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Esipuhe 
Eteläsavolaisella maatilalla opitaan -hanke tarjosi maaseudun yrittäjille 
mahdollisuuden maatilavierailujen kehittämiseen. Hanke on jatkoa syksyllä 
päättyneelle Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla eli EMMA-
hankkeelle. EMMA-hankkeessa alueen nuoria tutustutettiin maaseudun ammatteihin, 
ja hankkeen aikana nousi esille tarve maatilavierailujen ja niiden toiminnallisuuden 
kehittämiselle.

Oppaan julkaisuhetkellä hankekoulutuksen on suorittanut 11 maatalous-, metsä- ja 
elintarvikealojen yrittäjää seitsemästä yrityksestä, ja muutamalla on koulutusprosessi 
vielä käynnissä. Etelä-Savoon on syntynyt ammattitaitoisten kummiyrittäjien 
oppimismaatiloja, joilla nuoret pääsevät konkreettisesti kokemaan maaseudun elämää, 
saavat käytännön kokemuksia maaseutuammateista ja mahdollisuuden innostua 
maaseudun elinkeinojen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Maaseudun yrittäjiä koulutettiin hankkeen aikana monipuolisesti muun muassa 
viestintä- ja vuorovaikutusosaamisessa, turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä 
ruokakasvatuksen ja kestävän kehityksen teemoissa. Koulutuksesta yrittäjät ovat 
saaneet tietotaitoa ja käytännön työkaluja toiminnallisten tilavierailujen järjestämiseen. 
Näiden parhaat palat esitellään tässä oppaassa.

Koulutuksen tärkeänä antina yrittäjät oppivat ja saivat uusia ideoita toisiltaan. Oli 
hienoa nähdä, miten toisilleen entuudestaan vieraista yrittäjistä kasvoi hankkeen aikana 
tiivis ryhmä. Lisäksi yrittäjille tarjottiin yhteys läheisiin kouluihin. Jokainen yritys on 
järjestänyt pilottivierailun koululaisryhmälle ja saanut palautetta vierailusta.

Oppaassa esitellään Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla 
-hankkeen aikana Etelä-Savoon kehitetty nuorten maaseututiedotuksen toimintamalli, 
jota koulut ja yrittäjät voivat käyttää yhteistyönsä ohjenuorana. Etelä-Savon alueellisen 
toiminnan kehittämisen ohella projektissa on tutustuttu saksalaiseen ja skotlantilaiseen 
tapaan edistää maatiloilla oppimista.

Kansainväliset kumppanimme ovat työssään paljon meitä edellä, ja ihaillen 
perehdyimme heidän järjestöjensä historiaan, toimenpiteisiin ja tuloksiin. Heidän 
esimerkistään opimme paljon. Seuraavaksi on tartuttava toimeen, jotta maatiloilla 
oppiminen voi myös Etelä-Savossa ottaa projektitoiminnasta askeleen kohti 
järjestäytynyttä ja pysyvää toimintaa. 

Toivottavasti niin yrittäjien  
keskinäiset suhteet kuin yhteydet  
alueen kouluihin säilyvät ja  
poikivat tiivistä yhteistyötä!

Mikkelissä, 3.10.2014

Sonja Miettinen 
projektipäällikkö
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Emma – maalla ruoho on vihreämpää
Maaseutualoista kiinnostuneet nuoret jäävät usein vähäiselle tiedolle opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista maaseudulla. Samaan aikaan, kun monista maaseutualan osaajista on 
pulaa, maaseudusta kiinnostuneiden nuorten on vaikea löytää paikkaansa luonnonvara-alan 
oppilaitoksissa ja maaseutualan töissä. 

Nuoret, koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat tarvitsevat tietoa maaseutuammatteihin 
kouluttautumisesta, työllistymismahdollisuuksista maaseudulla ja maaseutuyrittäjyydestä. 
Tarvetta on myös maaseutuammattien tuntemuksen ja arvostuksen lisäämiselle. 
Esimerkiksi luonnonvara-alan koulut sijaitsevat usein kaupunkien ulkopuolella, jolloin 
nuoret tarvitsevat koulutukseen hakeutuakseen käytännön kokemuksia alasta ja tietoja 
tulevaisuudennäkymistä.

Mikkelin ammattikorkeakoulun projekteissa on pitkäjänteisesti etsitty keinoja nuorten ja 
maaseudun yhdistämiseen. Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla -hankkeen 
myötä Etelä-Savoon on syntynyt toimintamalli, jossa nuoret pääsevät tutustumisretkille 
maatila- ja maaseutuyrityksiin ja saavat tietoa mahdollisuuksista työllistyä maaseudulla.

Eteläsavolaisilla maatiloilla on noussut tarve edelleen kehittää maatilavierailuja ja niiden 
toiminnallisuutta. Eteläsavolaisella maatilalla opitaan -hanke on vastannut näihin tarpeisiin 
kehittämällä eteläsavolaisista maatalous-, metsä- ja elintarvikealojen yrityksistä innostavia 
oppimisympäristöjä. Maaseudun yrittäjät ovat saaneet monipuolisen koulutuksen ja 
paljon käytännön työkaluja tilavierailujen toiminnallisuuden vahvistamiseksi.

Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten poismuuttoa maakunnasta kertomalla 
nuorille maaseudun ammateista ja näyttämällä heille konkreettisesti maaseudun 
elämää. Yrittäjille toimintaan osallistuminen tuo yhteyden alueen nuoriin ja parantaa 
mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä tai ottaa työharjoittelijoita, kesätyöntekijöitä 
tai ottaa työharjoittelijoita.

 

Maaseutu kiinnostaa nuoria
Nuorella voi olla monia maaseudun ammateissa tarvittavia kykyjä, taitoja ja kiinnostuksen kohteita, 
jotka eivät välttämättä pääse koulussa esille. Näitä taitoja ovat esimerkiksi eläinten käsittely, koneiden 
käyttö, kasvien viljely ja hoito, metsänhoito sekä luonnossa selviäminen. Tämän vuoksi nuorten on 
tärkeää saada tietoja myös maaseutuammattien erikoistaidoista. 

