
 
Kuinka sai alkunsa Avoimet maatilapäivät Virossa. 
 
Hei Lähiruokapäivän osallistujat!  
 
Haluan tervehtiä teitä Virosta, Keski-Viron Järvamaalta, josta Viron avoimet maatilat saivat  
alkunsa.  Minua kutsutaan idean maahantuojaksi, saimme idean Ahvenanmaalta. 
Elokuussa  2011 teimme JAP ideamatkan Ahvenanmaalle. 
Näimme omenoista kertovia mainoksia monissa paikoissa – Aland Harvest Festival. Aloin tutkia, 
mitä oli tapahtumassa, Kun kävi ilmi, että tällainen mukava tapahtuma on tulossa, päätimme mennä 
katsomaan sitä. 
Kolmen toimintaryhmän yhteistyöprojektien puitteissa 
menimme Alandin harvest Festivaalille Järva- ja 
Rapla- alueen maanviljelijöiden ja kehittäjien kanssa. 

Opintomatkan päätarkoitus oli tutustua vierailumme aikana järjestettyihin maatilapäiviin ja 
maatilamarkkinoihin. Kerran vuodessa paikalliset avaavat pihansa ja rakennuksensa ja odottavat 
kaupunkilaisten vierailua maaseudulle. Kaupunkilaiset saivat tietää mitä maatiloilla todella tapahtui: 
että makkara ja maitoa ei tule supermarketista, se tulee maatiloilta. 
Viljelijät saivat tilaisuuden kommunikoida suoraan tuotteidensa ja palveluidensa kuluttajien kanssa. 
Näimme, kuinka jokainen maatila voi houkutella omia asiakkaitaan ja kuinka tapahtuman toteutus 
yhdessä naapuritilojen ja käsityöläisten kanssa teki vierailijat tyytyväisiksi. Pidimme keskittymisestä 
lapsiin. Lähes jokaisella pihalla trampoliinin sijasta oli ilmapalloja, joiden parissa lapset viihtyivät. 
Lapset saivat ratsastaa ja ajella hevoskärryillä. 
Paluumatkalla satamaan päätimme harkita vastaavan tapahtuman järjestämistä. Ajatus Keski-Viron 
maatilapäivistä lähti itämään vauhdilla. 
Suotuisten olosuhteiden vallitessa toivoimme onnistuvamme jo seuraavana kesänä! 
Järvamaa on Keski-Viron alue, joilla on hyvä maaperä ja paljon maatalouden harjoittajia. 

 
Ajattelimme, että tästä kesätapahtumasta voisi 
tulla  alueellemme kohokohta ja voisimme esitellä aluettamme 
laajemminkin. 
 
22. heinäkuuta 2012 avattiin 14 maatila. Tapahtuma julistettiin 
Järvamaan vuoden 2012 teoksi.  
* Tarina yhdestä maatilasta Vapaussodasta nykypäivään. 
* Maalla asumisen riemu!  
* Maito ei tule maitolasiin kaupasta! 
* Maalla on mukavaa! 
* Puutyö pitää mielen virkeänä!  
* Elämä vihreyden ympäröimänä! 
* Maatalouskoneet vuosisatojen ajan ja onnelliset eläimet. 
* Kuinka tuulen voimalla viljasta tulee jauhoa. 
* Matkailu ja käsityötila kesän toimintana.  
* Avaruusteknologia maitotilalla.  
* Uusia makuja! 
* Maatilan historia mikä on säilynyt monien vuosien ajan.  
* Maaseudun elämä on elämisen arvoista! Maa ruokkii aina! 



 
21. heinäkuuta 2013 avattiin 12 maatila. 
Kahden päivän tapahtumassa 19.-20. heinäkuuta 2014 avattiin 12 
maatilaa.  
Miksi maatilat olivat auki:  
* Esiteltiin ihmiselle, mistä ja miten tulee maitoa, lihaa ja 
puutarhatuotteita, ja annettiin heidän kokeilla itsekin.  
* Esiteltiin maaseudun elämää ja toimintaa sekä tilanteita, joita 
maaseudulla asuvat ihmiset kohtaavat päivittäin.  
* Voimme olla ylpeitä tekemästämme työstä ja näyttää, että ihmiset 
voivat hyvin.  
* Saavuttaa välitön yhteys asiakkaan kanssa.  
* Kutsu nuoria asumaan maalle ja tutustumaan maaseutuun. 
* Paikallinen tuote on paras! 
 
Vuonna 2014 idea laajeni naapuriin Pandiveren alueella.  
 
Ja sitten kävi ilmi, että Viron Maaseutuministeriö suunnitteli koko Viron avoimien maatilojen päivää! 
Ensimmäinen reaktio oli- „auta", meiltä otetaan meidän „ lapsemme" – alueemme tapahtuma, jonka 
piti olla meidän oma kohokohtamme! 
Hieman harkittuamme huomasimme, että olemme ylpeitä "lapsestamme", joka alkaa elää omaa 
elämäänsä, jota hallinnoi Maaseutuministeriö ja Maaseutuverkosto. 
  

 
18.07.2015 Virossa avattiin 140 maatila, oli 
45000 käyntiä. Avoimien maatilojen päivä 
tunnustettiin vuoden 2015 parhaaksi pr- 
hankkeeksi.  
 
Yli 230 maatila avattiin 24.07.2016. Yli 83000 
käyntiä toteutui ja niin jatkui joka kesä.  

 
Tänään tämä kaksipäiväinen tapahtuma on saavuttanut vankan paikan 
monien virolaisen kesäkalenterissa. 
Toivomme kaikille Suomen Avoimet maatilat tapahtumaan osallistuville 
tänään onnea ja menestystä !  
Kaikki on mahdollista ja perusta on olemassa, kun löydät uusia innovatiivisia 
mahdollisuuksia, näkökulmia ja lähestymistapoja maaseudun elämään!  

 

Yhdessä voimme osoittaa, että elämä maaseudulla on monipuolista ja  
tarjoaa monia mahdollisuuksia! 
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