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Pääkirjoitus

Tuhansia ihmisiä liikkeelle
”Ookko kunnos?” -maatilayrittäjien hyvinvointihankkeen tavoitteena oli

parantaa maatilayrittäjien työhyvinvointia ja arjessa jaksamista. Hyvinvoinnin parantamiseen tähdättiin lieventämällä jo tunnistettuja ongelmia sekä
ehkäisemällä ongelmien syntymistä. Hankkeessa syntyi tähän tarkoitukseen
erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuvaihtoehtoja.
Käytännön toiminnassa järjestimme erilaisia seutukunnallisia ja alueel-

Hankkeeseen
osallistui
1 800 henkilöä
ja tilaisuuksia
järjestettiin
yli 370.

lisia koulutuksia, tapahtumia, opintomatkoja, virkistyspäiviä ja pienryhmätoimintaa sekä vertaistukea maatilayrittäjille ja heidän perheilleen sekä
lomittajille. Tilaisuuksien teemoja ovat mm. hyvinvoinnin perustekijät; kuten
fyysinen kunto, terveelliset elämäntavat ja mielen hyvinvointi, jaksaminen,
työturvallisuus, ergonomia, ensiapu, verkostoituminen ja yhteistoiminta sekä
ammattiosaamisen kehittäminen.
Hankkeen pääyhteistyökumppanina oli MTK-Etelä-Pohjanmaa ja sen

paikallisjärjestöt. Muita yhteistyökumppaneita olivat ProAgria, Mela, työterveyshuollot, kuntien maaseututoimet ja -lomituspalvelut, meijerit, maa- ja
kotitalousnaiset, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä kylä- ja urheiluseurat.
Toimenpiteitä on toteutettu mahdollisimman monella paikkakunnalla ym-

päri Etelä-Pohjanmaata. Tarjoamamme teemat ovat vastanneet osallistujien
odotuksia. Osallistujia on tullut ympäri maakuntaa ja ulkopuoleltakin. Niillä
paikkakunnilla, joilla pienryhmätoiminta oli aktiivista, toimintaa haluttiin
jatkaa koko hankkeen ajan. Osallistujat kokivat ryhmätoiminnan tärkeänä
osana hyvinvointiaan ja sosiaalista verkostoaan.
Hankkeeseen osallistui 1 800 henkilöä ja tilaisuuksia on järjestetty yli

370. Saimme siis väen liikkeelle – hyvä niin!

Isot kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille sekä yhteistyökumppaneille!
Elina Sepponen
projektipäällikkö
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Mitä tuli tehtyä?
)) Ookko kunnos -hanke
koostui eripituisista
koulutustilaisuuksista
ja virkistystoiminnasta,
joiden kohteena olivat
maatilayrittäjät ja heidän
perheensä.

• H
 yvinvointiseminaarit – eri
näkökulmia ja osa-alueita hyvinvoinnin perustekijöihin yhteistyökumppaneilta.
• H
 yvinvointikoulutustilaisuudet – seutukunnissa/kunnissa
järjestetyt koulutustilaisuudet.
Teemoina muun muassa työhyvinvoinnin perustekijöiden tuntemus,
fyysinen kunto & ravitsemus, sosiaaliset suhteet & verkostoituminen,
henkinen hyvinvointi, jaksaminen,
työmäärän/ajankäytön hallinta,
taloushallinta, työturvallisuus,
ensiaputaidot, teknologiaosaaminen, maatilan johtaminen ja koko
perheen yhteinen virkistystoiminta.
• Vertaistukiryhmien tilaisuudet / pienryhmätoiminta,
joissa syvennettiin seutukunnallisia
teemoja. Tavoitteita olivat yhdessä
oppiminen tietotaitoa ja hyviä
käytänteitä jakaen, yhteistyö ja verkostoituminen sekä virkistys koko
perheelle. Pienryhmän toiminta oli
suurelta osin liikunta- ja terveyspainotteista, mutta mukana oli myös

ammattiosaamisen kehittämistä ja
ensiaputaitoja.
• TYHY-koulutukset – virkistyspäivät, joissa keskityttiin kehon ja
mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin
suhteisiin, paikkana esim. kuntokeskukset/kylpylät.
• O
 pintomatkat – sisällöt vaihtelivat virkistäytymisestä ja hyvinvointiaiheista kulttuuriin ja ammatillisiin
virikkeisiin.
• H
 yvinvointikartoitus sosiaalisen tilinpidon menetelmää
soveltaen. Hyvinvointikartoitus
tehtiin osana pienryhmätoimintaa,
jossa keskustelujen ja tukimateriaalin avulla avattiin hyvinvointiin
liittyviä kysymyksiä tiloilla. Kartoitus oli osallistujille oppimisprosessi,
jonka aikana he syvensivät omaa
tietouttaan hyvinvoinnin osatekijöistä omalla tilallaan. Osallistujat arvioivat tilan hyvinvoinnin
nykytilan sekä valitsivat tavoitteet
ja kehittämiskohteet, joihin voivat
itse vaikuttaa.

3

seutukunnalliset  päivät

Hyvinvointia

ympäri maakuntaa
)) Ookko kunnos -hankkeessa järjestettiin myös seutukunnallisia koulutus-

tilaisuuksia. Teemoissa painotettiin koko perheen yhteisiä tilaisuuksia sekä oman
ammattiosaamisen syventämistä, kuten työn organisointia ja taloushallintaa.

