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Inledning

De senaste åren har man lagt mer och mer märke till vårt ekologiska fotavtryck och 
hur vi kan minska det genom våra matvanor. Konsumenterna har börjat uppskatta 
inhemska och närproducerade produkter och krävt mera av dem på marknaden. Vad 
gäller frukter har den inhemska äppelproduktionen ökat stadigt medan importen har 
sjunkit, och allt fler finländare har börjat inse möjligheten att välja inhemska frukter 
istället för importerade. Med hjälp av nya lagrings- och odlingssätt har man också 
kunnat ta vara på inhemska frukter längre än tidigare.

Idag lägger man även mer och mer märke till att minska svinnet, till exempel genom att 
man börjat utnyttja skörden i hemträdgården bättre. Nya idéer som äppelbörser och 
möjligheten att få någon plocka dina äpplen för dig har lett till att man kunnat utnyttja 
också de frukter som tidigare hade gått till spillo. Marthaförbundets matkulturmagasin 
år 2018 presenterar våra inhemska frukter, ger tips på odling och skötsel av fruktträden 
samt introducerar olika sätt att ta vara på hela skörden.

Uppvärmning

Ni kan börja genomgången av temat med att bläddra i magasinet och diskutera inhemska 
frukter och vad som kan odlas i det finska klimatet. Har eleverna egna äppelträd? Skulle 
de välja inhemska frukter i butiken istället för importerade? Vad är deras favoritfrukt? 
Ni kan också diskutera fördelarna med att köpa inhemska produkter och varför det 
lönar sig att tänka på sina köpvanor.

Eleverna kan jobba med uppgifterna för sig själva eller parvis. Många av uppgifterna går 
också att göras muntligt med paret. I ett grupparbete kan det löna sig att eleverna läser 
artikeln först högt tillsammans och gör sedan uppgifterna.

Förslag på integrering:

Huslig ekonomi: 
s.39–50 Kocka på svenska tillsammans!

Hälsokunskap:
Ett äpple om dagen är bra för magen s.9 (uppgifterna finns i det lättare materialet)
Recept s.39–50, planera en hälsosam meny för en vecka

Samhällslära:
Flera artiklar som presenterar lokala producenter. 
Företagsamhet och grundläggande ekonomiska begrepp.
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Sociala odlare på Öfvergårds s.12 

Vastaa kysymyksiin suomeksi

1.  Mikä muutti Jan ja Anna Almin omenanviljelyn suunnan vuonna 2014?

                                                  

2.  Mitä raekuuro teki omenasadolle? 

                                                  

3.  Minkä ratkaisun Almien tytär keksi?

                                                  

                                                  

4.  Mitä omenoiden myymisestä Facebookissa seurasi? 

                                                  

                                                  

5.  Mitä B-luokan omenoille (kotitalousomenoille) tehdään? 

                                                  

                                                  

6.  Minne Almit matkustivat raekuuron aiheuttaman omenahävikin jälkeen? 

                                                  

7.  Minkälaiseen ideaan Almit tutustuivat matkallaan?

                                                  

8.  Minkälainen konsepti Rikard Korkmanilla on tilallaan ja milloin Almit aloittivat kyseisen 
  konseptin omalla tilallaan?

                                                  

9.  Miten Almien yrittäjyys ja näkökulma on muuttunut?

                                                  



3

Ristikko:

1.  ajattelutapa
2.  poiminta
3.  omenaviljelmä
4.  omenasiirappi
5.  rae
6.  myrsky

2.

4.

6.

7.

8.

1.

3.

5.

9.

10.

11.

7.  painajainen
8.  kauneusvirhe
9.  mahdollisuus, potentiaali
10. sato
11. kumppanuusmaatalous

Lisätehtävä:

Kirjoita artikkelista tiivistelmä omin sanoin ruotsiksi. Lue ensin teksti läpi ja tee sitten muistiinpanot 
artikkelin tärkeimmistä kohdista. Tiivistä lopuksi keräämäsi asiat yhtenäiseksi tekstiksi. Voit lukea 
tekstin ääneen parillesi.

Foto: Karin Lindroos / Marthaförbundet
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När Oscar tar över blir det mer päron s.17 

Vastaa kysymyksiin suomeksi

1.  Miten ja milloin Oscar päätyi päärynätilalliseksi?

                                                  

2.  Miten Oscar on laajentanut toimintaansa? 

                                                  

                                                  

2.  Kuinka paljon satoa Oscarin päärynäviljelmä tuottaa? 

                                                  

3.  Missä järjestyksessä eri päärynälajikkeet kypsyvät? 

                                                  

4.  Mitä uusia lajikkeita Oscar aikoo kokeilla? 

                                                  

5.  Miltä markkinat näyttävät kotimaisen päärynän osalta? 

                                                  

6.  Minkälaista tukea Oscar on saanut liiketoiminnalleen? 

                                                  

7.  Minkälainen tavoite Oscarilla on työn suhteen? 

                                                  

8.  Mitä mieltä Oscar on työstään?

                                                  

                                                  



Etsi substantiivien perusmuodot tekstistä ja taivuta ne määräiseen muotoon. 
Voit myös tehdä tehtävän sähköisesti tästä linkistä.

esim. koira en hund hunden

tila

viljelys

päärynä

sato

sesonki

systeemi

vaatimus

myymälä

sijoitus

en

en

ett

en

en

ett

ett

en

en

viljelijä en

Från andrasortering till premiumprodukt s.18 

Taivuta verbit taulukkoon. Voit myös tehdä tehtävän sähköisesti tästä linkistä.

