
                                         

                   

 

Farmer Time – Vinkkejä ensimmäiseen virtuaalikohtaamiseen  

 

Tässä on muutamia vinkkejä ja neuvoja sinulle, joka aloitat yhteistyön maataloustuottajan 

kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on näkemyksiä tai ideoita, joita voisi kehittää 

yhdessä tämän menetelmän kanssa. 

 

 

Luo hyvä yhteys tuottajaan etukäteen. Suunnittelu on helpompaa, kun tiedätte molemmat, 

että oletteko pihalla vai luokkahuoneessa. 

Päätä mitä työkalua haluat käyttää videopuheluissa. Vaihtoehtoja on monia: Zoom, Teams, 

Skype, Messenger, Google Hangouts ja Facetime jne. Päättäkää yhdessä tuottajan kanssa, mitä 

vaihtoehtoa teidän tulisi käyttää. 

Soita testipuheluja tuottajan kanssa etukäteen, jotta ääni, kuva ja liitännät toimivat oikein. 

Tällä tavoin vältät teknisen hälinän, kun lapset ja nuoret liittyvät mukaan. 

Suunnittele keskustelu etukäteen lasten kanssa. Kysy lapsilta ja nuorilta, mitä he haluaisivat 

tietää ja mitä he jo tietävät. Yksi keino on tehdä ajatuskartat etukäteen. Voit vapaasti jakaa lasten 

ja nuorten ajatuksia maanviljelijälle, jotta hän saa vielä paremmat mahdollisuudet valmistautua 

keskusteluun. Lapset ja nuoret voivat esittää omat kysymyksensä keskustelun aikana. Jos kaikkien 

kysymyksille ei ole aikaa, voit pyytää heitä lähettämään kysymykset tuottajalle jälkikäteen tai 

varata heille aikaa seuraavassa puhelussa. 

Laadi lasten ja nuorten kanssa yhteiset säännöt siitä, miten keskustelu etenee. Esimerkiksi, 

että ei puhuta toisten päälle, nostetaan käsi ylös, jos on kysyttävää ja että lapset ja nuoret kysyvät 

kysymykset tuottajalta, ei ohjaajalta/opettajalta. 

Varmista, että kaikki kuulevat ja näkevät maatilan puhelun aikana. Aseta lapset ja nuoret 

piiriin tai järjestä tuolit tietokoneen/iPadin eteen siten, että sekä lapset että tuottaja näkevät ja 

kuulevat toisiaan. Jos ääni on heikko, voi olla hyvä kytkeä ulkoinen mikrofoni/kaiutin 

tietokoneeseen. Useimmiten puhelut menevät hyvin ilman suuria ongelmia. Samaa teknologiaa 

käytetään paljon myös etäopetuksessa. 

Valitse aika ja paikka, jossa lapset ja nuoret ovat virkeitä. Älä esimerkiksi soita juuri ennen 

lounasta, kun oppilaat ovat vaarassa väsyä eivätkä voi keskittyä. Pidä keskustelut lyhyinä, yleensä 

riittää 15–20 minuuttia. 

Pohdi ja seuraa mukana. Kokeile erilaisia tapoja käydä läpi kuultua ja koettua. Mitä he ovat 

nähneet ja kuulleet? Mitä sinä opit? Piirrä, kirjoita, keskustele. Voitte esimerkiksi luoda vuosikellon, 

johon keräätte tietoa, että mitä tilalla tapahtuu vuoden aikana. Voit vapaasti jakaa lasten ja 



                                         

                   

nuorten kokemuksia keskustelusta tuottajan kanssa puhelun jälkeen. Tuottajat yleensä arvostavat 

palautetta. 

 

Mieti Farmer Time -menetelmää enemmin jatkuvana ja pitkäaikaisena prosessina kuin 

lyhyenä ja kertaluontoisena tapahtumana. Suhteen luominen tuottajaan voi viedä jonkin aikaa, 

mutta kokemusten jakaminen on sitä hauskempaa mitä enemmän tutustutte toisiinne. 

Ensimmäinen keskustelu voi usein olla hieman jännittävää kaikille, mutta jo toisen keskustelun 

aikana tilanne tuntuu yleensä paljon luonnollisemmalta ja rennommalta. 

 

 

Yhteyshenkilöt: 

Tanja Yli-Tokola 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

040 807 3634 

tanja.yli-tokola@kpedu.fi 

 

Riitta Uusivirta 

Koulutuskeskus JEDU 

050 5168 241 

riitta.uusivirta@jedu.fi 

 


