INCLUFAR Inklusiivinen maatalous
Sosiaalinen maatalous
”Sosiaalinen maatalous” ja ”hoivamaatalous” ovat
Euroopan laajuinen toimintamalli, jossa kohtaavat
monitoimisuutta: monitoimisuutta toteuttavat maatilat täyttävät päättäjien vaatimukset sosiaalipalveluja tuottavien työpaikkojen luomisesta maaseudulle. Sosiaalinen maatalous käsittää maatalous- ja
puutarha-alan yrityksiä, jotka integroivat fyysisesti,
psyykkisesti tai emotionaalisesti kehitysvammaisia, sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia,
nuorisorikollisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia, päihderiippuvaisia, pitkäaikaistyöttömiä, aktiivisia senioreja, kouluja ja lastentarhoja. Sosiaalinen
maatalous pitää sisällään palvelun järjestämisen,
inkluusion, kuntoutusvalmennuksen ja paremman
elämänlaadun.

INCLUFAR -koulutusmenetelmä
Kuinka sosiaalisen maatalouden laatua voidaan parantaa koulutusta tarjoamalla? Sosiaalisen maatalouden laatu riippuu merkittävästi mukana olevien
ihmisten pätevyydestä: ammatillisen koulutuksen,
inhimillisyyden ja monitieteisyyden tasoista. Inklu-
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siivisen maatalouden INCLUFAR -projekti yhdistää
pohjoissaksalaisesta FAMIT -koulutusohjelmasta ja
Camphillin Pohjoisten alueiden yhdistyksen (CNRA)
omaan opetussuunnitelmaan perustuvasta Baltic Seminaarista saadut kokemukset. Hankkeen tavoitteena on siirtää ja mukauttaa näistä koulutuksista saatu
oppi myös niiden Euroopan maiden käyttöön, joista
tähän saakka on puuttunut vastaavanlainen sosiaalisen maatalouden koulutus.
INCLUFAR -projekti perustuu 30–40 vuoden käytännöllisiin ja käsitteellisiin kokemuksiin eri maissa
toimivista kehitysvammaisten luomutiloista. Juuri
luomu- ja biodynaamisen maatalouden yhdistelmällä, joka edellyttää tervettä maaperää ja ympäristöä
sekä sosiaalityön integrointia, on tuloksia tuottava ja
myönteinen vaikutus niin ihmisiin, luontoon kuin maisemaankin. Näillä luomutiloilla kehitysvammaisia ei
nähdä sairaina, vaan oikeina työntekijöinä, joilla on
erityisiä osaamisalueitaan ja jotka ovat kykeneviä ja
halukkaita edistämään lisäarvoa yhteiskunnassa ja
kyseisellä maatilalla. INCLUFAR-koulutusmenetelmä keskeinen ajatus on keskittyä ihmisten kykyihin
ja ymmärtää koulutus jokaisen maatalous- tai puutar-

hayrityksessä osallisena olevan polkuna kohti yksilöllistä kehitystä.
On selvää, että näin vaativa tehtävä edellyttää erityistä koulutusta ja taitoja. INCLUFAR-koulutukseen
osallistuvilla tulee olemaan mahdollisuus luoda
päivittäisessä työssään puitteet, ympäristö tai miljöö,
jossa lisäarvoa voidaan kehittää avuntarpeessa oleville ihmisille, eri koulutustaustan omaaville ammattilaisille sekä itse tilalle maaseutuympäristöineen.

INCLUFAR-projektin
metodologiset vaiheet
Lokakuun 2013 alusta yhteensä kymmenen projektikumppania Saksasta, Itävallasta, Suomesta, Norjasta, Alankomaista, Bulgariasta, Turkista ja Virosta on
ollut mukana kaksivuotisessa yhteistyöhankkeessa.
Projektin keskeinen työpaketti on INCLUFAR
-opetussuunnitelman siirto innovatiivisen, inklusiivisen ja osallistuvan lähestymistavan kautta, perustuen valmennukseen ja mentorointiin, jotka vuorostaan perustuvat ajatukseen täydennyskoulutuksen ja

-oppimisen kehittämisestä. Mukana on kahdeksan
työryhmää kummastakin kahdesta siirtohanketta
toteuttamaan valitusta kumppanimaasta.
1. Siirron menettelytavan arviointi ja määrittely: aiempien hankkeiden esiin nostamien tarpeiden ja vaatimusten jäsentely ja siirron optimaalinen menettelytapa määritellään projektikumppanien neuvottelussa.

osallistuva ja inklusiivinen menettelytapa muodostaa keskeisen osatekijän siirtoprosessille. Kumppanit
integroituvat tuensaajien kanssa hankkeen kaikissa
vaiheissa. Erityistä huolenpitoa tarvitsevat integroidaan ennakoivasti päähankkeen toimintoihin ja
työohjelmiin.

