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Maaseutu Tutuksi-hanke 
 
Maaseutu Tutuksi-hankkeen tarkoituksena on muodostaa maataloutta ja 

maaseutuammatteja tutuksi tekevien toimijoiden verkosto. Nykypäivänä yhä 

harvemmalla maakunnan asukkaalla, lapsella tai aikuisella on kontaktipintaa 

maaseutuun, maatalouteen tai niiden elinkeinoihin. Jotta pystymme tulevaisuudessa 

takaamaan ruokamaakuntamme elinvoimaisuuden, sekä tulevaisuuden, tulee 

ihmisten tuntea paikallinen ruoantuotanto, sekä sen arvokkuus. Yksinkertaisesti 

koko ketju pellolta pöytään. Hankkeen aikana on tarkoitus muodostaa maakuntaan 

tilojen ja toimijoiden verkosto, joka on kattava, sekä valmis tekemään maaseutua ja 

sen elinkeinoja tutuksi. Tämä verkosto takaa toimijoille vertaistukea ja kannustusta 

jatkaa tärkeää työtä maaseudulla. Verkostolle on tarkoitus järjestää myös esiintymis- 

ja viestintäkoulutuksia. Lisäksi tarjolla on apumateriaalia erilaisten tapahtumien, 

vierailujen ja toiminnan järjestämiseen. Verkoston jäsenet voivat myös vierailujen 

lisäksi käydä kertomassa puhtaan suomalaisen ruoan matkasta, sekä aktivoitua 

sosiaalisessa mediassa muun muassa kertomalla oman tilansa arjesta. Hankkeessa 

pyritään siis panostamaan sähköisen viestinnän kehittämiseen, sekä lisäämään 

läpinäkyvyyttä ruoantuotannon ketjussa.  
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1. TAUSTA 
 
Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakuntana todella merkittävä. Maatalous- ja 

maaseutuyrittäjyys luovat pohjaa koko maakunnan elinkeinotoiminnalle ja sen 

rakenteelle. Koko elintarvikeklusteri työllistää yli 20 000 henkilöä ja niistä 

pelkästään maatalouden työpaikkoja on 14 000. Viime vuosina maatilojen määrä 

on kuitenkin vähentynyt. Kaupungistumisen seurauksena maakunnassa asuvien 

ihmisten yhteydet maatalouteen ovat vähentyneet. Aikanaan tuottajat ja kuluttajat 

olivat käytännössä sama ryhmä, jolloin tarvetta erityiseen maaseudun esillä 

pitämiseen ei ollut. Nykyään lapset ja nuoret, sekä aikuiset eivät ehkä koskaan 

ole nähneet elävää kotieläintä. Kuluttajien tietoisuus puhtaan ruoan tuotannosta 

ja maaseudusta on heikentynyt entisestään, siksi tulevaisuuden kuluttajille on 

erityisen tärkeää kertoa asioista rehellisesti ja avoimesti. 

 

MTK:n vuonna 2014 Taloustutkimus OY:llä teettämän kyselyn mukaan 

suomalaisista kuluttajista 75% pitää tärkeänä maidon ja 70% lihan kotimaisuutta. 

Kiinnostus paikalliseen ruoantuotantoon on siis noussut, sekä lähiruokaa on 

tarjolla kaupoissa entistä enemmän. Myös Reko-ringit ovat kasvattaneet 

suosiotaan hitaasti, mutta varmasti. Kyselyn mukaan myös hieman yli puolet 

kokee kaupoissa myytävän lähiruoan tunnistuksen haastavaksi. 60% ihmisistä 

kokee tiedon tuottajista ja tuotantotavoista tärkeäksi, sekä lisäävän lähiruoan 

kiinnostavuutta. Lähemmäs 60% pitää tärkeänä myös tietoa siitä, miten ja missä 

ruoka on tuotettu. Kuitenkin vain 28% kuluttajista kokee, että heillä on 

ostopäätöshetkellä riittävästi tietoa tuotteiden tuottajista ja tuotantotavoista. 

 

Suurin huoli on tietenkin maakuntamme lasten ruokatuntemus. He ovat tärkeitä 

tulevaisuuden kuluttajia, joilla tulee olemaan paljon vaikutusta kotimaisen ruoan 

menekkiin. Turun yliopiston Ruokaepeli-hankkeessa selvitettiin 500:n eri puolilla 

Suomea asuvan 10-11-vuotiaan lapsen ruokatuntemusta (MT, projektipäällikkö 

Sanna Vähämikon kirjoitus, 16.9.2015). Kyselyn mukaan kolmannes lapsista piti 



esimerkiksi riisiä ja bataattia suomalaisen maatilan tuotteina. Esimerkiksi nämä 

kyselyn tulokset näyttävät selkeästi tulevaisuuden kuluttajien heikon tietotason. 

 

” 40%:lle lapsista punajuuren kotimaisuus oli yllättävää” 

 

Tällä hetkellä tarve avoimeen viestimiseen maaseudusta ja sen elinkeinoista on 

suuri. Usein yrittäjillä ei kuitenkaan ole valmiuksia tehdä kuluttajatyötä ja kynnys 

esiintymiseen voi olla suurikin. Oma työ koetaan tärkeäksi, mutta tuki työstä 

kertomiseen puuttuu. Usein esiintymispelkoa saa vähennettyä koulutuksilla ja 

esiintymisvalmennuksilla. Niiden avulla saadaan tukea vierailujen ja tapahtumien 

organisointiin. Joskus tilallisen aika ei kuitenkaan riitä aivan kaikkeen. Onhan tila 

usein työpaikka, mutta myös koti. Tällöin on tärkeää pystyä auttamaan 

järjestelyissä, sekä luoda valmiiksi käyttökelpoista materiaalia esimerkiksi 

kouluvierailujen tueksi.  

 

Viestintä ja läpinäkyvyys ovat nykyään tärkeitä asioita. Kuitenkin avoimuuden 

kääntöpuolella on aina pelko tiloihin kohdistuvista iskuista, salakuvauksesta ja 

mahdollisesta mustamaalauksesta. Tämän kaltainen toiminta saa rehellisen 

maatalousyrittäjän usein sulkeutumaan, joka taas johtaa omien taitojen epäilyyn. 

Tällöin tilallinen kääntyy yleensä puolustusasemaan, eikä halua avata tilansa ovia 

yhdellekään ulkopuoliselle väärän informaation pelossa. Hankkeessa pyritään siis 

kannustamaan tilallisia avoimuuteen ja sitä kautta kuluttajatyöhön.  

 

Tavoitteena on muodostaa toimiva verkosta maakunnan maaseudun yrittäjistä, 

jotka haluavat tehdä elinkeinonsa tunnetuksi, sekä avata puhdasta suomalaista 

ruoantuotantoa ja ruoan matkaa pöytään. Tavoitteena on saada mukaan niin 

maa- ja metsätalousyrittäjiä, mutta myös muita maaseudun aktiivisia toimijoita. 