Suomennos Perusmuoto Preesens

ottaa

 saada

lisääntyä, kasvaa
ratkaista

aloittaa

ta

få
köpa

avgöra

tjäna
muuttaa ändra

Imperfekti Supiini Taivutusluokka

ökade

byggde

tjänade

gått
 fått

ökat

börjat

ändrat
voittaa vann

tar

köper

avgör
bygger

vinner

IV
IV
IV
II
I

IV
II
I
I
I

IV
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https://www.goconqr.com/en-US/p/16811733-N-r-Oscar-tar--ver-blir-det-mer-p-ron--s-17---
https://www.goconqr.com/en-US/p/16811781-Fr-n-andrasortering-till-premiumprodukt--s-18----Taivuta-verbit--quizzes
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Vastaa kysymyksiin suomeksi

1.  Mitä Karl-Ers Fruktissa tehdään omenoille, joissa on kauneusvirheitä ja kolhiutumia?

                                                  

2.  Miten Karl-Ers Frukt takaa, että omenamehua on saatavilla vuoden ympäri?

                                                  

3.  Mitä omenille tehdään lajittelulinjastossa?

                                                  

                                                  

4.  Mitä kakkoslaatuisille omenille olisi todennäköisesti tapahtunut kaksikymmentä vuotta sitten?

                                                  

5.  Mitä teksti kertoo Karl-Ers Fruktin historiasta?

                                                  

6.  Mitä kaikkea tilalla viljellään?

                                                  

7.  Milloin Kars-Ers Frukt alkoi valmistaa omenamehua kakkoslaatuisista omenista?

                                                  

8.  Mitkä ovat tämän toimintatavat hyvät puolet?

                                                  

                                                  

9.  Kuinka paljon omenaa mahtuu Karls-Ers Fruktin myymiin omenamehutonkkin?

                                                  

10. Miksi omenamehun maku vaihtelee?
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Här testas framtidens frukt s.19 

Lue teksti ja vastaa kysymyksiin ruotsiksi.

1.  Miksi Ahvenanmaa soveltuu hyvin hedelmien viljelyyn?

                                                  

                                                  

2.  Minkälainen on täydellinen viljelykausi hedelmäviljelijälle? 

                                                  

                                                  

                                                  

3.  Mikä on Pernilla Gabrielssonin mielestä pahin uhka sadon onnistumiselle?

                                                  

4.  Miten uhalta voi suojautua?

                                                  

                                                  

5.  Mitä artikkelissa kerrotaan hedelmäviljelyn tuotekehittelystä?

                                                  

                                                  

6.  Mikä on IPM?

                                                  

                                                  

7.  Mitä artikkelin lopussa kerrotaan luonnonmukaisesta viljelystä Ahvenanmaalla?

                                                  

                                                  



Yhdistä viivalla

skräcken
kräva
lämpa sig
fortgå, fortsätta
i förändring
spricka 
smyga 
försök
löna sig
göra rätt i
komma igång 
vara beredd på
effektiv
konsument 
undersöka 
jämna ut 
skada
utvärdera 
andel

  soveltua
  tasoittaa
  hiipiä
  haljeta
  lähteä käyntiin
  jatkua
  kauhu
  vahinko
  kannattaa
  vaatia
  muutoksessa
  arvioida
  tutkia
  yritys
  tehokas
  osuus
  kuluttaja
  olla valmis
  tehdä oikein

Foto: Karin Lindroos / Marthaförbundet
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Skötsel av äppelträd s. 24–25. 

Käännä ohjeet ruotsiksi. Apuja saat tekstistä.

Att välja träd

1.  On tärkeää uskoa aluesuosituksia.

  Det är                                              

2.  Kannattaa istuttaa enemmän kuin yksi lajike jos 20-25 metrin säteellä ei ole muita omenapuita.

  Det lönar sig                                           

                                                    

3.  Voit istuttaa suureksi kasvavan omenapuun, jos sinulla on paljon tilaa.

  Du kan plantera                                         

                                                   

Plantering
1.  Istuta omenapuu sellaiseen paikkaan, jossa on aurinkoista, lämmintä ja jossa puulla on 
  tarpeeksi tilaa kasvaa.

  Du ska plantera                                         

                                                  

2.  Suojaa runko myyriltä ja jyrsijöiltä jyrsijäsuojalla.

  Skydda                                             

Skötsel

1.  Älä lannoita typpipitoisella lannoitteella juhannuksen jälkeen.

