MANU- MAASEUTU MAISTUU NUORILLE –HANKE
”Maaseutu on mahdollisuuksia täynnä!” Sen olemme kuulleet monta kertaa. Nyt tuomme maaseudun
tarjoamia mahdollisuuksia esille MANU-hankkeen kanssa.
”Maaseutua ei voi tuoda”. Vanha mainoslause pätee edelleen. Maa- ja metsätalous on maaseudun
selkäranka, ja alan yrityksiä ei voi viedä ulkomaille. Maatilojen yhteyteen ja myös erikseen on
muodostunut matkailu- ja hoiva-alan yrityksiä ja erilaista alihankintaa. Maaseudun yritykset tarvitsevat
uusia, moniosaavia yrittäjiä ja työntekijöitä. Manu-hanke auttaa nuoria sijoittumaan Pohjois-Karjalan
maaseudulle, jotta ei tarvitse lähteä työtä etsimään muualle.
MANU-hankkeen avulla peruskoulujen oppilaat ja opettajat saavat kiinnostavaa ja asiallista tietoa
maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista jatko-opiskelun, työpaikkojen ja yrittämisen suhteen. MANUhanke rakentaa kummiyritysverkoston maatalous- ja maaseutuyrityksistä toimimaan yhteistyössä
paikallisten peruskoulujen kanssa.
MANU-hanke tuo yhteistyöhön oppilaat, opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja maaseudulla toimivat
yritykset sekä suuren yleisön. Yhteistyöverkosto, joka syntyy hankkeen aikana, kehittyy myös hankkeen
jälkeen pysyväksi yhteistyökuvioksi. Hanke on käynnissä vuoden 2014 loppuun saakka.

MANU- maaseutu maistuu nuorille - hankeen tavoitteena on





luoda tulevaisuuskuvaa maaseudusta nuorille
edistää maaseudun yritysten työntekijäkysymyksiä ja omistajavaihdoksia
tuoda maaseutua tutuksi suurelle yleisölle
tuoda paikallista ruokaa, lähi- ja luomuruokaa tunnetuksi kotitalouksille ja julkisille päättäjille

Maatila opettaa
Maatila oppimisympäristönä suo oppimiseen monipuoliset puitteet. Maatilalla voi oppia esimerkiksi
vastuuntuntoa eläinten käsittelyn kautta ja nähdä tuotannon eri osatekijät. Maatilalla on mahdollisuus
saada käsitys kestävän kehityksen taloudellista puolesta, kestävästä ruuan tuotannosta ja kestävästä
metsätaloudesta. Maatilalta lähtee myös ruoan reitti ”pellolta pöytään” ja sitä aukaisemme Manu-hanke
avulla. Maatilavierailulla ja koulutusten esittelyillä koululuokissa voi tutustua maaseudun ammatteihin,
koulutuksiin ja oppia arvostamaan maaseudun ammattilaisia.
Suuri yleisö pääsee maaseudulle MANU:n matkassa
Perheen päivä maalla – ja Päivä maalla- tapahtumat maatiloilla ja kummiyrityksissä yhteistyössä eri
tahojen kanssa ja esimerkiksi pitäjätapahtumien yhteydessä kannustavat ja tempaavat mukaan eriikäisiä ihmisiä tutustumaan maaseutuyrityksiin ja maaseutuun.

MANU-hanke tekee yhteistyötä hankkeen aihepiireihin liittyen
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Toimintatapamme kouluyhteistyössä 2014
1. Tapa; Maatilavierailu ja /tai yritysvierailu periaatteella "pellolta pöytään" elintarvikkeita tuottaviin
yrityksiin.
Maatilavierailussa yrittäjä vierailee koululla oppitunnilla ja sitten on maatilavierailu. Toteutettu
pääasiassa - toimintamalli vakiintunut
2. Tapa; Maatilavierailu, ja sitten on koulussa työpajoja ja mahdollisesti koulun keittiössä on
lounastarjonnassa lähiruokateemapäivä (toteutettu Nurmeksessa). Pilotoitu menestyksellisestiseuraava Juuassa…
3. Tapa; Luonnonvara-alan koulutuksesta ja ammateista tietoisku yhdessä Ammattiopisto Kiteen
Koivikon kanssa. Alaa esittelemässä ovat jo ammatissa toimiva nuori ihminen, koulutuksessa oleva,
opettaja ja maatalousyrittäjä.

MANU-hanke on julkinen
Maaseutu maistuu nuorille – MANU- hanke on ajalle 1.4.2012-31.12.2014. Hanketta rahoittaa PohjoisKarjalan ELY-keskus, maaseuturahasto

MTK-Pohjois-Karjala hallinnoi hanketta ja osallistuu myös hankkeen omarahoitukseen
yhteistyökumppaneineen.
Seuraa MANU- hankkeen tapahtumia tiedotusvälineissä ja netissä
www.mtk.fi/manu
www.maakaista.fi
MANUhanke.TouchCountryside
Teemme yhteistyötä
Toimimme yhteistyössä paikallisten MTK-yhdistysten kanssa ja pitäjillä toimivien kuten 4H-yhdistysten
kanssa. Tarvitsemme kummitiloja ja niiden isäntäväkeä yhteistyöhön. Tarvitsemme koulujen yläasteita
yhteistyökouluiksi.
Kerromme mielellämme lisää MANU-hankkeesta ja mahdollisuuksista osallistua sen toimintaan.

Lisätietoja Maaseutu maistuu nuorille, MANU-hankkeen vierailuista kouluissa ja maatiloilla antavat
projektipäällikkö Maija Kakriainen, +358 405758813, maija.kakriainen@mtk.fi.
projektisihteeri Teela Kortelainen, +358 400522100, teela.kortelainen@mtk.fi