Näiden verkostojen toimijat lisäisivät alueen asukkaiden tietoa paikallisesta 

ruoantuotannosta. Verkostossa toimivat henkilöt tekisivät kuluttajatyötä 

kouluvierailujen, tilavierailujen ja tapahtumien muodossa.  

 

Hankkeessa välillisenä tavoitteena vierailujen ja avoimuuden kautta on lisätä 

lähiruoan menekkiä. Myös kiinnostuksen lisääntyminen maaseudun ammatteihin 

katsotaan tärkeäksi, jotta meillä olisi myös tulevaisuudessa mahdollisuus 

kouluttaa maatalousalalle osaajia, sekä jatkaa suomalaista ruoantuotantoa. 



  

 

 

Hankkeessa tullaan seuraamaan, kuinka verkostot toimivat ja kuinka ne sitoutuvat 

hankkeen toimintaan. Tuloksissa näemme vierailujen ja tapahtumien määrät, 

sekä verkostojen aktiivisimmat toimijat. Tarkoituksena olisi, että maakunnan 

verkosto olisi kaikkialla maakunnassa aktiivinen ja pystyisi tarjoamaan 

monipuolista tietoa maataloudesta mahdollisimman monelle. Hankkeen aikana 

maaseudun yrittäjät ja kuluttajat kohtaavat, mikä lisää yhteisymmärrystä haja-

asutusalueella asuvien ihmisten keskuudessa. Usein erimielisyyksiä aiheuttavat 

lietteen levitys, rakentaminen ja kuljetukset. Kaikilla on siis erilaisia näkemyksiä 

ja tarpeita, joiden välille pyritään löytämään myös ratkaisuja ja ymmärrystä.  

  



2. TOTEUTUS 
 

 

2.1  Toimenpiteet 
 
 

Hankkeessa on tavoitteena luoda maakuntaan kattava verkosto toimijoita. Nämä 

toimijat ovat ihmisiä, jotka haluavat järjestää tilavierailuja, avointen ovien päiviä ja 

ovat valmiita lähtemään kouluihin kertomaan omasta elinkeinostaan. Toimijat 

saavat verkostosta vertaistukea ja ohjausta, sekä tarvittaessa suunnittelu apua. 

Tarkoitus olisi pystyä tukemaan tiloja mahdollisimman monipuolisesti. 

Tukemistapoja olivat erilaiset koulutukset, tukimateriaali ja järjestelyapu. 

Perinteisesti tilavierailuilla tilalliset kertovat omasta arjestaan ja tilan toiminnasta. 

Samalla vierailijoilla on mahdollisuus kuunnella ja katsella. Hankkeen puitteissa 

olisi kuitenkin tarkoitus saada muutettua vierailuita aktiivisemmiksi, tietenkin riskit 

huomioon ottaen. Vierailijat pääsisivät kokeilemaan maatilantöitä käytännössä. 

Lapsille tämä aktiivisempi malli voisi olla apu vasikan juotossa, perunan nosto tai 

rehun työntäminen ruokintapöydälle. 

 

Kaikilla vierailijoilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua tilavierailuihin. 

Myös heille olisi tarkoitus pystyä tarjoamaan tietoa maaseudusta. Myös osa 

yrittäjistä ei koe tilavierailuja itselleen sopivaksi muun muassa tautiriskien takia. 

Tällöin verkostossa toimivia henkilöitä halutaan kannustaa tekemään koulu- ja 

päiväkotivierailuja. Tällöin lapsille ja nuorille saataisiin kuitenkin vietyä tietoa 
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maaseudusta ja maaseudun elinkeinoista. Tukea näihin vierailuihin tullaan 

antamaan ja hankkeessa valmistetaan erilaisia apumateriaaleja, kuten tietoiskuja, 

tietovisoja ja diaesityksiä.  

 

Hankkeessa on tarkoitus panostaa viestintään ja sen kehittämiseen. Erityisesti 

sähköistä viestintää tulisi lisätä, sillä sosiaalisen median kanavat ovat yhä 

suositumpia ja kuluttajan tavoittaa varmemmin. Myös tulevaisuuden kuluttajat 

etsivät ja löytävät tietoa paljon sosiaalisesta mediasta ja se tieto ei todellakaan 

ole aina oikeaa ja kerro totuutta maaseudun toiminnasta. Hankkeessa on siis 

tarkoitus kertoa puhtaasta ruoasta ja sen tuottamisesta, ja miten kuluttaja löytää 

kaupasta puhtaan suomalaisen ruoan. Kuluttajille tulisi kertoa 

pakkausmerkinnöistä, niiden tarkoituksesta ja kuinka ne eroavat toisistaan. 

Suomen lippu ei aina automaattisesti takaa tuotteen alkuperäksi Suomea. Vaikka 

tuote olisi valmistettu Suomessa, sen raaka-aineet voivat tulla muualta.  

 

Etelä-Pohjanmaa on suuri ruokamaakunta, jossa on monta tuottajayhdistystä. 

Näistä 25 maataloustuottajainyhdistyksestä on tarkoitus rakentaa pohja 

hankkeen toimijoiden verkostolle. Tiedossa on, ettei kaikkia yhdistyksiä 

välttämättä saada mukaan, mutta kiinnostusta on ollut paljon. Jokaisesta mukaan 

lähtevästä yhdistyksestä tulisi saada mukaan 2-3 aktiivista toimijaa. Enemmänkin 

hankkeen aikana, mutta hankkeen päätyttyä toimijoita tulisi jäädä 2-3 jokaiseen 

yhdistykseen, jotta hankkeessa aikaansaadut tulokset eivät menisi hukkaan. 

Toimijoiden tulisi olla innokkaita ja maaseudun asialla. Tuotantosuunnilla ei ole 

väliä vaan kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen. Tilallisten lisäksi 

hankkeeseen pyritään saamaan mukaan ihmisiä, jotka ovat innokkaita 

maaseudun puolesta puhujia, esimerkiksi alan opiskelijoita. Tavoitteena olisi, että 

jokaisen toimijan alueella järjestettäisiin kaksi tapahtumaa vuodessa. Hankkeen 

hankehakemukseen onkin kirjattu, että tapahtumia olisi hankkeen aikana 120. 

Tämä toimijaverkosto nähdään hankkeen suurena tukena ja voimavarana. Joka 

takaa tulevaisuudessa hankkeen kaltaisen toiminnan ja maaseudun 



läpinäkyvyyden. Samalla syntyy uusia ideoita ja innovaatioita, joista on varmasti 

hyötyä tulevaisuudessa. 

 

Hankkeessa järjestetään myös matka Skotlantiin, jossa vastaavaa 

vierailutoimintaa on järjestetty lapsille ja nuorille, sekä muille kuluttajille jo useita 

vuosia Royal Highland Educationin kautta. Matkalla haetaan oppia omaan 

toimintaan, sekä hyviä käytäntöjä, joita voivat käyttää niin hanke, kuin tilallisetkin. 