2. Olemassa olevat FAMIT- ja Batic Seminar -opetussuunnitelmat mukautetaan, ja parhaat ominaisuudet
valitaan INCLUFAR-ohjelmaan kullekin kumppanijärjestölle ja -maalle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Hankkeen tulokset:

3. Jäsennellyn käsikirjan laatiminen. Olemassa oleva
tieto koskien sosiaalista maataloutta, hoivamaataloutta ja inklusiivista maataloutta kerätään, jäsennellään ja asetetaan kaikkien sidosryhmien saataville. Tulokset kohdennetaan täydennyskoulutuksen
opetussuunnitelmaan ja kurssisisältöön.

• INCLUFAR -opetussuunnitelma kaikilla kumppanimaiden kielillä.

4. INCLUFAR -opetussuunnitelman siirto. Innovatiivisen ja inklusiivisen valmennusmetodin kautta
viejäkumppanit siirtävät käsikirjan ja INCLUFAR
-opetusohjelman kohdekumppaneilleen. Aktiivinen,

• Käytännön toimet toteuttamaan INCLUFARin ideaa
ja hyväksytyt toimenpiteet sosiaalisen ja ekologisen
inkluusion edistämiseksi Euroopan maissa.

• INCLUFAR -käsikirja tarjoamaan taustatietoa ja käsitteitä inklusiiviseen maatalouteen.

• Uudet ideat sosiaalisen maatalouden kehittämiseksi
kumppanuusmaissa koulutustiimi-vierailuina Itävaltaan, Bulgariaan, Viroon, Suomeen, Norjaan, Alankomaihin ja Turkkiin.

INCLUFAR askeleena kohti
sosiaalista ja ekologista inkluusiota
Kyseiset taidot vaikuttavat maatila- ja maaseututyöskentelyn laatuun sekä lukuisiin niihin liittyviin
ammatteihin (maanviljelijät, puutarhurit, käsityöläiset,
sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, virkamiehet jne.)
Inkluusio -käsitettä YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksien keskeisenä kysymyksenä
sovelletaan myös kulttuurimaiseman ja sen biotooppien kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea koulutuksen päämääriä sosiaaliseen ja
ekologiseen inkluusioon liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen
sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Tekstit: Thomas van Elsen ja INCLUFAR projektin tiimi. Taitto:
Thomas van Elsen, Katrin Jahnkow, Gabriel Krauch
Kuvat: Projektin projektikumppanit
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INCLUFAR -projektikumppanit
ja yhteystiedot
KUMPPANIT:
ITÄVALTA

NORJA

Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi
+47 99770870
CNRA Camphill Northern Region Association
Reidar Jensensgate 10
7550 Hommelvik
www.cnra.co

Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at
+43 72323672
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof
Oberhart, 9
4113 Sankt Martin im Mühlkreis
www.loidholdhof.org
www.loidholdhof.at

ALANKOMAAT

BULGARIA

TURKKI

Zornitsa Valkova, organization@oporabg.com
+359887252274
BAACEST Bulgarian Association for Anthroposophical
Curative Education and Social Therapy
Varna 9003
ul. Mur 17, vh.B, ap.28
www.oporabg.com

Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl
+31 575553459
Urtica de Vijfsprong
Reeoordweg 2a
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

Prof. Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr
+90 242 3102422,
Akdeniz University Antalya,
Dumlupinar Boulevard
07058 Antalya
www.akdeniz.edu.tr

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK
LBF gGmbH
Hauptstr. 32 – 34
24616 Hardebek, Germany
www.weide-hardebek.de

HOFGEMEINSCHAFT
WEIDEHARDEBEK

Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com
+49 8142 570770
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU
Augsburger Straße 31a
82194 Gröbenzell, Germany
www.ibuibu.com

Klaus Merckens, klaus@merckens.de
+49 731 3608254
merckens development support GmbH
St.-Barbara Str. 30
merckens
89077 Ulm, Germany
development support
fundraising · technical solutions · cooperation
www.merckens.de
Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR
LANDSCHAFTSKULTUR E.V.
Universität Kassel, FB 11
Nordbahnhofstr. 1a
37213 Witzenhausen, Germany
www.soziale-landwirtschaft.de

VIRO

Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com
+372 4898300
Pahkla Camphilli Küla Estonia
79742 Kohila vald
www.pahklack.org

SUOMI

Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi
+ 358 447722859
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö
Tapola
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi
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Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi
+358 29 532 6732
LUONNONVARAKESKUS (LUKE)
Koetilantie 5
00790 Helsinki, Finland
www.luke.fi/en