H

ankkeen aikana järjestettiin
seutukunnallisia koulutustilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Koulutustilaisuuksien teemoina olivat:

1) fyysinen terveys ja jaksaminen, työkyky, henkiset voimavarat & vuorovaikutussuhteet
2) työolojen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen, töiden hallinta
ja organisointi, verkostoituminen ja
taloushallinta
3) s osiaaliset suhteet/verkostoituminen ja yhteistyö sekä koko perheen
hyvinvointi
4) työturvallisuus, paloturva ja ensiapu
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Teemapäivistä suosituimpia olivat
koko perheen tapahtumat. Maatilayrityksessä on tärkeää järjestää myös yhteistä vapaa-aikaa lasten ja vanhempien
kanssa. Tapahtumat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa voi tavata myös muiden alojen ihmisiä ja puhua muustakin
kuin maatilojen asioista. Koko perheen
virkistyspäiviin osallistui ilahduttavan
paljon nuoria tuottajia ja perheitä.

Sosiaaliset riskit
Tuottajia kiinnostavat myös tilaisuudet
maatilan sosiaalisiin riskeihin varautumisesta. Nämä tilaisuudet toteutettiin
yhteistyössä MTK Etelä-Pohjanmaan

kanssa. Lakiasiat, avioehto, hallintaoikeustestamentti, perintöverotus ja henkinen kapasiteetti kriisissä voivat milloin tahansa tulla eteen ja näistä asioista
tuottajat haluavat kuulla.

Maaseudun hyvinvointipäivät
Toteutimme jokaisessaa seutukunnalla Etelä-Pohjanmaalla maaseudun hyvinvointipäiviä, joissa oli tarjolla sekä
henkisen hyvinvoinnin näkökulmaa
psykologin että fyysisen kunnon avaimia fysioterapeutin tai liikunta-alan
ammattilaisten coachauksessa. Mukana näissä tilaisuuksissa oli myös työterveyshuolto, joka tarjosi henkilökoh-

Kuvat: Merja Riikonen

taista terveysneuvontaa ja mittauksia.
Myös Mela-asiamiehet olivat tavattavissa.

Kaiken takana on nainen...
tai ainakin emäntä
Maatilalla naisen rooli on moninainen:
emäntä, äiti, vaimo, miniä, työntekijä,
yrittäjä, talouspäällikkö, siivoja, perhepäivähoitaja jne. Hankkeessa nostettiin maaseudun naisten kautta koko
perheen hyvinvointia ja oman itsensä
johtamista esille. Naistenpäivät otettiin ilolla vastaan eri paikkakunnilla,
ja niissä tarjottiin sekä terveysasiaa
että hemmottelua. Näitä pieniä arjen
voimaantumishetkiä tarvitaan työkyvyn ylläpitämiseksi. Tasapuolisuuden
vuoksi järjestettiin myös miehille omia
tilaisuuksia ammatti- ja terveysasioiden tiimoilta.

Viljelijän
määräaikaishuoltopäivät
Todellinen onnistuminen koettiin viljelijän määräaikaishuoltopäivissä, joissa
jaksamiseen ja vuorovaikutukseen pureuduttiin todella varhaisen välittämisen mallin jalkauttamisella. Varhaisen
välittämisen malli ja huolen puheeksi

Nykypäivänä
uskalletaan
puhua omasta
jaksamisesta ja
huolista.

ottaminen on Melan valtakunnallinen
ohjelma, joka sai myös pohjanmaalaiset liikkeelle.
Päivän aikana oli mahdollisuus käydä juttelemassa psykologi Pirkko Lahdelle, ja ihmisillä tuntui olevan paljon
sydämellään. Yhteydenottoja ja juttelijoita kahdessa tilaisuudessa oli paljon.
Tämä osoittaa sen, miten hienosti murretaan jäätä ja nykypäivänä uskalletaan
puhua omasta jaksamisesta ja huolista.
Ymmärretään varhaisen välittämisen
merkitys ja vastuu lähimmäisestä. Tilaisuudessa kuultiin myös mielenterveyden ensiavusta ja puhuttelevia tuottajatarinoita sekä esiteltiin tarjolla olevia
tukipalveluita tuottajille.
Osallistujien palaute kuvasi aiheen
olevan äärimmäisen tarpeellinen ja he
kokivat saavansa paljon eväitä omaan
ja läheistensä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Olemme Ookko kunnos -hankkeessa pystyneet madaltamaan huolen
puheeksi ottamisen kynnystä. Toivottavasti suunta jatkuu ja pystymme
täten ennaltaehkäisemään jaksamisen
ongelmia.b
Elina Sepponen
projektipäällikkö
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PIENRYHMÄtoiminta

P

ienryhmien teemat tukivat ja syvensivät seutukunnallisia teemoja.

– Ensisijaisena tavoitteena oli
tarjota matala kynnys lähteä mukaan sekä luoda yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta muiden tuottajien kanssa, kertoo
projektipäällikkö Elina Sepponen.
Paikkakuntakohtaiset terveysryhmät
ovat toimineet koko hankkeen ajan ja olivat
avoimia kaikille. Hankekuukausien aikana
pienryhmien osallistujamäärä kasvoi mukavasti, sillä mukaan uskaltautui koko ajan
uusia henkilöitä.
– Toiminta on rohkaissut sosiaalisesti
arempia ihmisiä lähtemään mukaan toimintaan ja samalla kasvattanut sosiaalista piiriä,
Sepponen iloitsee. Pienryhmissä vertaistuki
on aina läsnä, hän jatkaa.
Paikkakuntakohtaiset pienryhmät kokoontuivat 1-2 kertaa kuussa suurelta osin
liikuntaryhminä; terveys- ja perheliikuntaa
sekä elämys/luontoliikuntaa. Tavoitteena
oli esitellä eri kuntoliikuntamuotoja ja ohjata ihmisiä omaehtoiseen kuntoiluun. Terveellinen ravitsemus ja ”kokkisota” kiinnosti
miehiäkin.

Ei vain liikuntaa

Puutarhakurssilla vierailtiin naapureiden puutarhoissa ja otettiin niistä
oppia.