Tärkeää on nähdä ja kuulla kuinka kuluttajat ovat reagoineet avoimuuteen ja mikä 

on tilallisten mielipide. Skotlannissa kuitenkin valtio tukee tätä toimintaa.   

 

 

 

 

 

Maaseutuohjelmaan on myös kirjattu tiettyjä tavoitteita, jotka sopivat yhteen 

hankkeen tavoitteiden kanssa. Hankkeen avulla maatalous- ja maaseutuyrittäjät 

oppivat lisää toimintansa markkinoinnista ja nykyajan kuluttajien toiminnasta. Kun 

tilallinen itse markkinoi tuottamaansa tuotetta, läpinäkyvyys ja arvostus 

lisääntyvät. Myös hankkeen koulutuksissa ja verkostotapaamisissa yrittäjiä 

kannustetaan keskusteluun. Tällöin herää uusia ideoita, sekä ymmärrystä 

kuluttajien ajatusmaailmaa kohtaan. Suuria kysymyksiä nykypäivänä ovat 

eläintuotannon eettisyys, sekä sosiaalisen median kautta leviävä väärä tieto. 

Näitä on hankkeen aikana tarkoitus pystyä oikaisemaan. Kun tilavierailuja tai 

tapahtumia järjestetään pystyvät kuluttaja ja yrittäjä olemaan suorassa 

vuorovaikutuksessa. Vierailujen aikana kuluttaja pääsee paikanpäälle näkemään, 
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kuinka paljon töitä tiloilla tehdään eläinten hyvinvoinnin ja puhtaan ruoan eteen. 

Vaatimukset myös lisääntyvät vuosi vuodelta. Vierailut antavat myös kuluttajille 

mahdollisuuden antaa suoraa palautetta tuottajalle. Tämän kaltainen toiminta 

vastaa maaseutuohjelman tavoitteita vahvistaa suomalaisen maatalouden 

kilpailukykyä, sekä saada maatalousyritykset vastaamaan kuluttajien kysyntään. 

 

Hankkeen avulla pyritään myös lisäämään nuorten kiinnostusta maaseutua ja sen 

ammatteja kohtaan. Tämä tarkoittaisi tulevaisuudessa monipuolisempaa 

toimintaa maaseudulla, sekä mahdollistaisi maaseudun ikäjakauman pysymisen 

nuorena.  

 

Kokonaisuudessaan on hankkeen suunnitelmana tuoda maatalousyrittäjät ja 

kuluttajat lähemmäs toisiaan. Lisäksi tulevaisuuden kuluttajien koulutus ja 

informointi ovat todella tärkeitä. Suomalainen puhdas ruoka ja sen tuotanto ovat 

yhä enemmän kuluttajien ja heidän mieltymystensä varassa. Tulevaisuudessa 

kilpailu tulee lisääntymään suomalaisen ja ulkomaalaisen ruoan välillä. 

Kilpailuvalttina on usein hinta, ei niinkään puhtaus. Kuitenkin useiden ulkomaisten 

ruoka skandaalien siivittämänä, suomalaisen ruoan arvostus on noussut. 

Arvostus tulee pitää nousujohteisena, oli kyseessä sitten eläin- tai kasviperäinen 

ruoka. 

 

2.2 Aikataulut ja resurssit 
 

 

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016 - 31.1.2019. Hankkeen alussa luodaan 

toimijoiden verkosta ja tilavierailut käynnistetään vuoden 2017 alussa.  Verkostoa 

koulutetaan hankkeen alussa, sekä hankkeen aikana ja lopussa järjestetään vielä 

koulutus, jonka avulla taataan, että hankkeen tulokset säilyvät hankkeen 

päätyttyä. Hankkeen viimeiset kuukaudet käytetään loppuraportin ja hankkeen 

yhteenvetojen tekoon. Hankkeessa työskentelee hankepäälikkö, sekä MTK- 



Etelä-Pohjanmaan toimihenkilöt antavat myös työpanoksensa hankkeelle. 

Henkilöresurssien tulisi siis riittää, jotta hankkeen päätavoitteet saavutetaan.  

 
 

2.3 Toteutus 
 
 

Suosituin toimintamuoto hankkeessa on ollut tilavierailujen järjestäminen lapsille. 

Nämä vierailut ovat keskeisin toteutusmuoto hankkeessa ja niihin saadaan 

mukaan lasten lisäksi myös aikuisia. Vierailut toteutetaan, joko yhteistyössä 

Maaseutu tutuksi-hankkeen kanssa tai tilalliset voivat myös toteuttaa ne suoraan 

yhteistyössä koulun kanssa ilman hankkeen työntekijän paikalla oloa. 

Hanketyöntekijä auttaa kaikissa järjestelyissä ja on mukana vierailuilla 

tarvittaessa.  Hanke on myös mukana erilaisissa tapahtumissa, jotka ovat 

yhteydessä maaseutuun ja ruokaan. Näin tavoitetaan kaikenikäiset kuluttajat, 

eikä vain lapset. Tällaisia tapahtumia ovat mm. lastenmaatalousmessut, 

ruokamessut, laitumelle lasku tilaisuudet, maatilojen suoramyyntipäivät ynnä 

muut. Hanke on myös esillä kesällä Farmari 2017 messuilla. Hanke tekee myös 

yhteistyötä koululähettiläsvalmennuksen kanssa, jonka avulla koulutetaan uusia 

koululähettiläitä viemään tietoa suoraan kouluihin suomalaisesta maataloudesta 

ja ruoasta. Hanke järjestää myös koulutuspäiviä Etelä-pohjanmaan 

tuottajayhdistyksille, sekä toteuttaa yhteistyössä kuluttajatyösuunnitelmat 

kaikkien hankkeessa mukana olevien yhdistysten kesken. Hanke pyrkii 

kannustamaan kaikkia tuottajayhdistyksiä järjestämään ja markkinoimaan 

tilavierailuja, sekä järjestämään tapahtumia lapsille tai koko perheelle. Yhteistyötä 

pyritään tekemään myös maatalousalan opiskelijoiden kanssa.  

 

 

2.4 Kustannukset ja rahoitus 
 

Tukea hankkeelle myönnetään 124 465,48 euroa (Euroopan unionin osuus + 

valtion osuus).  

Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä, on 80.0 prosenttia hankkeen 

tukikelpoisista kustannuksista. 

Tuen määrää (EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus. 

 

Kustannukset 



  

 

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat kehittämishankkeesta 

aiheutuvat välttämättömät kustannukset, jotka ELY-keskus 

on hyväksynyt. Tukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeesta aiheutuviin 

tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin: 

1) palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset 

lukuun ottamatta luontaisetuna suoritettavia 

kustannuksia; 

2) matkakustannukset; 

3) ostopalveluiden hankintakustannukset; 

4) vuokrakustannukset; ja 

5) muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan 

lukien pienhankinnat ja kohtuulliset 

tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja 

tiedotustilaisuuksissa. 

