
Maatilalle oppimaan.
Hoivaa vehreydestä.
Iloa talven ihmeistä. 

Kohtaamisia.
Heidi Hintikka, Hakolan tila 

puh 0405220573 Maatilavierailut ryhmille, 
maatila-kuvataide leirit. Lyhytaikainen 

perhehoito. Taidemaalausta, myyntiä ja 
tilaustöitä.   www.hakolantila.net

http://www.hakolantila.net/


Historia
•Ostimme mieheni Juhan kanssa Hakolan tilan 1994

• Peltoa vain 14 hehtaaria ja parinkymmenen naudan 
pihattokasvattamo, vihannesviljelyä, vähän metsää -> Ei 
toimeentulomahdollisuuksia EU-aikana

• Pitäisi investoida, laajentaa tila EU-kelpoiseksi, tai käydä 
muualla töissä. 



Omavaraisuus
• Valitsimme vaihtoehdoista kolmannen

• Ei ne suuret tulot vaan ne pienemmät menot. 
Maksoimme ylimääräisiä lainanlyhennyksiä, jos jäi 
vähänkin yli pienen tarpeen. 

• Sipuli, porkkana ja peruna tuotantokasveina, 
eläimet omavaraisuuden tueksi. 

• Työtä oli paljon. Opimme paljon. Onnistuimme.



• Liikuimme ns. vastavirtaan. Maatiloilla oli EU:n takia kova paine 
laajentaa. Me palasimme ennenvanhaiseen touhuun. 

• Opimme perinteisiä työmenetelmiä ja käytännön taitoja.

• Omavaraisuus alkoi yllättäen kiinnostaa. Tv, radio ja lehdet 
ottivat yhteyttä.

• Opimme sitä kautta esiintymistä ja selkeää kerrontaa.



SIVUELINKEINOT
mm. maatilavierailut, perhehoito

• Tuotteistimme vain taitomme ja kehitimme niitä leireille ja 
päivävierailuryhmille sopivaksi mahdollisuudeksi oppia

• Maatilavierailu antaa asiakkaalle mahdollisuuden oppia ja kohdata jotain -
kaunista, virkistävää, uutta, lempeää, rauhallista, erilaista.. 

• Kokemuksemme viiden pojan kasvattajina ja taidot eläinten kouluttamisessa 
ovat antaneet luontaista evästä ammattiamme varten kehitysvammaisten ja 
erityistä huomiota tarvitsevien asiakkaiden palvelemisessa. 

• Kohtaamiset ovat suunniteltuja, turvallisia ja toivottavasti antoisia.

• Kuinka jaksan: saan itse elämyksiä ja voimaa siitä, että oma arki on 
asiakkaalle voimaannuttava kokemus!



Luontokoulu

• Vuonna 1999 Laukaan Luontokoulu alkoi projektina, 
jossa toimimme vuosia kantavana voimana. 

• Luontokoulusta kehitimme sivuelinkeinon, josta on 
muodostunut maatilamme tärkein tulonlähde. 

• Tarjoamme opetuksellisia päivävierailuja 
kaikenlaisille ryhmille. Tavoitteena oppiminen ja 
kokeminen. 



Kesäleirit

• Lapsille 8-12v, 

• Nuorille 10-16v

• Naisille

• Maatila-kuvataideleirejä.

• Leireillä on tekemisen meininkiä! 



”GREEN CARE”
vierailuryhmille

leiriläisille

• Kokemukselliset päivävierailut ja kesäleirit ovat tilallamme 
green care-ideaa parhaimmillaan. 

• Kuvataide ja elänten hoito käsi kädessä luonnossa liikkumisen 
kanssa antavat huikeita kokemuksia.  

• Kohtaa oma taiteellinen puoli, eläimet ja uudet ystävät!

• Oikea työ luo näkökulma maaseudun arkeen. 

• Pidämme myös nuorisoleirejä, koska vuodesta toiseen tulevat 
leiriläiset ovat jo yli-ikäisiä! 



TAIDE
tauluasiakkaille 

leiriläisille
erityisryhmille

• Luovuus ja taide on kulkenut aina ohjelmasuunnittelussa 
mukana

• Taulumyyntiä ja tilaustöitä asiakkaille, öljyväri. 

• Taide -- green care -- terpapeuttista itse tekemistä, elämystä 
vehreydestä, luonnonläheisyydestä ja luovuudesta 
maaseudun idyllissä. 

• Tervetuloa oppimaan öljyvärimaalauksen alkeet, 
tutustumaan maatilaan ja eläimiin kuvataiteen ja 
rauhoittavien kohtaamisien kautta.



Perhehoitotyö luontoläheisesti
Hakolan tilalla

• Aloitus 2014

• Koulutus, soveltuvuusarvio ja sitoutuminen työhön, 
vaitiolovelvollisuus

• Mielikuvitus on vain rajana: omia maatöitä voi käyttää 
tukemaan asiakkaan toimintakyvyn ja mielen virkistämistä. 
(Luonnollisesti toimintakyvyn ehdoilla.)  Esim marjojen 
poiminta, porkkanan nosto, pussitus, valmistus ruuaksi ja 
herkuttelu, muutaman mainitakseni! 

• Jos perhehoitotyö kiinnostaa, suosittelen lämpimästi 
kyselemään asiasta lisää oman kunnan 
vanhus/vammaispalvelusta.



MUUTOS

• Yli 20 vuotta avioparina 24/7 saumattomasti yhdessä, 
työssä, perhe-elämässä ja vapaalla (?)…

• Koimme olevamme työparina vertaansa vailla. Luovuus 
ja tekniset taidot yhdistyivät. kokonaisuus rakentui 
työssä kuin työssä  Hakolan tilasta toimiva yritys.

• Isännän sairastuminen astmaan ja ammatin vaihto 
vuonna2015 tuntui  vaikealta.

• Miten selviän, mitä nyt?



Muutos on mahdollisuus

• Stressi. Sain apua ystäviltä ja ammattilaisilta, koko 
perheeltä ja myös  rakkailta työtovereiltani, 
eläimiltä! 

• Luottamus omaan ammattitaitoon vahvistunut

• Kokemukseni kautta olen voinut tukea muutoksen 
poluilla olevia asiakasryhmiä = tuotteistaa kokemus 
ohjelmaksi. 

• Muutosten kohtaaminen avaa uusia ovia!



MIETTEITÄ Green care

• Hoivaa ja Apua, Luonnosta ja Arjesta, Ulkona tai Sisällä, 
alkukirjaimista -----> HALAUS 

• Halua auttaa, rakkaus ihmisiä kohtaan on viisastenkivi, mitä 
ilman minun green care- työni ei kantaisi hedelmää. Tunne on 
yhtä tärkeää kuin huolellinen ja suunniteltu työ.

• Se mikä ihmisiä eniten auttaa, löytyy ennalta 
arvaamattomasta lähteistä. Kuuntelen tunnetta ja 
senhetkistä intuitiota.  

• Yksi sopii yhdelle, toinen toiselle. Molemmat saattavat saada 
tarvitsemansa saman tarinan/ kokemuksen kautta. 

• Asiakkaille kohtaamisia, jotka voivat parhaimmillaan muuttaa 
elämää parempaan suuntaan. 

• Puolin ja toisin…. kohtaamisiin! 



WWW.HAKOLANTILA.NET