Pienryhmistä

vertaistukea
)) Pienryhmätoiminta oli Ookko kunnos

-hankkeen ydintoimintaa. Toimintaa
järjestettiin vilkkaasti usealla paikkakunnalla.
Teksti: Jenni Koivumäki Kuvat: Anne Kohtala

Projektisuunnittelija Kirsti Pasto (vasemmalla) kuuntelee tarkalla korvalla, mitä pienryhmätoimintaa Pirjo Ilomäki, Kirsi Koivuniemi ja Anna
Mäki-Paavola haluaisivat Peräseinäjoelle. Kuvassa myös Tatu Koivuniemi.
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Ohjelman ei aina tarvitse olla terveyspainotteista tai ammatillista, sillä hemmotteluun, itsetuntoon ja rentoon yhdessäoloon
liittyvät teemat vetivät salit täyteen ihmisiä. Tästä esimerkkinä naisille suunnatut
hemmottelu-, tyyli- ja sisustus-illat.
Seniorit huomioitiin myös hankkeessa.
Ilmajoella on toiminut omana ryhmänään

ikääntyvien viljelijöiden ryhmä, jossa kuntoiltiin yhdessä sekä tavattiin muuten vain
jutustellen vertaistuen piirissä.
– Järjestimme myös tiedotustilaisuuksia paikkakunnan tarjonnasta yhteistyössä
JIK:n alueen terveydenhuollon ja Ensio-projektin kanssa, Sepponen kertaa.
Ryhmä jatkaa omatoimisesti kuntoilutapaamisten merkeissä.
Alavudella, Ilmajoella ja Kauhajoella toteutettiin pienryhmänä talousosaaminen
ja sen kehittäminen -kurssit. Talouden
hallinnan kautta parannetaan tilan kannattavuutta ja sen kautta myös työtyydytystä ja
hyvinvointia.
Ilmajoella toteutettiin pienryhmäpilottina kurssi maaseutuyrittämisen mahdollisuudet.
– Kurssilla käsiteltiin maaseudun yrittämisen mahdollisuuksia, mm. seuraavista
aiheista; liitännäiselinkeinot, tuotannon
suunnanmuutokset, tuotteiden jatkojalostus, rahoitusmahdollisuudet ja konsultointipalvelut suunnitteluun ja toteuttamiseen,
listaa Sepponen.
Alustajina oli yrittäjiä, elinkeinoelämän
edustajia ja rahoittajien sekä oppilaitosten
edustajia. b

Toisten markkien
näkeminen avasi silmiä
omankin puutarhan
kehittämiseen.

Juurella-ravintolan kokki Jani Unkeri näytti Peräseinäjoella, miten tehdään pohjalainen sushi.

Sushia pohjalaisittain
Teksti: Jenni Koivumäki Kuvat: Jari Vierula

Peräseinäjoella pientyhmätoimin-

ta otettiin innokkaasti vastaan.
Kaikki alkoi kinkunsulatus-zumbasta, josta innostuttiin niin, että toiminta jatkuu yhä edelleen säännöllisesti,
kertoo hanketyöntekijä Kirsti Pasto.
Peräseinäjoella järjestettiin myös
muuta liikunnallista toimintaa, kuten
afrojumppaa, kehon huoltoa ja piloxingia. Pienryhmätoimintana järjestettiin
myös ensiapu-koulutus, puutarhaunelmia-kurssi, sisustuskoulutus, sushikurssi ja tyylikoulutus.
– Hauskoin kurssi oli ehdottomasti Juurella-ravintolan järjestämä
sushi-kurssi, mutta oman työn kannalta tärkein oli ensiapu-koulutus, toteaa
Maatilamatkailu Välimaan yrittäjä
Anna Mäki-Paavola.
Maatilayrittäjien työ saattaa olla välillä yksinäistä puurtamista ja sen takia
on mukavaa välillä kokoontua yhdessä
kokeilemaan jotain aivan uutta.
– Pienryhmätoiminta on vahvistanut me-henkeä ja sosiaalista kanssakäymistä, Mäki-Paavola jatkaa.
Pirjo Ilomäki kertoi saaneensa puutarhaunelmia-kurssilta monia uusia
ideoita omaan puutarhaansa.

– Toisten markkien näkeminen avasi silmiä omankin puutarhan kehittämiseen.
Peräseinäjoen naiset ovat myös itse
ideoineet tapahtumia ja niitä on voinut heittää Ookko kunnos -hankkeen
työntekijöille toteutettavaksi.
– Kyllä se niin on, että jos joku vain
suunnittelee ja järjestää, niin me lähdemme innolla mukaan, päättää Kirsi
Koivuniemi.
Naisilla on paljon ideoita myös tulevalle hankkeelle; kuten kalankäsittely-koulutus, japanilainen tee- ja askartelu-ilta sekä sukupolvenvaihdoskoulutus, joka alkaa Välimaan tilalla olla
ajankohtainen Kirsin jatkaessa äitinsä
jalanjäljillä lähitulevaisuudessa.b
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tyhytoiminta

Hyvä olla
yhdessä
)) Ookko kunnos -hankkeen yhtenä tärkeänä

osa-alueena ovat olleet ollut erilaiset tyhykurssit, joita hankkeessa järjestettiin erikseen
miesten-, naisten- ja parisuhdetyhyinä.
Kurikkalaiset Marjo ja Raimo Lehtola osallistuivat
parisyhdetyhyyn Lappajärven Kivitipussa.
Teksti: Jenni Koivumäki Kuvat: Anne Kohtala

K

urikan Pirttimaassa kaksikymmentä vuotta maataloutta
pyörittäneet Marjo ja Raimo
Lehtola viettivät juuri 21-vuotishääpäiväänsä. Tänä vuonna hääpäivää
vietettiin töiden merkeissä, mutta pronssihäitä vietettiin syksyllä Espanjassa.