 

 

 

Kustannusten kohdentaminen 

Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä sellainen osuus hakijan toiminnan 

kustannuksista, joka tosiasiallisesti aiheutuu hankkeen toteuttamisesta. 



Kun hankkeelle myönnetään tukea todellisten hyväksyttävien kustannusten 

perusteella, kustannusten tulee olla todennettavissa ja ne tulee kohdentaa 

hankkeelle perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. 

 

2.5 Raportointi, seuranta ja tiedotus 
 
 

Hankkeen aikana julkaistaan vähintään yksi tiedotuslehti alan toimijoille ja 

sidosryhmille. Liiton johtokunnalle raportoidaan hankkeen etenemisestä 

säännöllisesti, sekä yhteistyötahoille lähetetään esimerkiksi sähköisiä 

tiedotuskirjeitä. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan mm. paikallislehdissä ja 

sosiaalisen median kanavissa. Hankkeelle tehdään myös oma portaali MTK-

Etelä-Pohjanmaan nettisivujen sisään. Hankkeesta laaditaan myös loppuraportti. 

 
 

2.6 Riskit ja toteutusoletukset 
 

Tiedossa on myös riskejä, jotka tulee ottaa huomioon koko hankkeen ajan. 

Vaikeinta on löytää tarpeeksi innokkaita toimijoita, joiden aktiivisuus pysyisi yhtä 

hyvänä myös hankkeen päätyttyä. Maatalousyrittäjän arki on kiireistä ja 

maatalouden nykytilanteen takia motivointi voi olla haastavaakin. Siksi koetaan 

tärkeänä saada maatalousyrittäjän perheestä ainakin yksi ihminen mukaan. Liitto 

tarjoaa kuitenkin apua ja tukea, joten mitään ei tarvitse tehdä yksin.  

 
 
 

2.7 Toteutuksen organisaatiot ja yhteistyökumppanit 
 

 

Toiminta-alueena on koko MTK-Etelä-Pohjanmaan liiton toiminta-alue. Haemme 

yhteishanketta neljältä liiton toiminta-alueen toimintaryhmiltä (Aisapari, Liiveri, 

Kuudestaan sekä Yhyres). Kohderyhmänä ovat maaseudun henkilöt ja yritykset, 

joilla on halua tehdä maaseudun tuotteita, palveluja ja ammatteja tutuksi alueen 

kuluttajille ja tulevaisuuden toimijoille. Hanketta haetaan Leader-alueiden 

välisenä, koska hankkeen muotoiselle toiminnalle on suuri tarve koko 

maakunnan alueella. 

 



  

 

Aisapari: Aisaparin alue on perinteisen kotieläintuotannon lisäksi vahvaa 

perunanviljely- ja turkistuotantoaluetta. Lisäksi alueella on 

maatalousteknologiateollisuuden keskittymä. Tällä hankkeella on yhtymäkohtia 

etenkin Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian tavoitteeseen omavaraisesta ja 

vahvasta paikallistaloudesta. 

Kuudestaan: Kuudestaan ry:n alueella perinteisen maatalousyrittäjyyden 

rinnalla on monipuolista matkailu- ja metsätaloustoimintaa. Hanke vastaa 

etenkin yhdistyksen "Elävä maaseutu"-strategian tavoitteeseen tukea nuorten 

yrittäjyyttä.  

 

Liiveri: Liiverin alueella painottuu poikkeuksellisen vahva kotieläintuotanto. 

Kotieläintilojen ympärillä toimii paljon myös esimerkiksi koneurakoitsijoita. 

Tavoitteena onkin saada myös heitä mukaan toimintaan. Liiverin "Pysyy ja 

Paranoo" -kehittämisstrategiaan nähden hankkeella on selvä yhteys etenkin 

"Ruokaa läheltä" -painopistealueen kanssa. Liiverin alueella esimerkiksi 

Jalasjärven 4H-yhdistyksellä on suunnitteilla oma hanke, jossa yhtenä osa-

alueena on kouluyhteistyö ja maatilavierailut. Jos molemmat hankkeet 

toteutuvat, voidaan niiden välillä tehdä yhteistyötä. 

 

Yhyres: Yhyres ry:n alueella maataloudessa painottuu etenkin vahva 

viljanviljely. Hanke vastaa etenkin kehittämisyhdistyksen paikallisessa 

strategiassa mainittuihin tavoitteisiin yritysten verkottumisesta sekä lähiruoasta. 

Lisäksi hanke edesauttaa strategianmukaista monipuolista ja ennakkoluulotonta 

otetta maatalousalan kehittämiseen. 

 

Hankkeen hyödynsaajina ovat kaikki vihreistä elinkeinoista toimeentulonsa 

saavat yrittäjät sekä alueen elintarvike- ja maatalousteknologiateollisuus. 

Hankkeessa korostetaan kuluttajakäyttäytymisen merkitystä maaseutumme 

elinvoimaisuuden lisääjänä.  Yrittäjien avoimella toiminnalla lisätään myös 

paikallisten asukkaiden ja yrittäjien vuorovaikutusta sekä luottamusta. 



Luottamus ja ymmärtämys toisia kohtaan helpottavat tulevaisuuden 

investointeja ja eri kuluttajaryhmien tarpeiden huomioimista haja-asutusalueen 

kehittämisessä ja rakentamisessa. Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös lapset 

ja nuoret, jotka pääsevät hankkeessa muodostettavan toimijaverkoston 

järjestämissä tilaisuuksissa huomaamaan maaseudun monipuolisen yrittäjyyden 

mahdollisuudet.  

 

  



  

 

 

3. Hankematka - Skotlanti 
 

 

 

Hankesuunnitelmaan oli kirjattu ulkomaanmatka, josta saisi mukaan vinkkejä ja 

oppeja kuluttajatyön tekemiseen. Kohdemaaksi valikoitui Skotlanti, sillä maassa 

on hyvin organisoitu ja pitkän historian omaava säätiö.  

The Royal Highland Education Trust (RHET) organisaatio on perustettu vuonna 

1999 ja se toimii täysin vapaaehtoisperiaatteella. RHET tarjoaa kouluille ilmaisia 

opettavia aktiviteetteja, jotka on linkitetty opetussuunnitelmaan. Mahdollisuuksia 

toimintaan on monenlaisia, kuten maatilavierailuja, kouluvierailijoita, 

opetusmateriaalin jakoa, ulkoilmaopetusta, kisoja ja projektien järjestämistä 

kouluille sekä opettajien ja maatilojen koulutusta. Vuoden suurin tapahtuma on 

The Royal Highland Show, joka on suuri maatalousnäyttely jonne RHET 

mahdollistaa satojen lasten pääsyn ja opastetut kierrokset alueella.  



Kohderyhmänä on 3-18 vuotiaat lapset ja nuoret koko Skotlannin alueella. Joka 

lukuvuosi RHET mahdollistaa yli 16 500 lapsen käymisen maatilalla. 