Emma-hankkeiden aikana kerätyn palautteen perusteella esimerkiksi yläasteikäisiä nuoria 
maaseudussa viehättivät luonnonläheisyys, eläimet ja erilaiset maatilojen koneet.

”Maaseudussa kiinnostaa moni asia:  
oma rauha ainakin ja kaunis maisema ja vapaus.”

”Vierailussa oli parasta eläimet, huonointa hommien teko.”

”Lypsyrobotti oli kiva nähdä, en ollut koskaan nähnyt.”

”Olen aina halunnut perustaa oman maatilan  
joten suuntaudun peruskoulun jälkeen maatila-alalle.”

Tutustuminen maaseutuyrityksiin voi havahduttaa  
nuoren pohtimaan vaihtoehtona myös maaseutualan  
opintoja ja töitä. Kaikki nuoret eivät maaseudusta innostu,  
mutta toisaalta jokaisen on hyvä oppia käytännössä asioita  
esimerkiksi ruuantuotannosta.

”Opin vaikka mitä ja sen, että itsestäni ei olisi siihen.”
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HuHtikuu:
Oppilaat valmistautuvat 
kevään yritysvierailuihin 
ja laativat kysymyksiä 

yrittäjille.

HElMikuu: 
Opinto-ohjaaja 

tiedustelee yritysten 
avoimista tEt- ja 
kesätyöpaikoista.

taMMikuu: 
koulut ottavat 

yhteyttä yrityksiin 
kevään vierailuista ja 

yhteistyöstä.

tOukOkuu: 
Oppilasryhmien yritys-

vierailut. Oppilaat voivat 
jättää työhakemuksia 

yrityksiin.

MaaliSkuu: 
Yrittäjien vierailut 

koulussa.

Maaseututiedotuksen toimintamalli
Emma-hankkeessa luotu toimintamalli tukee maaseutuaiheiden sisällyttämistä koulutyöhön. 
Yhteistyö koulun ja maaseudun yritysten välillä on mallissa tärkeällä sijalla.

Maaseutuaiheiden käsittely kannattaa aloittaa jo seitsemännellä luokalla jatkaen läpi yläkouluajan. 
Näin nuoret ehtivät sisäistää saamansa tiedon ja voivat punnita eri vaihtoehtoja yhteishakua varten. 

Toimintamallin ovat kehittäneet Terhi Hyttinen ja Suvi Riutta-aho osana Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa tekemäänsä liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyötä.  
Toimintamalli on luotu käyttäjälähtöisesti Living lab -menetelmää hyödyntäen, ja sitä tehdessä  
on otettu huomioon niin oppilaiden ja opettajien kuin maaseutuyrittäjien näkökulmat.

jOulukuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

kESäkuu: 
Nuorten ymmärrys 

maaseudun ammateista 
syventyy kesätöissä.

ElOkuu: 
Maaseututeemojen 
käsittely eri oppi- 

aineissa alkaa 7. luokalla 
ja jatkuu läpi  
yläkouluajan. 

lOkakuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

HEiNäkuu: 
Nuorten ymmärrys 

maaseudun ammateista 
syventyy kesätöissä.

SYYSkuu: 
koulut ottavat  

yhteyttä yrityksiin ja  
sopivat syksyn  

vierailuista ja yhteis-
työstä.

Nuorten  
tutustuttaminen  

maaseutualan ammatteihin  
lukuvuoden aikana

Elokuusta syyskuuhun
Kouluja on kehotettu aloittamaan maaseututeemojen käsittely nuorten 
kanssa heti lukuvuoden alussa elokuussa, jotta kokonaisuudesta syntyy koko 
lukuvuoden kestävä johdonmukainen prosessi. Kun koulut ovat yhteydessä 
sopiakseen vierailuista ja muusta mahdollisesta yhteistyöstä, muista vaikuttaa 
näkökulmaan, jotta yhteistyö hyödyttää myös sinua yrittäjänä!

lokakuusta joulukuuhun
Syksyn aikana koulut voivat järjestää maaseututeemaviikkoja tai -päiviä eri 
aloihin ja aiheisiin liittyen. Teemojen on hyvä näkyä myös oppitunneilla 
tapahtuman aikana. Esimerkiksi lähiruokatapahtumat kannattaa järjestää 
syksyllä, kun satokausi on parhaimmillaan.

Teematapahtumien viestiä vahvistaakseen koulut voivat kutsua yrittäjiä 
koululle kertomaan yrityksensä toiminnasta. Yrittäjä voi myös itse tarjoutua 
vierailemaan koululla ja ehdottaa sopivaa teemaa puheenvuoron aiheeksi.

tammikuusta maaliskuuhun
Kouluja on ohjeistettu ottamaan yrittäjiin yhteyttä kevätlukukauden 
vierailujen ajankohtiin ja sisältöihin liittyen heti vuoden alussa. Samoin 
opinto-ohjaajat voivat alkuvuodesta selvittää yritysten avoimia TET- ja 
kesätyöpaikkoja oppilaita varten. Yrittäjä voi myös itse olla yhteydessä 
kouluihin, jos haluaa tarjota maatilavierailua, yrittäjän kouluvierailua tai  
TET-paikkaa tietyn koulun oppilaille.

Yrittäjien vierailut kouluihin on helppoa ajoittaa kevättalveen, kun maatilan 
töissä on hiljaisempaa ja koulutyö sen sijaan intensiivistä. 

Huhtikuusta toukokuuhun
Kouluille mieluisin aika maatilavierailujen järjestämiseen on kevät, erityisesti 
toukokuu, jolloin koulutyö alkaa olla jo loppusuoralla.

Opettajan kannattaa vierailla tilalla ennen oppilasryhmän retkeä, jotta 
molemmat osapuolet ovat vierailun suunnittelun, sisällön ja etenemisen 
suhteen yksimielisiä ja sekä oppilasryhmä että yrittäjä saavat vierailusta  
täyden hyödyn.