Lehtolat tietävät, että päivittäinen työ
vaatii vastapainoa vapaa-ajalla ja irtiottoja
arjesta.
– Kun työtä tehdään kaksin kotona, on
osattava erottaa vapaa-aika työstä ja usein
se tarkoittaa kotoa pois lähtemistä. Siinä
auttaa, kun on luotettavat lomittajat, kuvailee Marjo maatilayrittäjien arkea.

Opintomatkalla Satakunnassa
Yksi tapa arjen irtiottoihin ovat olleet Ookko kunnos -hankkeen erilaiset tapahtumat.
Lehtolat kuulivat hankkeesta Tonkka-postista ja lähtivät mukaan opintomatkalle
Satakuntaan, jossa ohjelmassa olivat muun
muassa Jalomäen umpipihaan tutustuminen ja Pramian tehtaalla vierailu. Matkan
aikana yövyttiin maatilamatkailukohteessa marjatilalla.
8

– Matkan aikana nähtiin uusia paikkoja, sellaisia, joihin ei itse tulisi lähdettyä.
Samalla syntyi uusia tuttavuuksia. Illan
tullen puitiin jo monenlaista asiaa, Raimo
naurahtaa.
Opintomatkan pääkohteena oli Porin
Farmari-näyttely.
– Tunnelma pikkubussissa oli korkealla,
kun mukana oli samanhenkistä porukkaa,
Marjo kertoo.

”Viikonloppu oli
täydellinen paketti”

Niin mäkin sua
Jonkin aikaa opintomatkan jälkeen kaveripariskunta alkoi haastella mukaan Ookko
kunnos -hankkeen järjestämälle parisuhdetyhylle. Marjo innostui heti viikonlopun
vietosta Lappajärven Kivitipusta.
– Ensin ajattelin, että mihin tässä ollaan
menossa, mutta viikonloppu osoittautui
tosi hyväksi, Raimo tunnustaa.
Pariskunta korostaa, että parisuhdetyhyyn osallistuminen ei tarkoita sitä, että
siellä ratkottaisiin vakavia ongelmia, vaan
mukavaa ”minilomaa” hyvässä porukassa.
– Parisuhdeviikonloppu oli täydellinen
paketti, johon oli rakennettu valmis ohjel-

ma. Ohjelmassa oli tekemistä kaksin ja porukassa, luentoja ja yllätysohjelmanumerona rivitanssia, Marjo listaa.
Viikonlopun aikana kuultiin luentoja,
joissa asioista puhuttiin niiden oikeilla nimillä ja saatiin oppia esimerkiksi vuorovaikutustaitoihin. Maatilan arjessa, perheyrityksessä, myös parisuhteen on toimittava.

Arvostus auttaa jaksamaan
Kysyttäessä Lehtoloilta miltä tuntuu työskennellä päivästä toiseen yhdessä toisen

kanssa, he myöntävät, että välillä on päiviä,
jolloin toisen naama ärsyttää. Marjo päästää huonon tuulen pihalle saman tien, kun
taas Raimo vetäytyy mieluummin omiin
oloihinsa.
– Näen Raimon naamasta, että nyt on
parempi antaa olla rauhassa, hymyilee
Marjo.
Kaiken takana on kuitenkin toisen arvostaminen ja kunnioittaminen. Lehtoloilla ei ole selvää työnjakoa, vaan kumpikin
tekee kaikkea.
– Ennen vanhaan isäntä aina sanoi,
kuinka teherään, mutta tänä päivänä homma ei toimi niin, tiivistää Raimo.
Maatilalla työt ovat aina läsnä ja pariskunta on vuosien aikana opetellut hellittämään työstä. Kesäiltoina siihen riittää
saunominen tilan lähellä olevalla mökillä,
joskus on mukava lähteä kauemmaksi.
Lomat vietetään aina yhdessä ja pariskunta ihmetteleekin pareja, jotka ovat hätää kärsimässä, kun lomalla pitäisi viettää
aikaa yhdessä.
– Meidän on hyvä olla yhdessä, tiivistää
Raimo pariskunnan tunnelmat. b
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tyhytoiminta

Opintomatkailu
)) Hankkeessa

toteutettiin
kotimaan
opintomatkoja,
joihin kuului
virkistystä,
terveysasiaa,
kulttuuria ja
ammatillisia
teemoja.
Teksti: Jenni Koivumäki

avartaa
O
pintomatkojen tarkoituksen voi
kiteyttää seuraavasti: Joskus on
hyvä kysyä ”mihinä moon?” ja
käydä kauempana nähdäkseen
paremmin lähelle.

sivat virkistäytyneensä ja ohjelman monipuoliseksi. Tutustuminen toisiin tuottajiin
koettiin myös ammatillisesti merkittävänä. Naisporukassa nauru raikui niin kuin
pitääkin!

Seikkailua Satakunnassa
& Porin Farmari-näyttely

Tilayhteistyön ja maaseudun
elinkeinojen monipuolistaminen
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Matkan sisältöön kuului kulttuuria, virkistystä ja ammattiasiaakin. Kohteena olivat
Pramian tehdas Ilvesjoella, Friitalan nahkamuseon kulttuuriympäristö, Jalomäen
vanha talonpoikaismiljöö umpipiha, Anttilan kasvinviljelytila ja maatilamatkailu
Kokemäellä sekä Porin Farmari-näyttely.
Tunnelma kesähelteessä oli loistava ja sosiaalinen ilmapiiri hyvä pienessä ryhmässä, jossa osallistujat oppivat tuntemaan
toisensa. Palaute ohjelmasta ja matkasta
kokonaisuudessaan oli positiivinen.

