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Hyvä agrologiopiskelija 

Tiedote maatilajaksosta viikoilla 37 ja 38 

Ensimmäiset opiskeluviikot (35 - 36) sisältävät sekä teoriaopetusta että 
ohjattuja harjoituksia. Varaa mukaasi siis suojahaalari (tms. työasu) ja 
kumisaappaat.  

Viikoilla 37 ja 38 ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat maatiloilla tai 
sellaisissa hevosyrityksissä, joilla on myös ammattimaista 
maataloutta. Näin heti opiskelun alkuun tulee jokaiselle läheinen kosketus 
maaseudun arkeen ja maatilojen käytäntöihin. Toivomme sinun 
mahdollisuuksiesi mukaan hankkivan itsellesi ns. tutustumismaatilan, jossa voit 
suorittaa tämän käytäntöön painottuvan opintojakson osan tehtävineen. Sopiva 
tila voi esim. olla tuttavan maatila kotisi läheisyydestä, mutta joka tapauksessa 
sen on oltava joku muu kuin kotitila. Itsellesi sopivan tilan voit alustavasti etsiä 
jo ennen opiskelujen alkua. Toivomme tilan olevan tuotantotoiminnaltaan 
sellainen, että yrittäjäperhe saa siitä pääasiallisen toimeentulonsa. Ohessa on 
kirje, jossa on tietoa tutustumisjaksosta sekä sinulle että tilalle. Voit toimittaa 
kirjeen tulevalle tutustumistilallesi tiedoksi jaksosta.  
Jos jostain syystä et onnistu hankkimaan tilaa, oppilaitoksellamme on tarjota 
luotettavia harjoittelutiloja tutustumisjaksoa varten. Varaa tarvittaessa jaksoa 
varten omat liinavaatteet ja työvaatteet (kumisaappaat ja haalari tai muu 
ulkona ja navetassa työskentelyyn sopiva asu). Tutustumisjakson tehtävät saat 
opiskelun alettua. 
Oppilaitoksen velvollisuus on osaltaan ehkäistä tarttuvien eläintautien 
leviämistä. Koska agrologiopintoihin kuuluu olennaisena osana maatiloilla 
työskentelyn lisäksi tilavierailuja, on sinun esitettävä todistus salmonella- 
testin negatiivisesta tuloksesta heti opintojen alussa. Salmonella- 
testissä voit käydä kotikuntasi terveyskeskuksessa, josta sinulle 
annetaan ohjeet näytteenottoa varten.

Jos haluat kysyä jotakin opiskeluun liittyviä asioita, voit ottaa yhteyttä elokuun 
8. päivästä lähtien jo ennen opintojen alkua. Sitä ennen olen lomalla.

Nähdään 29.8.2022 opintojen aloituksen merkeissä! 

Terveisin tutustumisjakson ohjaajanne 

Hilkka Kämäräinen 
puh. 044 785 6646
hilkka.kamarainen@savonia.fi 
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TIETOA TUTUSTUMISJAKSOSTA  MAATILALLE 

. 

Hyvä maatilan/hevosyrityksen väki 

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijan opiskeluun kuuluu keskeisesti 
maatilan töihin perehtyminen ja työnteon oppiminen. Tämän vuoksi opiskelijat 
tutustutetaan heti opintojen alkaessa maatilan/hevostalousyrityksen 
tuotantotoimintaan ns. tutustumisjaksolla. Jakso tarkoittaa sitä, että opiskelija 
tulee tilalle tutustumaan tilan työhön ja toimintaan kahden viikon 
aikana, viikoilla 37 – 38 (12.– 25.9.2022) noin 80 tunnin ajaksi. 

Opiskelijan tehtävänä on perehtyä tilaa koskeviin yleisiin tuotannollisiin 
seikkoihin ja laatia niistä oppilaitoksesta saamiensa kysymysten pohjalta 
raportti. Tätä varten hän tarvitsee tilalta yleisluontoisia tietoja, jotka eivät riko 
mitenkään tilan tietoturvaa. Tiedot palvelevat opiskelijaa paitsi 
tuotantotoiminnan ymmärtämisessä myös raportissa faktatietoina.  
Hän saattaa tarvita myös ruuan ja majoituksen, jolloin hän tuo mukanaan omat 
liinavaatteensa.  

Opiskelija voi kykyjensä mukaan osallistua myös tilan töihin. Voitte miettiä 
yhdessä, mihin työtehtäviin opiskelijan on turvallista osallistua. Hänellä on 
omat työvaatteet mukanaan, eikä palkkaa tarvitse maksaa. Työpäivän pituus 
tutustumisjaksolla on  kahdeksan tuntia. Työpäivä voi alkaa ja päättyä 
sopimananne ajankohtana.  Viikonvaihteessa tapahtuva työskentely on myös 
mahdollista ja tärkeää on, että kaikki työtunnit tehdään.  Opiskelija kuuluu 
palkattomassa harjoittelussa oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen piiriin.  

Toivon tämän kirjeen selvittävän teille tutustumisjakson pääpiirteet. Kaikissa 
tähän liittyvissä mieltänne askarruttavissa kysymyksissä voitte ottaa minuun 
yhteyttä elokuun 8 .päivästä alkaen. Toivon antoisaa yhteistyötä! 

Terveisin 

Hilkka Kämäräinen
Tutustumisjakson ohjaaja, kotieläintuotannon lehtori 
puh. 044 785 6646 
hilkka.kamarainen@savonia.fi 