Kouluja kehotetaan valmistautumaan vierailuun tutustumalla yrittäjän 
toimialaan ja miettimällä valmiiksi yrittäjälle esitettäviä kysymyksiä.

MarraSkuu: 
Maaseutuaiheisia  

teematapahtumia ja 
yrittäjien vierailuja  
koulussa. toiminta  
kytketään oppi- 

aineisiin.

Syys- 
lukukausi 

alkaa.

kevät- 
lukukausi 

alkaa.
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kansainvälisiä esimerkkejä
Maatiloilla oppiminen Saksassa
Maatiloilla oppiminen Saksassa on ollut luonteva osa koulujen työskentelyä  
1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi Hampurissa toiminta on aloitettu koordinoidusti  
1996, ja maatiloilla vierailee 7000 lasta ja nuorta vuosittain. Saksassa on useita  
järjestöjä, jotka edistävät maatiloilla oppimista. Näiden kattojärjestö Bundesarbeits- 
gemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLOB) perustettiin 2003.

Maatilakasvatuksen muotoja Saksassa
koulutilat
• Saksassa n. 40 koulutilaa
• luokat tulevat tilalle 3–10 päiväksi leirikouluun
• työskentely vaihtuvissa työpajoissa
• omat maatilat alakouluille, yläkouluille ja erityislapsille
• julkinen ja yksityinen rahoitus

• yksityiset ”seikkailutilat”
• eläimiä paijattaviksi
• lato, jossa leikkiä
• pieniä traktoreita, joilla leikkiä
• maataloustuotteiden itsepoimintaa, mm. perunannostoa
• syntymäpäiväpaketit
• sisäänpääsymaksu 5–10€/hlö

• maatilakasvatus ammattimaatiloilla
• koordinaattorijärjestön, koulujen ja maatilaverkoston välistä toimintaa
• maatilaa esittelee koordinaattorijärjestön palkkaama maatilaopas,  
 jolla koulutustausta maatalous- tai kasvatustieteissä
• hinta matala, osallistumismaksu korkeintaan 3€/hlö
• yksilöllisiä maatilavierailuja aiheesta riippuen
• yksityisin lahjoituksin, luomutuotantoa edistävän kansallisen  
 ohjelman tuella tai EU-rahoituksella

royal Highland Education trust (rHEt), Skotlanti
RHET on säätiöpohjainen järjestö, joka edistää maatiloilla oppimista Skotlannissa.  
Järjestö perustettiin 1999 Royal Highland and Agricultural Society of Scotland  
(RHASS) -järjestön kasvatukselliseksi hyväntekeväisyyshankkeeksi. Järjestöllä on keskus- 
toimiston lisäksi 12 alueosastoa eri puolilla Skotlantia.

RHET on maanviljelijöiden perustama järjestö, ja yrittäjät toimivat järjestössä täysin  
vapaaehtoisesti. Toiminta on kouluille maksutonta. Järjestön toimintaa rahoittavat  
Skotlannin hallitus, erilaiset järjestöt ja suuryritykset.

järjestön toimintamuotoja
koululaisryhmien maatilavierailut
• tilan esittely
• harvoin toimintaa
• 1-3 vierailua/tila vuosittain
• toimintaa koordinoi alueosaston työntekijä

royal Highland Show -maatalousnäyttely
• koululaisryhmien messuvierailujen organisointi
• opetuksellista toimintaa lapsille
• ruokakasvatukseen liittyvät toimintapisteet
 • ruoan reitistä kertovat toimintapisteet
 • leivontaa
 • lähiruokaa
• viljelyyn liittyvät toimintapisteet
• askartelupisteet
• yhteiskuntakasvatukseen liittyvät toimintapisteet
 • kestävä kehitys
 • karttatoimintapiste
 • liikenneturvallisuus

Muu toiminta
• yrittäjävierailut kouluissa
• opetusmateriaalitarjonta koulujen käyttöön
• erilaisia tapahtumat, kilpailut ja projektit
• opettajille ja maanviljelijöille suunnattu koulutus  
 ruokaan ja maatalouteen liittyvän tiedon välittämisestä  
 nuorisolle

lisätietoa:
www.rhet.org.uk
http://royalhighlandshow.org/the-show/childrens-activities/

Ohjelmavaihtoehtoja
• puolen päivän maatilavierailu
• toiminnallinen teemapäivä tai -viikko
• neljän vuodenajan projekti
• päivävierailuja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille
• seminaareja opettajille ja lastentarhanopettajille

lisätietoa:
Ökomarkt e.V. Hamburg
https://www.oekomarkt-hamburg.de/
http://www.baglob.de/
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kummiyrittäjät 
Kummiyrittäjät ovat maatalous-, metsä- ja elintarvikealojen yrittäjiä. He ovat suorittaneet Eteläsavo-
laisella maatilalla opitaan -koulutuskokonaisuuden, ottaneet pilottikoulujen oppilasryhmät vieraikseen 
ja näyttäneet käytännössä, mitä yrittäjyys maaseudulla on. Yritysvierailuilla oppilaat ovat kuulleet 
yrityksen esittelyn ja päässeet tutustumaan yrityksen tiloihin, toimintaan ja tuotantoprosessiin. Lisäksi 
he ovat saaneet tehdä asioita myös käytännössä. Kysy mukana olleiden kokemuksia hankkeesta ja maa-
tilavierailujen järjestämisestä!

ammattikalastajat Markku kettunen ja Henna Majuri
Markku Kettunen ja Henna Majuri kalastavat 
jo neljännessä polvessa pohjoisella Haukivedellä. 
Yrittäjien toiminta-ajatuksena on kalastaa ja 
jalostaa tuote itse suoraan kuluttajan lautaselle. 
Tuotteet myydään suoraan kuluttajille  
Varkaudessa Taulumäen torilla perjantaisin ja 
lauantaisin. Torimyynnin lisäksi tuotteita  
myydään suoraan tilalta ja toimitetaan pito- 
palveluihin ja ravintoloihin tilauksesta.