Kädentaitomessut Tampereella
Matkaan sisältyi kulttuurihistoriaa Finlaysonin tehdaskierroksella, hyvinvointi- ja terveysasiaa Varalan urheiluopistolla
ohjattuna liikuntana ja luentona sekä tutustuminen valtakunnallisiin kädentaidot
-messuihin. Palautteena osallistujat tun10

Kävimme tutustumassa muun muassa
Finn Spring-lähdevesivalmistajaan, Pohjoisen Kantaperuna oy:öön, Isopahkalan
maatilaan ja Makuren rehutehtaaseen.
Yöpyminen ja iltavapaa Oulussa oli omatoimista ohjelmaa. Opintomatka antoi
osallistujille uusia näkökulmia ja käytännön malleja esimerkiksi tilojen välisestä
yhteistyöstä ja yritysmalleista sekä osoitti
selvästi myös sen, miten maaseudulla on
mahdollista kehittää kestävää ja menestyksekästä yritystoimintaa.

Tilavierailuja, kulttuuria ja
virkistystä Tampereella
Vierailimme pienissä yrityksissä, jotka ovat
lähteneet perinteisestä alkutuotannosta
erikoistumaan tiettyihin tuotteisiin sekä
palvelutarjontaan. Tilaesittelyjä tarjosivat

Hurtilla huumorilla ja hyvällä porukkahengellä maustettu opintomatka Porin Farmarinäyttelyyn sisälsi myös yritysvierailun Pramialle.

Suojärven Suklaatila Ylöjärvellä, Luomajärven hevoskievari Ikaalisissa sekä Frantsilan Yrttitila & Hyvän olon keskus Kyröskoskella. Illan kulttuuritarjonnasta vastasi
Musiikkiteatteri Palatsin Queen-musikaali.
Toisen päivän ohjelma koostui terveyshetkistä Ikaalisten kylpylässä. Tarjolla oli
eri liikuntavaihtoehtoja sekä luento vuorovaikutuksesta maatilan arjessa. Matkan
monipuolisesta tarjonnasta johtuen saimme bussin täyteen ja tuottajia eri tuotantosuunnilta ympäri maakuntaa.

Jyrinää Jyväskylän seudulla
Viimeinen opintomatka suuntautui Jyväskylän seudulle ja tarjonnassa oli monipuolisesti kohteita sekä miehille että naisille.
Vauhtia haettiin Valtran traktoritehtaalta,
rentouduttiin Laajavuoren kylpylähotellissa, tutustuttiin perinteiseen käsityöläishistoriaan Toivolan pihapiirissä, haettiin
puutarhavinkkejä Viherlandiasta ja ihmeteltiin biokaasun mahdollisuuksia Metener- biokaasulaitoksella. Yhteinen matka,
hyvä seura, uudet ideat ja näkökulmat sekä
rentoutuminen kiireettömän aamiaisen ääressä tulivat tarpeeseen jokaiselle. b

Työhyvinvoinnista energiaa
Työhyvinvointikurssit kuuluivat
olennaisena osana hyvinvointihankkeeseen. Toteutimme kahden päivän tyhy-kursseja Härmän kuntokeskuksessa,
Kuortaneen Urheiluopistolla ja Terveyskylpylä Kivitipussa. Kursseja järjestettiin erikseen miesten,
naisten ja sekaryhminä
sekä parisuhdetyhyinä.
Päivien sisällöt ja
teemat olivat samantyyppisiä painottaen
terveys- ja liikuntaohjausta, kuntotestejä,
arjen jaksamiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä
teemoja, yhdessäoloa, rentoutumista ja virkistystä. Hankkeen aikana
on selkeästi osoittautunut tarve lyhyille
tyhy-kursseille. Maatilayrittäjät tarvitsevat irtioton arjesta ilman, että joutuvat
olemaan poissa tilalta useita päiviä. Osal-

listujat kokivat myös voimaannuttavana
mahdollisuutena osallistua erikseen naisten/miesten tyhyyn, jolloin ryhmähenki
miesten ja naisten omissa porukoissa voi
olla varsin kiinteä. Kaikissa tyhy-päivissä
osallistujat ryhmäytyivät hienosti ja
oppivat tuntemaan toisensa.
Erityisen iloisia olemme
parisuhdetyhyjen, ”Niin mäkin sua”, suuresta suosiosta. Parisuhdetyhy koettiin
tarpeellisena ”minilomana”,
joka antoi aikaa parisuhteelle, aikaa itselle. Maatilan
arjessa, perheyrityksessä,
myös parisuhteen on toimittava.
Parisuhdetyhyissä keskityttiin muun
muassa vuorovaikutustaitoihin huumorin
evästämänä. Hyvääkin parisuhdetta voi
parantaa.
Elina Sepponen
projektipäällikkö

Kirsti Pasto
projektisuunnittelija
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palautteet & tulokset
Hyvinvointikartoitus
Hankkeen aikana toteutettiin hyvinvointikartoitus soveltaen
sosiaalisen tilipäätöksen menetelmää. Menetelmällä oli tarkoitus
kuvata ja avata mm. jaksamisen käsitettä suhteessa työmäärään
ja sen hallintaan. Kuvattiin henkistä kapasiteettia, jota ei talousmittareilla voida kuvata. Kartoitus oli osallistujien subjektiivisten
kokemusten selittämistä ja vertailemista kyselymittareiden avulla.

