
                                         

                   

 

Farmer Time – Vinkkejä ensimmäiseen virtuaalikohtaamiseen 

 

Tässä on muutamia vinkkejä ja neuvoja sinulle, joka aloitat yhteistyön koulun tai lapsiryhmän 

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

tämän menetelmän kanssa. 

 

Luo hyvä yhteys ohjaajaan etukäteen. Ennen jokaista puhelua ohjaaja (opettaja / 

ryhmänjohtaja) ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestin avulla, jolloin 

sovitte päivämäärän, kellonajan sekä lapsille suunnatun ohjelman. 

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

Skype, Messenger, Google Hangouts ja Facetime jne. Päättäkää yhdessä opettajan kanssa, mikä 

vaihtoehto sopii teille parhaiten. 

Valitse virtuaalipuheluun sopiva sijainti. Helpoiten tämä tapahtuu valitsemalla jokin 

yksinkertainen työtilanne, josta on helppo kuvailla tilalla tapahtuvaa toimintaa. Kannattaa ottaa 

huomioon verkon saatavuus sekä ajankäyttö, koska usein opettaja /ohjaaja tai lapset haluavat 

tietää enemmän, ja ajankäytön joustavuus on tällöin tärkeää. 

Tutustu tekniikkaan! Ennen ensimmäistä virtuaalipuhelua voi olla hyvä tehdä testipuhelu 

opettajan kanssa etukäteen varmistaaksesi, että ääni, video ja yhteys toimivat oikein. Varmista, 

että sinulla on mikrofonilla varustetut kuulokkeet, jotta kuulet kaikki kysymykset luokkahuoneesta 

ja että myös lapset kuulevat sinut hyvin. 

Valmista alkulause, joka antaa nopean ja selkeän johdannon paikasta missä olet ja mitä nyt 

tapahtuu. Esimerkiksi: “Hei, hauska nähdä teidät kaikki! Kuten näette, istun traktorissa ja minun 

täytyy levittää lanta ulos pellolle. Tiedätkö miksi teet niin? ” 

Toista lasten kysymys ja vastaa lyhyesti - niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän ansiosta 

kaikkien on helppo pysyä mukana. 

Sinun ei tarvitse kuitenkaan vastata kaikkiin kysymyksiin. Lapset valmistelevat kysymyksiä 

yhdessä ohjaajan kanssa ennen keskustelua, mutta valmisteluista huolimatta kysymyksiä on 

yleensä vähän. Jos tulee tilanne, että et tiedä vastausta tai sinulla ei ole aikaa vastata kaikkiin 

kysymyksiin, on täysin mahdollista palata kysymysten pariin myös myöhemmällä ajalla. 

 

Voi tuntua epämukavalta vastata joihinkin kysymyksiin, esimerkiksi teurastuksesta, mutta 

jos vastaat vilpittömästi ja objektiivisesti, lapset ovat ymmärtävämpiä ja vastaanottavaisempia kuin 

luuletkaan. On tärkeää, että lapset ovat mukana koko prosessissa, jotta he varmasti ymmärtävät 

kaiken (pyydä ohjaajaa seuraamaan mahdollisia kysymyksiä myös haastattelun jälkeen, jos jollain 

lapsella jäi jotain mielen päälle. Näin voitte palata myös mieltä askarruttaviin kysymyksiin tarpeen 

vaatiessa.) 



                                         

                   

 

Vältä liian monta teknistä termiä. Selitä sanoilla, jotka kaikki ymmärtävät. Jos uusia sanoja on 

vielä paljon, lapset voivat tehdä oman sanakirjan opettajansa kanssa. 

Kuvaa puhelimella tai tietokoneella ennemmin ympäristöä kuin itseäsi. Se antaa lapsille 

paremman yleiskuvan paikasta. Vältä myös liikuttamista ja liikkumista - se voi antaa epäselvän 

kuvan. 

Aloita ja lopeta energisesti! Voit vapaasti lopettaa sanoilla: “On ollut hauskaa puhua 

kanssanne! Odotan innolla ensi kertaa! ” tai samantyylisesti. Innostus on tarttuvaa ja heijastuu 

myös lapsiin. 

Jos sinulla on aikaa ja energiaa, jatka keskustelua pidemmälle. Voit lisäksi ottaa mukaan 

sähköpostikeskustelut: näin voit vastata oppilaiden kysymyksiin tai vain lähettää tervehdyksen 

koko luokalle. 

 

Mieti Farmer Time -menetelmää enemmin jatkuvana ja pitkäaikaisena prosessina kuin 

lyhyenä ja kertaluontoisena tapahtumana. Suhteen luominen lapsiin ja ohjaajaan 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. 
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