Maatalousnäyttelyssä kesäkuussa käy joka vuosi noin 300 kouluryhmää 

kiertämässä. Pääpointti toiminnassa on kaiken tarjoaminen ilmaiseksi. Tästä 

syystä varainhankinta vie paljon aikaa ja työllistää säätiötä. Säätiön päätoimisto 

on Edinburghissa ja sivutoimistoja on jokaisessa Skotlannin läänissä.  

 

RHET organisaation jälkeen vierailimme Craigie’s nimisessä maatilakaupassa 

Edinburghissa. Paikan ideana on mahdollistaa ihmisille itsepoimintaa monissa eri 

tuotteissa ja näin näyttää tuotteiden alkuperää konkreettisesti. Lisäksi tilalla on 

lapsille aktiviteetteja ja kahvila sekä erilaisia maatilan eläimiä. Tilan puodissa on 

myynnissä kattavasti tilan omia tuotteita sekä muita lähialueen tuottajien tuotteita. 

Craigie’s tekee aktiivisesti yhteistyötä RHET-organisaation kanssa.  

Craigie’s vierailun jälkeen siirryimme Cairn O’Mohr Fruit Wines tilalle Perthiin. Tila 

tekee lähialueen marjoista ja ylijäämäomenista mehuja ja viinejä. Viimeisen 

kohteen jälkeen majoituimme Royal George Hotelliin Perthin keskustaan. 

 

Tiistaina aamulla lähdimme vierailulle St Andrews Cheese nimiselle maitotilalle, 

joka jalostaa oman karjan maidosta juustoa. Tila on ollut vuodesta 1930 luvulta 

lähtien saman suvun hallussa. Juuston valmistus tapahtuu näytösluonteisesti 

suuren ikkunan takana tilan kahvila-ravintolan vieressä. Ensimmäiset juustot on 

valmistettu tammikuussa 2008. Karja laiduntaa kävijöiden nähtävillä ja maatilan 

työt tapahtuvat kahvila-ravintolan vieressä. Tilan nuori isäntä kertoi meille 

C.Helena Mörö 



  

 

maatilan toiminnasta ja juuston valmistuksesta. Moni kuluttaja on kiitellyt 

läpinäkyvää toimintaketjua. Kahvila-ravintolan tiloissa oli myös muita lähialueen 

tuottajien tuotteita myynnissä.  

 

Seuraavaksi vierailimme Kingsbarn Distilleryssä St Andrewsin alueella. 

Tutustuimme viskin tuotantoprosessiin ja viskitislaamon historiaan. Tislaamo 

järjestää ohjattuja kierroksia vierailijoille, jonka jälkeen on mahdollista tehdä 

ostoksia kaupassa. Tislaamolla on myös oma ravintola. 

 

Kingsbarn Distilleryn jälkeen vierailimme Balgove Larder nimisessä kaupassa, 

joka sijaitsi ihan St Andrewsin keskustan vieressä. Omistaja esitteli meille kaupan 

ja sen yhteydessä olevien kahvilan ja ulkoilmaravintolan toimintaa. Kauppaan 

otetaan myyntiin pääasiassa lähialueen tuottajien tuotteita ja erityisesti oli 

panostettu lihatiskiin. Omistaja silti kertoi pitävänsä tarjonnan monipuolisena, 

vaikka kaikki ei olisi lähialueen tuotteita ja tällä varmistetaan ihmisten käyminen 

tässä kaupassa eikä suuressa ketjumarketissa. Tilan kahvila oli saanut suuren 

suosion ja sitä oli pitänyt laajentaa, että kaikki halukkaat mahtuivat. Uusin 

rakennus oli ulkona oleva katettu ”pihviladoksi” kutsuttu paikka, joka on etenkin 

nuorten suosiossa. Tilassa on kesäkaudella tarjolla grillattua ruokaa ja samalla 

on esiintyjiä paikalla. Käytännössä he haluavat tarjota ”koko paketin” vierailijoille, 

jolloin asiakkaita voidaan houkutella paikalle kauempaakin.  

 

Keskiviikkona pakkasimme tavarat Perthissä ja lähdimme kohti Edinburghia. 

Kaupungin keskellä on Gorgie City Farm niminen kotieläinpiha, joka mahdollistaa 

kaikille kaupungin lapsille mahdollisuuden päästä tutustumaan kotieläimiin. 

Lisäksi kotieläinpiha työllistää eri taustoilla olevia nuoria ja tarjoaa näille 

mahdollisuuden opetella työelämää.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen siirryimme läheiseen Swanston Farm nimiseen paikkaan, jossa on 

suuri ravintola, majoitusta ja golf-kentät. Tilalla on aiemmin viljelty muun muassa 

perunaa, mutta huonon kannattavuuden takia omistajat alkoivat miettiä muita 

vaihtoehtoja. Tämän johdosta maatila erikoistui edellä mainittuihin aktiviteetteihin, 

joiden lisäksi tilalla on vielä omaa karjaa, jonka seassa ihmiset lenkkeilevät 

ylämailla. Ylämaankarjan lihaa käytetään tilan omassa ravintolassa.  

Swanston Farmin jälkeen osallistujilla oli vapaata aikaa kiertää Edinburghin 

keskustassa, jonka jälkeen siirryimme hotellille. Lento Suomeen lähti aamulla 

aikaisin. Moni osallistuja kertoi saaneensa reissulta intoa ja ideoita mukaansa 

omalle maatilalle, mikä oli miellyttävää kuulla. 

 

Matkaraportin kirjoittanut: Helena Mörö  
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4. Tulokset ja vaikutukset 
 

Hankkeen tavoitteita lähdettiin toteuttamaan nopeasti. Ensin koottiin yhdistysten 

alueilta tiloja, jotka olivat kiinnostuneita ottamaan vierailulle eri-ikäisiä lapsia. 

Keväällä 2017 kesti hieman saada yhdistykset toimimaan, sillä oli huomattavissa 

pientä hankkeen maistelua. Kuitenkin vierailujen vauhti alkoi kiihtyä toukokuussa 

ennen kesälomia. Kesällä 2017 järjestettiin erilaisia tapahtumia ja tilavierailut 

kiihtyivät taas syksyä kohti mentäessä ja koulujen alkaessa. Hankkeen toiminta-

aikana oli tavoitteena saada 120 vierailua vuodessa täyteen ja tässä onnistuttiin 

(Taulukko 1).  Tulee kuitenkin huomioida, että ensimmäisten vierailujen jälkeen 

tilallisten oli helppo myös itse lähteä toteuttamaan vierailuita, joten taulukko ei 

kerro koko totuutta. Alkuun tilat tarvitsivat välikättä, joka auttoi järjestelyissä ja 

kontaktien ottamisessa. Kuitenkin 2018 vierailuita järjestettiin täysin jo tilallisten 

ja koulujen omasta toimesta. Myös koulut ottivat yhteyttä suoraan tilaan tai ensin 

MTK Etelä-Pohjanmaan toimistolle, jonka kautta vierailukohde löytyi helposti. 

