
Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kannuksen yksikön maatalousalan opiskelija 

Joka arkipäivän aamu menimme aamulla navettaan klo. 6.00 ja illalla klo. 17.00. Maatilalla oli 
paljon erilaisia eläimiä: kanoja, hanhia, aasi, kaneja, lampaita, kilejä, kalkkunoita ja tietenkin 
lehmiä. Lypsettäviä lehmiä oli aluksi kun tulimme maatilalle n. 124, mutta he laittoivat n. 30 
lehmää pois, koska emäntä sanoi että töitä on aivan liikaa. Navetassa juotimme vasikoita, lypsimme 
lehmiä, kuivatimme vasikoiden kettoja, nostelimme heiniä ruokintakaukaloihin ja teimme kaikkea 
muuta pientä siivottavaa. Vasikoiden joukossa hyppeli vapaana pieni karitsa. Näin ei saisi 
Suomessa tehdä. Muutenkin hygienia siellä oli paljon huonompi kuin Suomessa. Kahta lehmää 
kohden kun pyyhittiin utareita, käytettiin vain yhtä paperia ja yhdenkin lehmän utareen 
pyyhkimiseen paperi meni aivan likaiseksi ja märäksi. Navettahommien lisäksi navetan jälkeen 
kävimme aina ruokkimassa kanit joita oli n. 20 ja tiput joita oli n. 50. Sitten menimme keräämään 
munat ja ruokimme muut eläimet. Peltotöihin me tytöt emme menneet muuta kuin olimme vain 
kyydissä, kun pojat äestivät peltoja. 

Vapaa-ajalla ennen kun menimme navettaan, kiertelimme autolla, katselimme maisemia, teimme 
ruokaa, nukuimme ja siivosimme talossa. Viikonloppuisin olimme sitten nuorten kanssa eikä silloin 
tarvinnut mennä töihin. Kävimme joka sunnuntai katsomassa jalkapallopelejä. Pelailimme itsekin 
jalkapalloa parina päivänä. Olimme monesti lammella ja grillasimme siellä yhdessä. Viimeisellä 
viikolla kävimme keilaamassa ja Pariisissa. Pariisissa vietimme koko päivän kierrellen erilaisissa 
paikoissa katsomassa nähtävyyksiä esim. Eiffel-torni ja Notre Dame, ja shoppailimme. Kävimme 
Seinejoessa laivakierroksella. Siinä näki monet hienot rakennukset ja myös rakkaudensillat joihin 
on laitettu lukkoja. Pääsin myös käymään ratsastamassa läheisessä kylässä olevassa tallissa. Siellä 
oli enimmikseen Paint-hevosia. Kävimme ratsastamassa Ranskan maastoissa n.2 tuntia. 

Matka oli todella mukava! Ongelmia vain oli välillä kielen kanssa, koska ranskalaiset eivät osaa 
englantia hyvin. Tämä kolme viikkoa ja viisi päivää kyllä oli aika pitkä aika olla ulkomailla 
työssäoppimassa, koska aika kävi välillä tylsäksi. Navetointi erosi hygienialla aika paljon verrattuna 
Suomeen. Mutta reissu oli hyvä ja opettavainen! 
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