Henna Majuri ja Markku Kettunen  
Rantasalmi 
hennamajuri@netti.fi

Hauhalan Hanhifarmi
Hauhalan hanhifarmin toiminta aloitettiin 700 poikasen hankinnan myötä vuonna 1997.  
Hauhalan Hanhifarmilla kasvatetaan noin 7000 hanhenpoikasta vuosittain. Erilaiset  
hanhituotteet kuten pateet ja palalihat jalostetaan omalla tilalla.

Virpi ja Antti Rantalainen 
Hauhala 
www.hanhifarmi.fi

kilpisalon tila
Kilpisalon tila on maitotila, jossa on  
40 lypsylehmää ja nuorkarja. Lehmät pääsevät  
pihattonavetasta ulkoilemaan ympäri vuoden.  
Vilkasliikenteisen tien varressa sijaitsevalla  
tilalla piipahtaa usein ohikulkijoita ihailemassa  
lehmiä ja ostamassa tinkimaitoa.

Pirjo ja Risto Piispanen, Pellosniemi 
pirjosollapiispanen@gmail.com
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Ollinahon tila
Ollinahon tila tuottaa maitoa ja tarjoaa maatila- 
elämyksiä Kutemajärvellä. 400 vuotta vanhan  
sukutilan viimeisin sukupolvenvaihdos tehtiin,  
kun Tuomas Laitinen ja Maisa Juntunen siirtyivät 
viestintäalan työtehtävistä Tuomaksen kotitilalle.  
Tuoreet maanviljelijät kehittävät tilalle aktiivisesti 
uusia toimintamuotoja perinteisen maidon- 
tuotannon lisäksi.

Tuomas Laitinen ja Maisa Juntunen, Kangasniemi 
www.avoinmaaseutu.fi/tilat/ollinahon-tila

relanderin Ponitalli
Relanderin Ponitalli on ratsastuskeskus,  
johon kuluu kaksi hevostallia, ratsastuskenttä,  
maneesi ja kahvio sekä majoitustilat. Tilalla on  
n. 20 opetusponia ja -hevosta. Talli on valittu  
vuoden ratsastustalliksi vuonna 2007.  
Kesällä 2012 talli sai myös Suomen eläinsuojelu- 
yhdistysten liiton SEY:n myöntämän hevosalan  
eläinsuojelupalkinnon.

Kirsi Relander, Mikkeli 
www.relanderinponitalli.fi
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luomuhonen 
Muhosen luomutilalla kasvatetaan ruista, josta leivotaan suosittua ruisleipää omassa tilaleipomossa. 
Lisäksi tilalla on emolehmäkarjaa, jota ruokitaan luomurehulla. Luomuhonen on valittu vuoden  
luomuviljelijäksi vuonna 2008.

Tiina ja Perttu Muhonen, Kerimäki 
www.luomuhonen.fi

luomutila Siiriäinen 
Siiriäisen luomutilalla Hirvensalmella asuu charolaisrotuisia emolehmiä, vasikoita ja hiehoja sekä kaksi 
sonnia, Eemeli ja Jaakko. Luomukarjalle seuraa pitävät suomenhevoset Osku, Pirkko ja Mestari sekä 
Pumpa-koira ja Maisa-kissa. Karja pääsee pihalle ympäri vuoden ja viettävät kesän toukokuusta loka-
kuuhun pelto- ja metsälaitumilla. Tilan pelloilla viljellään rehua omalle karjalle. 

Anna Siiriäinen, Hirvensalmi 
www.luomutila-siiriainen.fi

Purholan maitotila
Purholan maitotila on eteläsavolainen perheyritys, 
joka sijaitsee Juvalla Hatsolan kylässä keskellä vireää 
maatalousympäristöä. Tila tuottaa maitoa osuus- 
kunta ItäMaidon tarpeisiin, ja sen navetassa  
lypsetään 120 lehmää kahden Lely-robotin voimin. 
Tilalla töistä vastaavat yrittäjäpariskunnan lisäksi  
kaksi palkattua työntekijää.

Pia ja Janne Puttonen, Juva 
www.maitotila.fi

Pohjolan talli
Pohjolan talli on Suomen Ratsastajainliiton  
hyväksymä aktiivinen maaseutu-harrastetalli. Tallilla 
panostetaan niin hevosten kuin ihmisten hyvin-
vointiin. Tallin palveluita ovat hevosten täysihoito 
ja koulutus, erilaiset ratsastuspalvelut, yksilöllinen 
OmaTunti, sosiaalipedagoginen hevostoiminta  
ja ratsastusterapia Satupaja ky:n järjestämänä.

Mervi Sensio, Mikkeli 
www.pohjolantalli.fi

Villa laurila
Laurilan tilalla Hietasessa kasvatetaan lampaita, possuja ja kaneja. Lisäksi tilalla on  
hevosia, laamoja, mohairvuohia, kanoja sekä koiria ja kissoja. Laurilan lammas- 
kasvatuksen yhtenä ideana on alusta asti ollut laadukkaan villan tuotanto, jota  
tehdään yhteistyössä paikallisen  
Pirtin kehräämön kanssa.

Aulimaija ja Mika Luukkonen 
Hietanen 
www.laurilan.net
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Pilottikoulut
Hankkeen toiminnassa on ollut mukana useita yläkouluja ympäri Etelä-Savoa. Koulut toimivat  
nuorille suunnatun maaseututiedotuksen ja yrittäjien järjestämien maatilavierailujen pilottikouluina 
Etelä-Savossa. Jos haluat kysyä lisää koulujen kokemuksista, ota yhteyttä pilottikoulujen opinto- 
ohjaajiin!