Vierailuille tarvittiin apua yleensä lasten vahtimiseen tai 

materiaalin/suojavarusteiden tuomiseen. Ensimmäisen vierailun jälkeen useampi 

tila alkoi myös omatoimisesti tarjota kouluille mahdollisuutta vierailuihin. Tähän 

ovat syynä hyvä koulutus ja perehdytys, jonka vuoksi tilalliset ovat pärjänneet 

vierailujen järjestämisessä. Lisäksi ensimmäisen vierailun kynnys oli ylitetty. 

Myös keskusliiton tarjoamat bussikuljetukset helpottivat koulujen 

vierailumahdollisuuksia, sillä nykyinen koulujen tiukka budjetti ei aina anna 

mahdollisuutta lähteä retkeilemään. Sama pätee päiväkoteihin.  

 

Seuraavalla sivulla on listattuna tilavierailuita, joissa hanketyöntekijä on ollut 

paikan päällä. Tuottajien itsenäisesti pitämiä vierailuita ei ole listattu, sillä niistä ei 

ole tullut ilmoituksia, vaan tuottajat ovat tehneet itsenäisesti yhteistyötä koulujen 

kanssa. 

 

 

 

 



  

 

Taulukko1. Tilavierailut hankepäälikön kanssa yhteistyössä 2017-2018 

Tilavierailut  
 

Tuottajayhdistys Päivämäärä  Henkilölukumäärä  Tila 

Ilmajoki  13.3.2017  20  Kukkonen 

  11.9.2017  36  Heikkilä 

  21.5.2018  40  Heikkilä 

Ylistaro  22.3.2017  40  Rajamäki 

Jalasjärvi  6.4.2017  45  Vuorela 

  18.5.2017  35  Vuorela 

  21.9.2017  30  Vuorela 

  27.11.2017  25  Vuorela 

Vähäkyrö  24.1.2017  17  Nuuja 

  25.4.2018  20  Nuuja 

Lapua  16.8.2018  50  Natri 

Laihia  5.5.2017  40  Knuuttila 

  7.5.2018  100  Knuuttila 

  30.5.2018  80  Knuuttila 

Lehtimäki 9.5.2017  45  Kari 

  23.5.2017  25  Kari 

  25.5.2018  80  Kari 

Vimpeli  17.5.2017  90  Hietakorpi 

Alajärvi  23.5.2017  200  Viitasaari 

  29.5.2017  280  Viitasaari 

  28.9.2018  35  Viitasaari 

Kortesjärvi 26.5.2017  40  Mattila 

Kauhava  31.5.2017  15  Ylirintala 

Isokyrö  5.6.2017  30  Laine 

Seinäjoki  15.9.2017  22  Kivimäki 

  30.10.2017  35  Kortesmäki 

Nurmo  22.11.2017  30  Sandelin 

  27.11.2017  25  Sandelin 

Ähtäri  16.4.2018  42  Sulkava/Kantoniemi 

  24.4.2018  180  Sulkava/Kantoniemi 

  16.5.2018  60  Myllymäki 

Evijärvi  3.5.2018  50  Saarijärvi 

Töysä  25.9.2018  40  Keisala 

  26.9.2018  40  Keisala 

Kuortane  21.5.2018  40  Kiviniemi 

18 yhdistystä  1982 henkilöä  



 

Taulukko 1. Tapahtumia joissa hanke on ollut aktiivisesti mukana 

  

Päivä Tapahtuma Kävijämäärä 

(Arvoitu) 

26.1.2017 Maaseutu tutuksi esiintymisvalmennus 17 

25.4.2017 MTK Isokyrön välipalapiste 200 

8.5.2017 Kauhavan 9lk Valion vierailu 50 

6.5.2017 Kauhavan lähitori  

12.5.2017 Laitumelle lasku Jalasjärvi 400 

27.5.2017 Laitumelle lasku Kauhava 250 

4.6.2017 Laitumelle lasku Huhtala 250 

9-10.6.2017 Lasten maatalousnäyttelyt Hanhikoskella 1350 

14-17.6.2017 Farmari 2017 98 000* 

3.7.2017 MTK Kortesjärvi Lastentapahtuma 100 

8.7.2017  MTK Lehtimäki rankki päivät 200 

16.9.2017 Osta tilalta! Kivimäen maatila  250 

2.12.2017 Joulutapahtuma Ilmajoki 300 

15.12.2017 Kuluttajavastaavien koulutus ja jouluruokailu Ilmajoki - 

1-3.2.2018 Sarkamessut 200 

7.2.2018 Koululähettiläs valmennus -  

19.2.2018 Puheenjohtaja + sihteeripäivät - 

21.2.2018 Ilmajoen agrologiopiskelijoiden saunoitus 50 

5.3.2018 Kuluttajatyöryhmän kokous - 

7.4.2018 Kuluttajavastaavien retki närpiöön - 

29.6.2018 Maaseutu tutuksi päivä (yhteistyössä 4H-Seinäjoki) 60 

21.8.2018 MTK Evijärvi maatalousteemapäivä lapsille 80 

25.8.2018 Ruokakarkelot Seinäjoella 1400 

5.9.2018 MTK Ähtäri lasten metsäpäivä 120 

15.9.2018 Osta tilalta! Katilan tila 350 

10.10.2018 Puheenjohtaja + sihteeripäivä - 

14.11.2018 Koululähettiläsvalmennus Ilmajoella 55 

27.11.2018 Ilmajoen Agrologiopiskelijoiden saunoitus 46 

1.12.2018 Joulutapahtuma Ilmajoella 300 

11.12.2018 Maaseutu tutuksi hankkeen koulutus  - 

 Yhteensä n.104 000* 



  

 

 

Taulukossa 2 on nähtävillä kaikki tapahtumat ja koulutukset, joissa hanke on ollut 

aktiivisesti mukana tai on ne järjestänyt. Hankkeessa on pyritty osallistumaan 

aktiivisesti kaikkiin maaseutusidonnaisiin tapahtumiin, joissa on mukana niin 

lapsia kuin aikuisiakin, eli tämän hetken ja tulevaisuuden kuluttajia. Taulukkoon 

on myös lisätty erinäiset koulutukset ja kokoukset, joissa hankkeen asioita on 

käsitelty, sekä materiaaleja käyty läpi ja keskusteltu hankkeen toiminnasta. Näistä 

suurin osa on ollut kuluttajatyöryhmään tai puheenjohtaja ja sihteeripäiviin liittyviä. 