Kartoituksen antia
Ryhmäkeskusteluista ja yksilöllisistä kokemuksista rakentui
kuin suuri kartta tai seitti, josta on havaittavissa polkuja, syy-seuraussuhteita. Miten yksi asia vaikuttaa yhteen, toinen toiseen?
Keskeisiä esille nousseita huomioita olivat muun muassa jaksaminen, sosiaalinen verkosto, työ/vapaa-aika, sukupolvien väliset erot
sekä työn organisointi ja suunnittelu.
Selvästi oli havaittavissa tuottajien tarve pitää yllä sosiaalisia
suhteita niin perhepiirissä lasten ja isovanhempien kesken kuin
parisuhteessa, naapurustossa ja muissa yhteyksissä. Sosiaalisiin verkostoihin yhdistyivät suoraan vertaistuki ja ystävät niin
ammatillisiin hyvien käytäntöjen vertailemiseen kuin harrastusten
kautta arjesta irti pääsemiseen.
Vapaa-aika ja loman tarve on kiistämätön. Toiset kokevat tarvetta lähteä pois tilalta nauttiakseen lomasta ja vapaa-ajasta, kun
taas toisille vapaa-aikaa on olla poissa esimerkiksi karjanhoito- tai
peltotöistä. Työajan ja vapaa-ajan suhde on häilyvä.
Ammattiosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen nousivat
tärkeiksi. Omaa osaamista päivitetään eri keinoin: täydennyskoulutuksella, konsulttien ja vertaistuen avulla, ammattikirjallisuudella
ja enenevässä määrin myös sähköisten viestimien kautta. Ammattiosaamisen kehittäminen on vaikuttanut suoraan muun muassa
työn suunnitteluun, työtapoihin sekä talouden- ja ajankäytön
hallintaan, jolloin työn ja levon rytmi on lisännyt työn sujuvuutta
sekä mielekkyyttä.
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Koppeja
ja osumia

Osallistujien suusta

Arviointikysely

”Käsiteltiin vaikeitakin asioita, nyt osaa ehkä auttaa
lähimmäistäänkin paremmin ja huolehtia itsestään.”

Hankkeeseen osallistujille ja sidosryhmi-

”Olemme saaneet uusia ystäviä.”
”Kannatti lähteä mukaan, kuukauden paras hetki.”
”Sai paljon konkreettista tietoa ja viemisiä kotiin, uutta jaksamista.”
”Toisen tuottajan tuki on tärkeää, yhteenkuuluvaisuuden tunne.”
”Oma olo on kohentunut ja siitä on hyötynyt koko perhe. Hankkeen
kautta syntyi herääminen asiaan.”
”Yhteinen aika kahdestaan, rentoutuminen, pois töistä.”

lle/yhteistyökumppaneille lähetettiin arviointikysely kevään 2013 aikana. Tavoitteena oli arvioida
oman ja tilan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
kehittymistä hankkeen aikana. Kyselyyn vastasi
114 tuottajaa ja 29 sidosryhmän edustajaa. Lähes
kaikki kokivat jaksamista ja henkistä hyvinvointia sekä fyysistä terveyttä edistävien tilaisuuksien merkitykselliseksi omaan hyvinvointiinsa.
Vastaajista 90 prosenttia kertoi muuttaneensa
tai aikovansa muuttaa terveystapojaan hankkeen
innoittamana.
”En varsinaisesti ole muuttanut mitään, mutta
tilaisuuksien myötä on järjestynyt lisää aikaa
liikkumiselle ja omalle hyvinvoinnille.”
”Ei merkitystä liikkumistottumuksissa, mutta
merkitystä siksi, että nämä liikuntaryhmät olivat
hyödyllisiä.”
Kaikki vastaajat kokivat merkitykselliseksi
tai jonkin verran merkitykselliseksi tilaisuuksissa
mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.

”Parasta näissä kaikissa järjestettävissä hankkeissa on samassa liemessä olevien tapaaminen. Kun
olemme niin kiinni tilan töissä, ettei tule kyläiltyä
enää missään, emmekä tahdo vahingossakaan
enää tavata muita meikäläisiä. Ihmisverkosto
koostuu pitkälti vain ihmisistä, joita tilaa rahalla
tilalle käymään.”

top 10
1. Asennemuutos, ihminen itse on tuotannon tärkein yksikkö.
2. Huolen puheeksi ottamisen kynnys on madaltunut. Osataan
ottaa huoli toisesta ihmisestä paremmin esille.

3.

J aksamisen merkitys tunnistetaan ja uskalletaan puhua
vaikeistakin asioista.

4.


Mielenkiinto
lisääntynyt omaa ja koko tilan hyvinvointia
kohtaan.

5.

 unnistetaan hyvinvoinnin osatekijöitä ja ymmärretään niiden
T
merkitys osana koko yritystoiminnan menestystä.

6.

 usia sosiaalisia verkostoja ja ystävyyssuhteita on syntynyt
U
tiloille.

7.

 mme kilpaile muiden hankkeiden kanssa, vaan muutkin voiE
vat hyötyä Ookko kunnos -hankkeen tuloksista ja toiminnasta.

”Nykyviljelijä toimii yksin tilallaan, jopa kylän
ainoana. Ei ole kavereita, joiden kanssa jakaa
tapahtumia.”
Sidosryhmien vastausten perusteella

heidän asiakkaansa olivat kaikki kiinnostuneita hankkeen toimintaan osallistumisesta ja he
kokivat oman työnsä kautta merkitykselliseksi tai
erittäin merkitykselliseksi hankkeen toiminnan.
Yllättävin tulos arviointi kyselyssä oli hankkeeseen osallistumisen merkitys kokonaisuudessaan.
Vastaajat kokivat hankkeeseen osallistumisen
merkityksellisemmäksi koko tilan tuotannolle ja
perheelle kuin henkilökohtaisesti itselle.

8. Monipuolisesti tarjontaa ja ympäri Etelä-Pohjanmaata.
9. Laajan maatalouden sidosryhmien verkoston yhteistyö.

Moniammatillista osaamista on hyödynnetty ja synnytetty
uusia ideoita.