Mikkelin seutu
anttolan yhtenäiskoulu
http://anttolayk.blogspot.fi/

Haukivuoren yhtenäiskoulu
http://www.haukivuori.fi/koulut.html

kalevankankaan koulu
http://www.kalevankankaankoulu.fi/

ristiinan yhtenäiskoulu
http://peda.net/veraja/ristiina/yhtenaiskoulu

Savonlinnan seutu
Mertalan koulu
http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala/

Aiemmassa Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien  
maaseudulla -hankkeessa mukana olivat lisäksi

juvan yläaste
http://www.juva.fi/fi/palvelut/opetus-ja-koulutus/ 
perusopetus-vuosiluokat-7-9/esittely--yhteystiedot/ 

kerimäen yläkoulu
http://edu.savonlinnaseutu.fi/kerimaenylakoulu/ 

rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli
http://rantak.wordpress.com/ 

Siilin koulu (nyk. Hiekanpään koulu), Pieksämäki
http://www.pieksamaki.fi/perusopetus 
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Näin järjestät onnistuneen  
maatilavierailun
Kun opettaja ottaa sinuun yhteyttä tai tarjoat itse maatilavierailua lähikoulun 
oppilaille, ota huomioon seuraavat seikat, jotta saatte vierailusta täyden hyödyn 
irti!

Vierailun tavoite

Mitä haluat vierailun järjestämisellä saavuttaa? Minkälaista sisältöä haluat vie-
railuun sisällyttää ja mitä opettaja siltä toivoo? Mahdollisuuksien mukaan tapaa 
opettaja etukäteen ja sovi konkreettisesti vierailun tavoitteista ja sen sisällöstä.

Vierailun ohjelma

Vierailulle sopii päivä, jolloin yrittäjä pääsee irrottautumaan tilan töistä rau-
hassa ja tilalla on mielenkiintoista nähtävää. Isot oppilasryhmät on hyvä jakaa 
mahdollisuuksien mukaan pienempiin ryhmiin.

Hyväksi havaittu ohjelmarunko vierailulle on
• yrityksen esittely
• tilakierros
• tarkempi tutustuminen yrityksen toimintaan, tilan eläimiin ja koneisiin
• käytännön tehtävät oppilaille

Varaa myös ohjelman ja vierailusisällön suunnitteluun ja valmisteluun  
riittävästi aikaa.

Muu yhteistyö

Haluatko aloittaa yhteydenpidon kouluun tai oppilaisiin jo ennen tilavierailua 
tai jatkaa sitä vierailun jälkeen? Sovi opettajan kanssa alustavasti muustakin 
yhteistyöstä. Jos voit tarjota oppilaille TET- tai kesätyöpaikkoja, kerro jo vie-
railulla, millaista työtä on tarjolla ja miten toivot oppilaiden ottavan yhteyttä. 
Anna yhteystietosi oppilaille suoraan tai opettajan kautta. 

turvallisuus tilavierailulla

Ota huomioon seuraavat asiat, niin vierailu on turvallinen sekä tilasi että  
vierailijoiden näkökulmasta.
• yleinen siisteys ja järjestys ovat perusturvallisuuden lähtökohta
• varmista sähkölaitteiden ja -järjestelmien kunto 
• varmista koneiden ja laitteiden kunto
• pidä poistumisreitit vapaina ja huomioi tarvittaessa niiden opasteet
• huomioi montut, kaivot, kourut ja muut vastaavat, varoita niistä  
 tarvittaessa

• pysäytä kulkureiteillä olevat koneet ja kuljettimet vierailun ajaksi,  
 jos mahdollista
• pidä eläimet kiinni tai aitauksessa
• huomioi vierailijaryhmän kokemattomuus maatilan eläimistä  
 ja niiden käsittelystä
• tarvitaanko vierailun aikana kuulosuojaimia, pelastusliivejä tai kumi- 
 saappaita? Varaa tai pyydä ryhmää tuomaan tarvittavat suojavarusteet!

kerro ruoasta ja ruoantuotannosta
Ruokakasvatuksen tavoite voi olla mm:

• ymmärtää ruuan reittejä pellolta pöytään
• tutustua erilaisiin ruokakulttuureihin ja ruokailmiöihin
• miettiä omia ruokavalintoja
• maistaa, kokeilla, oivaltaa ja osallistua
• herättää keskustelua ruuan eettisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista
• innostua ruuasta, syömisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa

Pohdi, mitä haluat koululaisen osaavan tai tietävän yleisesti ruoan- 
tuotantoon tai sinun tilasi tuotteisiin liittyen vierailun jälkeen?

Valitse ruoantuotantoon liittyvä vastuullisuuden ulottuvuus,  
jota haluat korostaa 

• esim. ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus,  
 työhyvinvointi, ravitsemus, taloudellisuus, paikallisuus
• Mieti, mitä voit kertoa valitsemaasi teemaan liittyen.  
 Voiko sen ympärille tehdä jonkun tehtävän? 
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Nuorten kanssa toimiminen
Tilavierailulla kasvatuksellinen vastuu ryhmästä on opettajalla tai ryhmänohjaajal-
la, mutta sisällöllinen vastuu vierailusta yrittäjällä. Sovi opettajan kanssa etukäteen, 
miten jaatte aikuisten roolit vierailun aikana.

Näillä pääset pitkälle
• ole oma itsesi
• suhtaudu nuoriin avoimesti ja kohteliaasti, älä oleta
• puhu selkokielisesti, vältä erikoissanastoa tai selitä, mitä termit tarkoittavat
• toimi itsevarmasti ja ohjaa ryhmää napakasti, mutta positiivisella otteella
• keskity vierailijaryhmään
• kannusta ja aktivoi!