Koululähettiläsvalmennus on myös ollut suosittu ja koulutukset ovatkin olleet 

täynnä. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestimme koulutuksen myös osaksi 

Ilmajoen agrologi (AMK) opiskelijoiden markkinoinnin kurssia ja se sai hyvän 

vastaanoton. Lisäksi nuoret kertoivat olevansa huolissaan lasten tietämyksestä 

liittyen maatalouteen ja suomalaiseen ruoantuotantoon. Laitumelle lasku 

tapahtumissa on huomioitu lapset todella hyvin. Esimerkiksi näyttämällä paikan 

päällä, kuinka paljon lehmä todella syö. Lapset ovat myös päässeet rapsuttamaan 

vasikoita, sekä osallistumaan polkutraktoriajeluun. Tapahtumissa on pyritty 

huomioimaan erityisesti lapsia erilaisilla visoilla ja arvonnoilla. Arvoinnoista ja 

visoista ovat lapset saaneet palkinnoksi maaseutuun liittyviä palkintoja, kuten 

värityskuvia ja traktoriheijastimia. Sarkamessuilla tarjottiin hankkeen kautta 

koululaisryhmille mahdollisuus tutustua maatalousmessujen antiin järjestämällä 

ohjattuja kierroksia messuhallissa.  



 

C. MTK Etelä-Pohjanmaa Sarkamessut 

 
C. MTK Etelä-Pohjanmaa Laitumelle lasku 

 

Hankkeessa valmistui myös paljon materiaalia tuottajayhdistysten, koulujen ja 

yksityishenkilöiden käyttöön. Materiaaleista löytyy diaesityksiä eri 

tuotantosuunnista eri ikäisille lapsille. Diaesitykset ovat päiväkoti-2-luokkalasille, 

sekä 3-luokkalaisille - lukioikäisille. Erilaisia sanaselityspelejä, tietopakettia 

maataloudesta, tietoa kaikista tuotantosuunnista yhdessä, sekä tietoa ruokien 

alkuperämerkinnöistä. Tämä materiaali on ladattuna nettiin, jossa se on ihmisten 



  

 

käytettävissä. Lisäksi kaikille Etelä-Pohjanmaan tuottajayhdistyksille on jaettu 

muistitikku, joka sisältää kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin. Tämä tikku on 

helppo antaa käyttöön kouluvierailijoille tai yhdistysten on helppo käyttää sitä 

järjestämissään tapahtumissa. Tikulla on myös käytännönohjeita vierailujen 

järjestämiseen niin vierailijoille, tiloille ja kouluille. Hankkeessa on tuotettu myös 

maatalouteen liittyviä värityskuvia lapsille. Hankkeen materiaaleista jäivät 

kuitenkin puuttumaan videot, jotka kertoisivat myös maatilojen toiminnasta. 

Näiden videoiden avulla voitaisiin tavoittaa enemmän ihmisiä esimerkiksi 

YouTuben kautta, mutta tässä hankkeessa resurssit eivät riittäneet tällaisen 

materiaalin tekoon. Tämän kaltainen materiaali koettaisiin siis erittäin 

tarpeelliseksi tulevaisuudessa.  

 

Hankkeessa mukana olleiden tuottajayhdistysten kanssa on tehty aktiivisesti 

yhteistyötä. Tuottajayhdistykset lähtivät hankkeeseen mukaan innolla pienen 

tutkiskelun jälkeen ja hankkeen kautta on saatu lisää aktiivisuutta. Myös hieman 

vähemmän aktiiviset yhdistykset ovat järjestäneet tilavierailuita ja ovat kokeneet 

ne erittäin hyväksi tavaksi aktivoida paikallisia lapsia ja nuoria. Keskusliiton 

tarjoamat kyyditykset helpottivat myös kuljetusten järjestämistä, kun 

tuottajayhdistykset pystyivät tarjoamaan kaikille lapsille mahdollisuuden 

vierailuihin. Tämä myös helpotti maatalousyrittäjien järjestämien tilavierailujen 

organisointia. Tästä toiminnasta intoutuneena alkoivat jotkin tilat järjestää 

vierailuita suoraan yhteistyössä koulujen kanssa. Tällaista toimintaa juuri 

haluttiinkin, jossa koulut ja tilalliset ovat itse aktiivisia, pystyen keskustelemaan 

vierailumahdollisuuksista ilman mahdollisia välikäsiä. Myös ne yhdistykset, jotka 

eivät kuuluneet hankkeen piiriin ovat olleet hankkeen aikana aktiivisempia, sekä 

järjestäneet omia tapahtumiaan hankkeen toiminnan ulkopuolella. Hanke on siis 

välillisesti aktivoinut myös ulkopuolisia yhdistyksiä. 

 

 



4.1 Palautetta tilallisilta 
 

Suoritimme palautekyselyn hankkeessa aktiivisesti toimineille maatalousyrittäjille. 

Kyselyllä halusimme kartuttaa ajatuksia hankkeesta ja sen onnistumisesta. 

Samalla halusimme kuulla heidän mielipiteitään lasten ja nuorten tietämyksestä 

maataloutta kohtaan. Kaikilla vastanneilla tilallisilla oli halu lähteä mukaan 

hankkeeseen siksi, että halu päästä näyttämään lapsille, kuinka maatila toimii, oli 

suuri. Muutamaa oli myös pyydetty mukaan.  

Vierailujen suunnittelu koettiin helpoksi, mutta haastetta toi välillä aikataulutus, 

sillä joillekin tiloille kevät on kiireisempää aikaa kuin syksy. Vierailuissa 

haastavaksi koettiin pitää lapset paikoillaan ja pitää vierailu kiinnostavana. 

Kuitenkin myös haasteet koettiin vierailuiden parhaaksi anniksi. Tilalliset saivat 

usein kiperiäkin kysymyksiä, joihin vastausta sai miettiä jonkin aikaa, mutta 

lopulta kaikkeen löytyi aina hyvä vastaus. Lasten vilpitön kiinnostus ja innostus 

vierailujen aikana piristi myös tilallisen päivää. Hälyttävää oli se, kuinka myös 

opettajat ovat usein aivan yhtä ihmeissään asioista, kun lapset. Tämä kertoo siitä 

kuinka vieraantuneita, myös aikuiset alkavat olla maaseudusta.  

Tilalliset ovat siis tehneet tärkeää kuluttajatyötä eivät vain lasten vaan myös 

aikuisten osalta. On ihmetelty miksi lehmä on niin suuri ja vasikka niin pieni. Yksi 

opettaja oli myös luullut, että suomalainen maatila on kuin amerikkalainen 

tehotuotanto rakennus, joita sosiaalisessa mediassa näkee. Tälle opettajalle 

vierailu oli ollut todella avartava. Lasten ja nuorten tieto maataloudesta koetaan 

todella vaihtelevaksi. Vierailuilla on ollut lapsia, joilla on omaa kokemusta 

maataloudesta. Normi on kuitenkin se, että tietämystä ei ole oikeastaan lainkaan. 

Tällaista vierailukäytäntöä toivottaisiin myös, jopa koko Suomen kattavaksi. 

