
RYHTYISITKÖ PAIMENLOMAYRITTÄJÄKSI?

OHJELMA

12:00 Alkusanat: Mikä paimenlomissa kiehtoo?  Maisema- ja ympäristöasiantuntija Eeva 
Puustjärvi, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

12:20 Miksi ryhtyä paimenlomayrittäjäksi? Yritysasiantuntija Tarja Pajari, ProAgria Etelä-Savo

12:50 Käytännön kokemuksia paimenlomayrittäjyydestä Pirteän Pässin yrittäjä Risto Sulkava

13:30 Miten lampuri voi hyötyä matkailijoista? Lammastuotannon erityisasiantuntija Sari 
Heltelä, ProAgria Etelä-Savo

14:00 KAHVITAUKO

14:15 Rahoitusta yritystoiminnan aloitukseen Teppo Leppänen ja Sini Yläsaari, Piällysmies
Leader ry

14:30 Lampurin kokemuksia matkailutoiminnan aloituksesta Lampuri Otto Makkonen

15:00 Perinnebiotooppien hoito lampailla Maisema- ja ympäristöasiantuntija Eeva Puustjärvi

Keskustelua ryhmissä: toiminnan haasteet, mahdollisuudet ja uudet ideat

16:00 Tilaisuus päättyy



Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke

• Kulttuuriympäristö, kuten hoidetut maalaismaisemat ja vanhat 
rakennukset, ovat voimavara, jota tulee vaalia ja hyödyntää

• Hankkeen tavoitteena:

o Lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä 

o Lisätä kulttuuriympäristön arvostusta

o Innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, 
yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä 
hyödyntämään sitä yritystoiminnassa

YHTEINEN KULTTUURI-

YMPÄRISTÖMME ESILLE

- KYNÄ JÄTTÄÄ JÄLJEN



Mikä paimenlomissa viehättää?

• Yksilöllisyys

• Vastuullisuus

• Merkitykselliset kokemukset

• Vastapaino arkiympäristön hektisyydelle

• Yksinkertaisuus

• Hitaus

• Luonto

• Rauha

• Aitous

Lähde: Villantuoksuinen elämysloma – Kyselytutkimus Metsähallituksen lammaspaimenviikoista 

Hyttinen, Sonja, Karelia ammattikorkeakoulu (2016)



Tärkein syy osallistua paimenlomalle ?



Lampaat

”Lammaspaimenviikko oli todella ihana ja 
lampaat olivat tietysti ykkösasia. On aivan 
terapiaa hoitaa niitä, kupsutella turkkia ja 

halata kun näki kuinka tykkäävät.”

”Lampaat ovat tavattoman terapeuttisia. 
Niiden kanssa saa puuhastella jos siltä 

tuntuu, mutta toisaalta ne eivät velvoita 
liikaa.”

”Allerginen perheessä evää lapsilta 
lemmikkikokemuksen, mutta näinä 
viikkoina lapset ovat saaneet helliä 

lampaita aamusta iltaan.”



Luonto

”Keräsimme lasten kasvioihin 
erilaisia niityn kukkia ja katselimme 

pihan lintuja ja eläimiä”

”Maisemat olivat upeita.” 

”Oli ihanaa pysähtyä luonnon äärelle.”

”Luonnonniityllä näki paljon perhosia ja 
erilaisia hyönteisiä.”



Askeettisuus

”Juurikin parasta oli se, ettei ollut sähköä, juoksevaa vettä eikä telkkaria.” 

”Mielenpainuvia elämyksiä oli se, että 14-vuotias lapsenlapsemme ei kaivannut 
somea eikä televisiota.” 

”Tietynlainen askeettisuus hidastaa elämää terveellä tavalla.”



Rauha ja hiljaisuus

”Varjelkaa rauhaa ja hiljaisuutta, 
mitään muuta ei tarvita.” 

”Tarjoaa oikeasti tilaisuuden 
rauhoittumiseen luonnon helmassa. 

Mahdollisuus hiljentymiseen.”

”Oli tilaa omille ajatuksille.” 



Tarinallisuus ja kulttuuriperintö

”Talossa oli tietoa talon historiasta ja asukkaista. 
Se antoi lisää perspektiiviä lammasviikkoon; 

siellähän oltiin ikään kuin edellisten asukkaiden 
kodissa kylässä. 

”Loman jälkeen kehuskelin tuttaville, että toiset 
ne matkailee kotimaassa, jotkut ulkomaillakin, 

mutta harvat pääsevät kokeilemaan 
aikamatkailua!” 

”Lammaspaimenviikko oli huikea hyppäys 
vanhaan aikaan.” 



Mihin ajan trendeihin paimenlomat vastaavat?

• Yksilöllisyys

• Vastuullisuus

• Paluu juurille

• Elämyshakuisuus

• Ekologisuus

• Yhteisöllisyys

• Hyvinvointi

• Luontomatkailu

• Hidas matkailu

• Luonnonmukaisuus

• Kulttuuriperintö


