.5.
Iisalmi 6.6.
1 pv klo 9-16



Lisätiedot: 
www.ysao.fi
puh. 0400 827 251

Toimipisteet: 
Iisalmi, Kiuruvesi, Liperi, 
 Siilinjärvi, Vieremä

YSAO  
PL 30/Asevelikatu 4 
74101, Iisalmi

Nuori tai  
aikuinen  
jatkuva haku 
kaikkiin  
tutkintoihin

Yhteistyötä
ja elinvoimaa
YSAO avaa ovet työelämään, tänään ja huomenna. 
Olemme alueen, yritysten ja taidon kehittäjä,
joka tekee työtä osaavamman maailman puolesta.

Opintopolut

Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänelle sopiva 
yksilöllinen opintopolku. Tarjolla on vaihtoehtoisia polkuja edetä 
myös jatko-opinnoissa. Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan. 
Suunnitellaan yhdessä miten osaamista hankitaan lisää!

Kansainvälisyys

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla 
työssäoppimisjaksolla. YSAOlla on yhteistyökumppaneita useissa 
Euroopan maissa. Yleensä jaksot kestävät 4-6 viikkoa. Autamme 
sinua löytämään sopivan yrityksen ja asunnon. Sinun on mahdollista 
hakea ulkomaan työssäoppimisjaksolle YSAOn stipdendiä.
 
Toimimme aktiivisesti useissa kansainvälisissä verkostoissa kuten 
EfVet:ssä. Oppilaitoksessamme vierailee paljon opiskelijoita myös 
muista maista.

Tervetuloa opiskelemaan!

Kolme syytä 
opiskella meillä:

Tarjoamme opiskelijoillemme 
laadukkaat oppimisympäristöt 
ja 164 eri tutkintovaihtoehtoa.
Opiskelijoina nuoria ja aikuisia 
yli 4 000 noin 150 kunnasta.

Lähioppimisen lisäksi oppiminen
tapahtuu alan työpaikoilla ja
yrityksissä aidoissa tilanteissa 
ja tämä antaa opiskelijalle
parhaat eväät työelämään.

Iisalmi sijaitsee Ylä-Savossa hyvien
yhteyksien päässä. Kaupunki tarjoaa 
edullista  asumista ja monipuolisia
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.
Iisalmessa on helppo liikkua pyörällä
tai kävellen ja palvelut ovat lähellä.
Juna- ja linja-autoyhteydet 
mahdollistavat vaivattoman kulun
pidemmille matkoille. 

www.ysao.fi