Hanke on maatalousyrittäjien mielestä ollut onnistunut ja he ovat saaneet myös 

yrittäjänä hankkeesta paljon irti. Osasta tuntuu, että he ovat tehneet oikeaa työtä 

oman elinkeinonsa ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. Melkein kaikki kyselyyn 

vastanneet tilat ovat valmiina jatkossakin ottamaan vastaan vierailijoita. Osa 

haluaa kehittää tilaansa, mutta ei sulje pois vierailujen mahdollisuutta 

tulevaisuudessa. 

 

 



  

 

 

 Koskenojan tila, Jalasjärvi 

 

4.2 Palautetta kouluilta ja lapsilta 
 

Hankkeessa koettiin tärkeäksi saada palautetta myös hankkeen kohderyhmältä 

eli nuorilta ja lapsilta. Myös opettajat antoivat palautetta vierailuista. Tilavierailut 

koettiin todella opettavaisiksi ja uudenlaiseksi tavaksi lähestyä lapsia. Useampi 

opettaja koki myös omien silmiensä avautuneen, kun näki todellisuudessa, kuinka 

maatiloilla asiat tapahtuvat. Usein vierailuilla tilallinen kysyi, ”Kuka näkee tämän 

eläimen ensi kertaa läheltä?”. Tällöin lasten käsien lisäksi, myös opettajien kädet 

kohosivat. Vierailuilla on päästy näkemään maatilan toimintaa läheltä, sekä saatu 

esittää paljon kysymyksiä. Lapset ovat pitäneet varsinkin siitä, kun tilalla on ollut 

vierailun aikana myös tekemistä ja he ovat päässeet näkemään erilaisia eläimiä. 

Traktoreihin on ollut mukavaa kiivetä ja pikkuvasikoita on ollut ihanaa rapsuttaa. 

Lapset ovat lähteneet opettajien kertoman mukaan aina innolla vierailemaan 

tiloille, sillä mahdollisuutta nähdä eläimiä ei usein tule, vaan kaikki tieto tulee 

lähinnä koulukirjoista tai asioita ei opiskella lainkaan. Vierailuiden järjestäminen 



oli opettajien mielestä helppoa ja hankepäälikkö auttoi aina tarvittaessa. 

Vierailukohde löytyi helposti ja myös bussien varaus onnistui. Kiitosta saivat 

erityisesti MTK Keskusliiton antama bussituki, joka mahdollisti lasten vierailut 

tiloille, sillä koulujen budjetissa ei ole rahaa ylimääräisiin kyydityksiin ja 

vanhemmilta rahaa ei aina voi vaatia. Lapset ja opettajat haluavat tällaisen 

toiminnan jatkuvan ja kyselyitä on tullut jo vierailumahdollisuuksista vuodelle 

2019. Voidaan siis todeta tilavierailujen olevan todella suosittu ja haluttu tapa 

opettaa lapsille asiaa maataloudesta.  

 

 

4.3 Kuluttajatyö 
 

Hankkeessa on painotettu erityisesti kuluttajatyön osuutta, sillä lapset ovat 

tulevaisuuden kuluttajia, jotka oppivat nyt asioita nykyisiltä kuluttajilta eli 

vanhemmiltaan. Heidän kulutustapansa muovautuvat oman, sekä vanhempien 

kautta tulevan tiedon mukaan. Siksi Maaseutu tutuksi-hanke on myös huomioinut 

vanhempia kuluttajia toiminnassaan. Lapset tekevät arvokasta kuluttajatyötä 

kertomalla omista kokemuksistaan kavereilleen, sekä kotona vanhemmilleen. 

Kuitenkin yhä useampi vanhempi on täysin tietämätön suomalaisesta 

ruoantuotannosta. Tämä vuoksi hanke on pyrkinyt olemaan myös aikuisten 

näkyvillä erilaisissa tapahtumissa yhdessä MTK-Etelä-Pohjanmaan mukana. 

Esimerkiksi Seinäjoella järjestetyissä ruokakarkeloissa pidimme tietoiskuja, sekä 

kotimaisuusvisaa, jossa piti arvata tuotteiden alkuperä. Tämä osoittautui todella 

vaikeaksi, sillä moni kuluttaja arvasi kaikki tuotteet väärin edes tutkimatta 

pakkauksia. Monille joidenkin tuotteiden ulkomaalaisuus tuli shokkina. Visa sai 

paljon kiitosta siihen osallistuneilta. Tämä visa myös osoitti, kuinka vähän 

kuluttaja tietää ruokansa alkuperästä. Se sai myös pohtimaan, että tarvitaanko 

vieläkin laajempaa kuluttajatyöhön kohdistuvaa toimintaa vielä tulevaisuudessa.  
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5.  Jatkotoimenpiteet 
 

Hankkeen päätyessä 31.1.2019, on selvää, että hankkeen tulokset tulevat 

kantamaan pitkälle. Rakennettu yhteistyö yhdistyksien kanssa ja niiden välillä, 

kannustaa siihen, että ihmisillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus vierailla 

etelä-pohjalaisilla maatiloilla. Viimeisessä koulutuksessa niin yhdistykset kuin 

mukana olleet tilallisetkin ilmaisivat vankan halunsa jatkaa toimintaa myös 

tulevina vuosina. MTK-Etelä-Pohjanmaan käyttöön on tehty oma kansionsa, josta 

löytyy kaikki hankkeen aikana kerätty tieto, sekä listat tiloista, jotka ovat valmiita 

ottamaan vierailijoita vastaan tulevaisuudessa. Listalta löytyvät myös toimijat, 

jotka lähtevät mielellään kouluvierailuille puhumaan maataloudesta. Koulujen ja 

sivistystoimen kanssa tehty yhteistyö on avannut ovia jatkoa varten, sekä 

koulujen ja tilojen oma-aloitteisuus tilavierailuissa on hyvä merkki siitä, kuinka 

hankkeen tavoitteet ja tulokset kohtaavat. Tiloille ja kouluille tehdyt toimintaohjeet 

ovat myös helposti saatavilla netissä hankkeen päätyttyä. Lisäksi MTK-Etelä-

Pohjanmaa osallistuu helmikuussa 2019 Seinäjoella järjestettäville opettaja 

päiville, jossa tuodaan esille mahdollisuus vierailla tiloilla myös tulevaisuudessa. 

Tilavierailujen mahdollisuus tuodaan esille myös tapahtumissa, joihin MTK-Etelä-

Pohjanmaa tai alueen yhdistykset osallistuvat. Koululähettiläsvalmennuksen 

pitämistä jatketaan, lisäksi se pyritään myös saamaan joka vuosi osaksi 

agrologiopiskelijoiden opintoja.  

 
 
 
 

6. Liitteet 
 
Liitteenä ovat tuottajayhdistysten kuluttajatyösuunnitelmat, joissa pohditaan, 

kuinka yhdistykset ovat tehneet ja tekevät kuluttajatyötä nyt ja tulevaisuudessa. 

 
 
 
 
 