Ryhmänohjaustilanteissa toimiminen
• ole innokkaasti ryhmää vastassa tilalle saavuttaessa
• rauhoita tilanne ryhmän saavuttua
• johdata päivän teemaan, esittäydy ja anna ryhmälle mahdollisuus esittäytyä
• käy läpi vierailun aikataulu ja toimintamallit
• käy läpi vierailun odotukset, tavoitteet ja pelisäännöt
• varmista, että kaikilla on käsitys siitä, mitä tapahtuu
• varmista, että tarvittavat välineet ja varusteet ovat käytössä

Palaute
Kerää palautetta oppilailta vierailun yhteydessä tai pyydä opettajaa toimittamaan 
palautetta vierailun jälkeen. Palautteen avulla voit arvioida, miten hyödyllinen vie-
railu on ollut, mitä vierailulla on opittu ja mitä voisi kehittää tulevia vierailuryhmiä 
varten.

Näkyvyyttä yrityksellesi tilavierailujen kautta
Jos haluat hyödyntää tilavierailun myös markkinointikanavana, kutsu paikalle paikal-
lislehden toimittaja tekemään juttua ja haastattelemaan oppilaita. Pyydä toimittajaa 
olemaan yhteydessä myös vierailuryhmän opettajaan tai vastuuhenkilöön, jotta 
koululla voidaan valmistautua selvittämällä oppilaat, joita saa haastatella ja kuvata.

Hyödyllistä materiaalia suunnittelun tueksi:
http://www.tat.fi/materiaalien-kategoriat/yritykset-2/
http://www.tat.fi/materiaalipankki/kumppanuusopas-2011-70010/
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus
http://ruokavisa.fi/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Maalleoppimaan/Oppimateriaalit

Viestinnän keinoin pitkäkestoisempaa 
yhteistyötä
Viestinnässä ei ole kyse isoista asioista! Tärkeintä on löytää itsellesi mieluisat kana-
vat, ovat ne sitten Facebook, nettisivut, blogi, messut ja tapahtumat tai kauppojen 
ilmoitustaulut. Tavalla tai toisella on hyvä löytyä myös verkosta; ihmiset ”googlaavat” 
nykyään kaiken ja erityisesti nuoret käyttävät paljon sosiaalista mediaa. Hyödynnä 
myös yhteistyömahdollisuudet muiden yrittäjien kanssa tai vaikkapa nettiportaali 
www.avoinmaaseutu.fi.

Näillä pääset alkuun verkkoviestinnässä

Omat nettisivut
• oma verkkopalvelin tai valmis palvelualusta, esim. wordpress
• tietoa tilasta – kerro tilan tarina, mitä palveluja ja tuotteita on tarjolla
• kerro asiakaskokemuksista, tapahtumista jne. 
• elävöitä sivuja valokuvilla ja halutessasi videoilla
• muista lisätä sivuille yhteystietosi ja mahdollisesti yhteydenottolomake

Nettisivujen hyötynä on pysyvyys – sivut eivät vaadi jatkuvaa päivittämistä.  
Huolehdi kuitenkin, että sivuilta löytyvät tiedot ovat ajan tasalla!

Blogi, jos olet ahkera kirjoittaja
• liitä blogi nettisivujesi yhteyteen
• blogissa voit kertoa tilan kuulumisia vapaamuotoisemmin

Jos avaat blogin, päivitä säännöllisesti!

Oma Facebook-sivu
• perustiedot omasta tilasta ja palveluista, linkki yrityksen nettisivuille
• Facebookissa voit kertoa tilasi kuulumisia reaaliaikaisesti
• jaa lisäksi tietoa omaan alaan liittyvistä asioista, oman tilan tuotteista  
 ja palveluista
• Facebookissa voit esitellä tilan isäntäväen, eläimet ja tilat  
 yksilöllisemmin ja yksityiskohtaisemmin
• jaa vinkkejä tuotteiden tai palveluiden käytöstä  
 – hyvä toteuttaa esim. kampanjan avulla
• järjestä kilpailuja – tehokas tapa kerätä uusia faneja

Huomioi, että Facebookissa kannattaa tehdä päivityksiä jopa päivittäin!

Muista myös muut sosiaalisen median kanavat!
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Vinkkejä käytännön toimintaan 
tilavierailuilla
Tekemällä oppii paremmin kuin kuuntelemalla, ja itse osallistumalla vierailusta jää 
vahvempi muistijälki. Suunnittele tilavierailusta kokonaisvaltainen elämys ja keksi 
oppilaille käytännön tehtäviä!

Emma-hankkeiden aikana oppilaat ovat päässeet kokeilemaan monenlaista:

Kasveihin liittyvät tehtävät
• taimien ruukutus
• taimilaatikoiden kasaaminen
• kitkeminen
• viljalajien ja jyvien tunnistus

Eläinten kanssa toimiminen
• rehujen tunnistus
• junior handler -toiminta, eläinten käsittely
• eläinten hoito
• eläinten ruokinta
• lypsäminen

Ruokaan liittyvät tehtävät
• leipominen
• tuotteiden maistelu

Käsityötuotteisiin liittyvät tehtävät
• kehrääminen
• huovutus

Muita ideoita
• vedenkantoviestikilpailu
• traktoriajelut tilalla
• virvelinheittokisa painon kanssa

kysy ideoita myös Emma-hankkeen yhteistyöalueilta:
http://www.maaseutuammattiin.fi/
http://www.mtk.fi/liitot/pohjoiskarjala/manu_hanke/fi_FI/

Seuraavilla sivuilla on muutamia tehtäviä ja pelejä,  
joita voit hyödyntää tilavierailun yhteydessä!

toimintaa: Maaseututietovisa 
Pitäkää tietovisa ja selvittäkää vierailijaryhmän paras maaseututietäjä!  
Keksi myös omaan yritykseesi liittyviä kysymyksiä.

Oikeat vastaukset on avokysymyksissä kursivoitu  
ja monivalintakysymyksissä alleviivattu.

Peli on toteutettu yhteistyössä Mikkelin 4H-yhdistyksen kanssa.