10. Toiminta omilla kylillä lähellä maaseudun ihmisiä – matala
osallistumiskynnys.

Kuvat: Merja Riikonen
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Näkymiä

Katse
eteenpäin
Teksti: Jenni Koivumäki Kuva: Elina Sepponen

O

okko kunnos – maatilayrittäjien hyvinvointihankkeen
loppuseminaaria vietettiin
Sarka-messujen yhteydessä Seinäjoki Areenassa 1.2.2013. Nimekkäät puhujat vetivät salin täyteen
kuulijoita saamaan tietoa maatalouspolitiikan ajankohtaisista asioista ja
pohtimaan maaseutuyrittäjien hyvinvointia.

Byrokratiaa karsitaan
Maa- ja metsätalousministeri Jari Kos
kinen kertoi maatalouspolitiikan tämänhetkiset kuulumiset. Maatalousuudistuksen osalta hänellä oli hieman
huonoja uutisia, sillä prosessi on venynyt niin, ettei uudistus pääse voimaan
suunnitellussa aikataulussa.
– Uudistusta on katsottava niin monelta kantilta, että sen eteneminen on
hidastunut, harmittelee Koskinen.
Hän kuitenkin uskoo, että siitä tulee
hyvä, kun se Irlannin johdolla aikanaan
saadaan maaliin. Tavoitteena on muun
muassa vähentää byrokratiaa.
Byrokratia hankaloittaa myös maatalousrakentamista, jossa investoinnit
ovat vähentyneet huomattavasti. Koskisen kanta on, että pienempien kohteiden päätökset pitäisi voida tehdä
kuntatasolla.
– Ei lehmien laskeminen ole ydinfysiikkaa, siihen pystyvät ihan varmasti
14

kuntien omat asiantuntijat, vakuuttaa
Koskinen.
Tällä hetkellä päätökset tehdään
Aluehallintovirastoissa, ja päätösten
tekeminen kestää pahimmillaan pitkästi yli vuoden. Nopeat päätökset
edesauttaisivat myös yhteiskunnallista
tilannetta, kun rakentajat saataisiin nopeammin hommiin.
– Etelä-Pohjanmaalla ei kuitenkaan
tämän suhteen ole hätää, sillä täällä investoidaan eniten, keventää Koskinen.
Koskisen puheenvuoron kolmas teema käsitteli energiansäästöjä. Hänen
mukaansa energian osuus maatilatalouden kustannuksista on jopa kymmenen prosenttia. Silti yllättävän harva
maatilayrittäjä on tarttunut mahdollisuuteen tehdä energiasuunnitelma,
jota myös valtio tukee toimillaan.

Hyvinvoinnin haasteet
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kantoi huolta maatilayrittäjien
jaksamisesta; työ kun kuormittaa niin
henkisesti kuin fyysisesti.
– Koneet ja laitteet ovat helpottaneet
maatilayrittäjien fyysistä työtä, mutta
samaan aikaan hallinto ja valvonta lisääntyvät, mikä kuormittaa henkistä
jaksamista, Risikko kuvailee.
Hyvä puoli on se, että tutkimusten
mukaan maatilayrittäjät haluavat jatkaa pitkään työssään, sillä he kokevat

työn kiinnostavana ja motivoivana.
Työhyvinvointiin täytyy silti kiinnittää
huomiota, sillä pelkkä halu ei riitä, jos
voimat loppuvat.
– Maatilayrittäjistä vain noin 40 prosenttia on työterveyshuollon piirissä ja
luku olisi hyvä saada nousemaan. Apua
on toki saatavana muualtakin, esimerkiksi erilaisista hankkeista, kuten Sedu
Aikuiskoulutuksen Ookko kunnos -hankeesta. Maaseudun tukihenkilöverkko
toimii myös, kertoo Risikko.

Arjessa jaksaa asenteella
Juontaja-toimittaja Jone Nikula toi
esiin asenteen merkityksen arjessa jaksamiseen. Asenne määrittelee tekemisen olemuksen ja laadun.
– Jokaisen ihmisen tulisi tunnistaa
omat halunsa, toiveensa ja rajansa, sillä
vain sitä kautta voi keskittyä omaan hyvinvointiin, painottaa Nikula.
Rehellisyys omalle itselle ohjaa pyrkimykseen saavuttaa haluamiaan asioita.
Terve itsekkyys auttaa jaksamaan.
– Ensin pitää katsoa peiliin, sitten
toisiin, mutta aina eteenpäin, Nikula
kiteyttää.
Asenteen lisäksi myös fyysinen kunto auttaa. Hyvästä kunnosta ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, mikäli henkinen puoli ei ole kunnossa.
– Ideaalitilanne olisi henkisen ja fyysisen puolen balanssi, päättää Nikula. b

Sirpa Havu
asiantuntija
Hyvinvointipalvelut, Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Miia Kaappola
järjestöagrologi
MTK-Etelä-Pohjanmaa

Uusia työhyvinvoinnin
tekijöitä etsimässä

M

aatalousyrittäjien eläkelaitos oli yksi Ookko kunnos -hankkeen
yhteistyökumppaneista. Yhteistyö Ookko kunnos -hankkeen
kanssa on toteuttanut yhteistä tavoitettamme: maatalousyrittäjien työkunnon edistämistä.
Mielestäni ”Ookko kunnos” uudisti hanketoimintaa kahdella tavalla:
yrittäjäperheen kokonaisvaltainen hyvinvointi otettiin mukaan hanketoimintaan ja yrittäjien taloudellista osaamista parannettiin. Lisäksi
hanke edisti viljelijän hyvinvointia keskittymällä esimerkiksi fyysisen ja
henkisen kunnon kohottamiseen.
Hankkeen aikana perheen hyvinvointia tuettiin järjestämällä yhteistä tekemistä. Hanke sai mukaan uusia ihmisiä, kun se järjesti omaa
toimintaa niin miehille kuin naisillekin. Tutkimusten mukaan perhe on
tärkeä voiman antaja viljelijän arjessa. Perheiden ottaminen huomioon
hanketoiminnassa kasvattaa hyvinvointia perheen sisäisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kasvun kautta.

Varhaisen välittämisen koulutukset
Varhaisen välittämisen malli maatalousyrittäjille tuotettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa Kasvua Hämeessä -hankkeessa. Mela
julkaisi mallista esitteen. Asiantuntijana ja kouluttajana on toiminut
psykologi Pirkko Lahti. Lahden pitkäaikaisesta kokemuksesta ja asiantuntemuksesta ovat hyötyneet myös kaikki koulutuksiin osallistuneet.
Järjestimme yhteistyössä hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan tuottajaliiton
kanssa Varhaisen välittämisen koulututusta. Koulutusohjelman toimivuutta kokeiltiin Ilmajoella keväällä 2011 maatalousyrittäjien sidosryhmille järjestetyssä tilaisuudessa. Siinä havaitsimme, että koulutus
säilyy kiinnostavana ja antoisana, kun varhaista välittämistä käydään
läpi käytännön tapausten kautta. Erityisen arvokasta oli koulutettavien
halu ja into pysyä omassa roolissaan, kun tapauksia käytiin yhdessä läpi.
Viljelijöiden sidosryhmien edustajilla on paljon tietoa ja taitoa lähestyä
viljelijäasiakastaan. Käytännössä tarvitaan rohkeutta tarttua ongelmiin
ja varmistusta avun perille menemiseksi.
Varsinainen varhaisen välittämisen mallin koulutus oli helmikuussa
2013 Ilmajoella. Tilaisuuden aluksi eläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä kertoi työstään. Hän tekee yksityisesti neuvonnallisia terveydenhuoltokäyntejä eteläpohjalaisilla maitotiloilla. Yli-Hynnilä korosti, että vastuu
yrittäjän ja eläimen hyvinvoinnista on koko tuotantoketjulla. Eläimellä
ja sen hoitajalla on yhteinen etu.
Varhaisen välittämisen koulutus osoitti toimivan työterveyshuollon
merkityksen viljelijän hyvinvoinnille. Aktiivinen työterveyshuolto auttaa niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin ollessa uhattuna. Lisäksi
työterveyshuolto pystyy ohjaamaan viljelijän tarvittavan avun piiriin.
Myös lomitus- ja neuvontapalvelut ovat tärkeitä viljelijän jaksamisen
tukijoita. Luottamuksellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken toimii viljelijän parhaaksi kaikissa tilanteissa. b

Karoliina Streefkerk
järjestöagrologi
MTK-Etelä-Pohjanmaa

MTK-Etelä-Pohjanmaa
maatilayrittäjien
hyvinvointia parantamassa
Maatilayrittäjien hyvinvointihanke

käynnistyi loppuvuodesta 2009. Kipinä
hankkeelle lähti tarpeesta parantaa maatilayrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista. MTK-Etelä-Pohjanmaa on tehnyt
työtä jäsenistönsä hyvinvoinnin eteen jo
aiemminkin, ja Ookko kunnos -hanke on
tarjonnut luontevan yhteistyökumppanin
kuluneena kolmena vuotena.
Päästyään kunnolla käyntiin hanke lähti
toteuttamaan koulutuksia, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Erityisesti
pienryhmätoiminta ja koulutukset ovat
saaneet paljon kiitosta jäsenistöltämme
monipuolisuudesta ja kiinnostavista aiheista. Hanke on tullut tutuksi koko maakunnassa, ja sen toiminta on ottanut jatkuvasti
enemmän tuulta allensa.
MTK-Etelä-Pohjanmaalle hanke on tarjonnut väylän toteuttaa monenlaisia koulutuksia ja teemapäiviä. Olemme voineet
toteuttaa yhteistyössä hankkeen ja muun
muassa Melan kanssa lukuisia sosiaalipolitiikkaan liittyviä koulutuksia, esimerkkinä
”Avioliitosta testamenttiin” ja ”Varhaisen
välittämisen” koulutukset, joissa pystyttiin
yhdistämään monia eri osa-alueita yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.
Onnistumisen hetkiä tarjosivat yhteistyössä järjestetyt tempaukset niin liiton
kuin tuottajayhdistyksenkin kanssa. Koko
perheen liikuntapäivät toivat mukavaa
yhdessäoloa, ja ammattiasioiden äärellä
keskityttiin oman tilan kokonaisuuden
hallintaan.
Hankkeen tekemää hyvää työtä on
ehdottomasti jatkettava, sillä maatilayrittäjän ammatin monet erityispiirteet asettavat
työssä jaksamiselle omia ainutlaatuisia
haasteitaan, joiden kohtaamisessa kaikki
apu on tarpeen.
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Kuvat: Merja Riikonen

Ookko kunnos?

Kuva
tulossa

Maatilayrittäjien työhyvinvointihanke 1.10.2009–30.6.2013

Jos haluat kehittää omaa ja perheesi
hyvinvointia ja arjessa jaksamista,
ota yhteyttä.

Elina Sepponen
projektipäällikkö
p. 040 868 0791
elina.seppponen@sedu.fi

Pasto Kirsti
projektisuunnittelija
p. 040 830 2401
kirsi.pasto@sedu.fi

Hankkeen yhteistyökumppanit:
MTK-Etelä-Pohjanmaa & paikallisjärjestöt | Mela | Työterveyshuolto | Maaseutu- & lomituspalvelut | MaitoSuomi
ProAgria Etelä-Pohjanmaa | Maaseudun tukihenkilöverkosto | Lukuisat muut järjestöt, kyläyhteisöt ja liikuntaseurat