1. Kuinka monta maatilaa Suomessa tällä hetkellä on?
 A) n. 10 000 
 B) n. 30 000
 C) n. 60 000

2. Kun lehmä palauttaa ruuan pötsistä ruokatorvea pitkin takaisin suuhunsa  
 ja pureskelee sen uudelleen, miksi tätä kutsutaan?
 - Märehtiminen

3. Keille lehmät ovat pyhiä eläimiä?
 - Hinduille

4. Mitä on ternimaito?
 - Ternimaito on heti synnytyksen tai poikimisen jälkeen erittyvää maitoa.

TÄRPPI! Ternimaidolla on useita terveyshyötyjä ja siitä voi tehdä erinomaista  
   pannukakkua tai uunijuustoa.

5. Millä toisella nimellä kutsutaan lampaan kasvattajia?
 - Lampuri

6. Mikä on puolen hehtaarin metsän pinta-ala neliömetreissä?
 A) 500 m2

 B) 5000 m2

 C) 50 m2

7. Montako kuukautta lammas on raskaana?
 A) 5 kuukautta (150 pv)
 B) 7 kuukautta 
 C) 9 kuukautta

8. Lypsylehmä tuottaa maitoa meijeriin. Mikä on emolehmä?
 A) Juuri poikinut lehmä
 B) Lehmä, joka tuottaa vasikoita lihantuotantoon
 C) Kantava eli tiineenä oleva lehmä

TÄRPPI! Emolehmiä ei lypsetä eikä maito mene meijeriin,  
   vaan maidon juovat lehmien omat vasikat. 

9. Mikä on tamma?
 - naarashevonen
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10.  Maatilan kokoa mitataan hehtaareina. Yksi hehtaari on suunnilleen
 A) jalkapallokentän kokoinen 
 B) luokkahuoneen kokoinen
 C) uima-altaan kokoinen

11.  Mistä tulee lyhenne luomu?
 -  luonnonmukaisesti tuotettu

12. Hanhenpoikaset ovat nimeltään
 A) untuvikkoja
 B) sulikkoja
 C) höyhenikköjä

13. Mikä on rysä?
 A) Lehmien ruokintapöytä
 B) Lampaiden keritsimiseen käytettävä tila
 C) katiskamainen kalanpyydys

14. Mikä on ammattikorkeakoulusta valmistuvien maatalousalan  
 ammattilaisten tutkintonimike?
 - agrologi (amk)

15. Mikä on kananmunan keskimääräinen paino?
 - n. 60 grammaa

 

toimintaa: tunnetko ympäristö- ja 
alkuperämerkit?
Leikkaa oppaan lopussa olevat logo- ja tekstikortit irti ja testaa nuorten tietämys  
ympäristö- ja alkuperämerkeistä!

tehtävä: Yhdistä oikea logo ja kuvaus. toimii myös muistipelinä.

Peli on toteutettu yhteistyössä Mikkelin 4H-yhdistyksen kanssa.

Oikeat vastaukset:

Luomuaurinko

Suomen oma kansallinen luomumerkki, jolla varustetun tuotteen on  
täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot. Merkin käyttöoikeuden myöntää 
Evira. Merkin voi saada sekä suomalainen että tuontiluomutuote. 

EU-luomulehti

Pakollinen luomutunnus kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on 
valmistettu EU:n alueella. Luomutuotteen tuotannossa on noudatettu EU:n 
luomuasetusta ja valmistuksessa käytetyistä maatalousperäisistä raaka-aineista 
vähintään 95 % on luomua (esim. vesi ja suola eivät ole maatalousperäisiä 
raaka-aineita).

Hyvää Suomesta

Merkki takaa, että lopputuotteen raaka-aineen määrästä on vähintään  
75 % suomalaista alkuperää. Kaikki liha, maito, kananmuna ja kala sekä 
yhden ainesosan tuote on raaka-aineeltaan 100 % suomalaista.  
Tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa.

Sirkkalehti

Kotimaiset Kasvikset ry myöntää laatumerkin Suomessa viljellyille  
puutarhatuotteille ja ruokaperunoille. Tuotteiden tulee olla  
laadultaan ykkösluokkaa ja niiden viljelyssä tulee ottaa ympäristö  
huomioon. 

Avainlippu

Suomessa valmistettujen tuotteiden ja Suomessa tuotettujen  
palveluiden alkuperämerkki. Kotimaisuusasteen on oltava yli  
50 %. Keskimäärin Avainlipputuotteiden kotimaisuusaste on  
kuitenkin yli 80 prosenttia. Merkin käyttöoikeuden myöntää  
Suomalaisen Työn Liitto.
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Joutsenmerkki

Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Merkin voivat saada vain sellaiset  
tuotteet ja palvelut, jotka kuuluvat omassa ryhmässään ympäristön kannalta  
parhaiden joukkoon.  

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristö- 
ystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa  
kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. 
Merkki myönnetään tuotteille, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea.

Reilu kauppa

Merkillä varustetut tuotteet on tuotettu kansainvälisten Reilun kaupan kriteereiden 
mukaisesti. Reilu kauppa parantaa perheviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden  
työ- ja elinoloja sekä ympäristön tilaa kehitysmaissa.

Kansainvälinen kierrätysmerkki

Kansainvälinen kierrätysmerkki tarkoittaa, että pakkaus soveltuu kierrätykseen tai  
että se sisältää kierrätysmateriaaleja. Merkki ei kuitenkaan takaa, että kierrätys on 
käytännössä järjestetty. 

WWF

Vuonna 1961 perustetun kansainvälisen ympäristöjärjestön logo. Järjestön tavoitteena 
on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto 
elävät tasapainossa. Järjestö toimii kaikilla luonnonsuojelun osa-alueilla.

toimintaa: Maataloussananselityspeli  
”EMMa-alias”
Leikkaa oppaan lopussa olevat sanakortit irti ja ohjaa nuoret selittämään toisilleen maataloustermejä!

tehtävä: Selitä kortissa oleva sana muille käyttämättä sanan osia tai johdannaisia.

Peliä voi pelata pienissä ryhmissä tai niin, että yksi selittää koko ryhmälle.

Esimerkki SIKALA

hyväksyttävä selitys: ”Se rakennus, jossa possut perheineen asuvat.”
ei-hyväksyttävä selitys: ”Se rakennus, jossa siat asuvat.”

Peli on toteutettu yhteistyössä Mikkelin 4H-yhdistyksen kanssa.

leikkaa kortit irti ja testaa nuorten tietämys ympäristö- ja alkuperämerkeistä! toimii myös muistipelinä!
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leikkaa kortit irti ja testaa nuorten tietämys ympäristö- ja alkuperämerkeistä! toimii myös muistipelinä!

Luomuaurinko www.luomu.fi/ruoka/luomumerkit

Suomen oma kansallinen luomumerkki, jolla 
varustetun tuotteen on täytettävä EU:n  
luomuasetuksen ehdot. Merkin käyttöoikeuden 
myöntää Evira. Merkin voi saada sekä  
suomalainen että tuontiluomutuote. 

EU-luomulehti www.luomu.fi/ruoka/luomumerkit 

Pakollinen luomutunnus kaikissa pakatuissa luomu- 
elintarvikkeissa, jotka on valmistettu EU:n alueella. 
Luomutuotteen tuotannossa on noudatettu EU:n 
luomuasetusta ja valmistuksessa käytetyistä maatalous-
peräisistä raaka-aineista vähintään 95 % on luomua 
(esim. vesi ja suola eivät ole maatalousperäisiä raaka-
aineita).

Hyvää Suomesta www.hyvaasuomesta.fi 

Merkki takaa, että lopputuotteen raaka-aineen  
määrästä on vähintään 75 % suomalaista alkuperää. 
Kaikki liha, maito, kananmuna ja kala sekä yhden  
ainesosan tuote on raaka-aineeltaan 100 % suomalaista. 
Tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa.

Sirkkalehti www.sirkkalehti.fi

Kotimaiset Kasvikset ry myöntää laatumer-
kin Suomessa viljellyille puutarhatuotteille ja 
ruokaperunoille. Tuotteiden tulee olla laadultaan 
ykkösluokkaa ja niiden viljelyssä tulee ottaa  
ympäristö huomioon. 

Avainlippu www.avainlippu.fi 

Suomessa valmistettujen tuotteiden ja Suomessa  
tuotettujen palveluiden alkuperämerkki. Kotimaisuus- 
asteen on oltava yli 50 %. Keskimäärin Avainlippu- 
tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 %.  
Merkin käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn 
Liitto.

Joutsenmerkki www.joutsenmerkki.fi 

Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. 
Merkin voivat saada vain sellaiset tuotteet ja 
palvelut, jotka kuuluvat omassa ryhmässään 
ympäristön kannalta parhaiden joukkoon. 

EU-ympäristömerkki www.ecolabel.eu 

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti 
tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä  
– tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohta-
matta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, 
ympäristön paremmin huomioivaan kuluttami-
seen. Merkki myönnetään tuotteille, joiden  
ympäristönsuojelullinen taso on korkea.

Reilu kauppa www.reilukauppa.fi 

Merkillä varustetut tuotteet on tuotettu kansain- 
välisten Reilun kaupan kriteereiden mukaisesti.  
Reilu kauppa parantaa perheviljelijöiden ja  
suurtilojen työntekijöiden työ- ja elinoloja  
sekä ympäristön tilaa kehitysmaissa.

Kansainvälinen kierrätysmerkki 

Kansainvälinen kierrätysmerkki tarkoittaa, 
että pakkaus soveltuu kierrätykseen tai  
että se sisältää kierrätysmateriaaleja.  
Merkki ei kuitenkaan takaa, että kierrätys  
on käytännössä järjestetty. 

WWF www.wwf.fi

Vuonna 1961 perustetun kansainvälisen ympäristö-
järjestön logo. Järjestön tavoitteena on pysäyttää 
luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus,  
jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Järjestö 
toimii kaikilla luonnonsuojelun osa-alueilla.



30 31

leikkaa sanakortit irti ja pelaa nuorten kanssa Emma-aliasta!

HANHI LÄHIRUOKA

LUOMU KANANKAKKA

LEIKKUUPUIMURI SIRPPI

VASIKKA LANNOITE

HEINÄPAALI HEINÄSEIVÄS
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leikkaa sanakortit irti ja pelaa nuorten kanssa Emma-aliasta!

TAMMA MAATILAMATKAILU

KONDITORIA PELLAVA

ORVOKKI TOMAATTI

MUIKKU KASVIHUONE

TALKKUNA KEINOSIEMENNYS
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leikkaa sanakortit irti ja pelaa nuorten kanssa Emma-aliasta!

TRAKTORI TALIKKO

KELLARI ELÄINLÄÄKÄRI

LYPSYROBOTTI PORSAS

RUIS KOULUTILA

HIEHO BASILIKA
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leikkaa sanakortit irti ja pelaa nuorten kanssa Emma-aliasta!  
Keksi tyhjiin ruutuihin muutama omaan yritykseesi liittyvä sana.

MYLLÄRI  

EMOLEHMÄ

METSÄKONE

VERKKOKALASTUS  

PONI  
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kerro maaseudun ammateista!
Ammattiopistossa                    Ammattikorkeakoulussa

Yliopistoissa voi opiskella elintarvike- ja ravitsemustieteitä, maataloustieteitä, 
metsätieteitä, ympäristötieteitä ja eläinlääketieteitä.

Maatalousalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto

Kalatalouden perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan 
perustutkinto

Hevostalouden perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Agrologi (AMK)

Metsätalousinsinööri (AMK)

Hortonomi (AMK)

Iktyonomi (AMK)

 
Ympäristösuunnittelija (AMK)

 

Restonomi (AMK)

Restonomi (AMK)

www.samiedu.fi

www.esedu.fi

www.pkky.fi

www.sakky.fi

www.ysao.fi

www.hevosopisto.fi

www.sno.fi

Ammattiopistoja
www.opintoluotsi.fi

    koulutusalat

    luonnonvara- ja ympäristöala  

Ammattikorkeakouluja ja yliopistoja
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