  Gödsla inte                                           

2.  Nuorille puille, jotka ovat alkaneet kantaa hedelmää, kannattaa tehdä raakileharvennus.

  Det lönar sig                                          

3.  Leikkaa oikein äläkä unohda kalkita maata säännöllisesti.

  Beskär                                              

Hjälp dina gamla träd

1.  Anna uutta voimaa vanhalle puulle parantamalla maata puun alla.

  Ge                                                

2.  Voit lannoittaa alueen sopivilla kasveilla.

  Du kan                                             



Äppeldoktorn

1.  Hanki omenarupea kestäviä lajikkeita.

  Skaffa                                             

2.  Kastele puuta ruokasoodan ja veden sekoituksella.

  Vattna                                             

3.  Älä anna sairaiden, laikukkaiden omenien olla puussa talven yli.

  Låt inte                                            

det lönar sig       =   kannattaa
zonrekommendation  =   aluesuositus
radie          =   säde
mycket utrymme    =   paljon tilaa
gödsel         =   lannoite
kartgallring        =   raakileharvennus
regelbundet       =   säännöllisesti

Suullisia tehtäviä

1.  Valitse resepti sivuilta 39 – 50 ja kerro se omin sanoin ruotsiksi paljastamatta reseptin nimeä. 
  Parisi kirjoittaa reseptin ylös ja arvaa lopuksi mistä reseptistä oli kyse.

2.  Mikä hedelmä? Kuvaile parillesi jokin hedelmä ruotsiksi. Parisi yrittää arvata mistä hedelmästä  
  on kyse. 
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ett äpple
ett päron

ett plommon
en melon

en nektarin

Foto: Karin Lindroos / Marthaförbundet



måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Frukost

Lunch

Mellanmål

Middag

Kvällsmat

3.  Suunnittele ruokalista viikoksi sinulle ja ystävällesi. Kerää ruokalajit lehden sivuilta 39-50. 
  Voit keksiä myös muita ruokia täydentämään ruokalistaa.

Kysele parilta miltä hänen ruokalistansa näyttää:

1.  Vad ska vi äta på söndag till frukost/lunch/mellanmål/middag/kvällsmat?
  Mitä syömme sunnuntaina aamupalaksi/lounaaksi/välipalaksi/päivälliseksi/iltapalaksi?

2.  Hur ser menyn ut på onsdag?

3.  Vad ska vi äta på måndag?

Så här kan du reagera:

Nam!
Oi, se on varmaan hyvää!
Kuulostaa hyvältä!
Sopii täydellisesti!
Valitettavasti olen allerginen (raaka-aine)
Sitä en ole koskaan maistanut
Se kuulostaa mielenkiintoiselta

Mums!
Oj, vad gott det måste vara!
Låter gott!
Passar perfekt!
Jag är allergisk mot …, tyvärr
Det har jag aldrig smakat på
Det låter intressant

11

Lisätehtäviä:

Harjoittele lehdessä olevia substantiiveja netissä: Inhemska frukter, substantiv 

Harjoittele lehdessä olevia verbejä netissä: Inhemska frukter, verb

https://quizlet.com/370561086/match
https://quizlet.com/_64mchv
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ett fikon

en persika

en melon

ett äppleen banan ett päron vindruvor

en citron en grapefrukt körsbär

ett granatäpple en kiwi ett plommon en aprikos

en nektarin en vattenmelon en kokosnöt

en ananas en mandarin en apelsin

Fruktmemory

Pelatkaa parin kanssa muistipeliä ruotsiksi! 
Etsikää suomenkielisille hedelmille ruotsinkielinen pari.
Sanokaa hedelmän nimi ruotsiksi kun löydätte parin.



viikuna

persikka

meloni

omenabanaani päärynä viinirypäleitä

sitruuna greippi kirsikka

granaattiomena kiivi luumu aprikoosi

nektariini vesimeloni kookospähkinä

ananas mandariini appelsiini

Fruktmemory 

Pelatkaa parin kanssa muistipeliä ruotsiksi! 
Etsikää suomenkielisille hedelmille ruotsinkielinen pari.
Sanokaa hedelmän nimi ruotsiksi kun löydätte parin.
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FACIT

Sociala odlare på Öfvergårds s.12 

Vastaa kysymyksiin suomeksi
1.  Raekuuro

2.  Raekuuro pilasi puolet omenasadosta.

3.  Tytär keksi laittaa omenat myyntiin soseomenoiksi Facebookin ”Ahvenanmaan osta & myy”  
  -ryhmään.

4.  Almit ymmärsivät sosiaalisen median mahdollisuudet. He liittyivät Ahvenanmaan Reko-rinkiin. 

  Raekuuro muutti täysin heidän ajatustapansa ja he olivat nyt avoimia uusille ideoille ja konsepteille.

5.  Ne myydään Reko-ringissä, päätyvät soseeksi, sipseiksi, omenamysliin, ja Öfvergårdin  
  omenasiirappiin.

6.  USA:han, New Englandin omenanviljelyalueelle.

7.  CSA (Community Supported Agruculture)

8.  Kumppanuusmaatalous: kuluttaja ostaa etukäteen osuuden yhden tai useamman omenapuun  
  sadosta. Almit aloittivat kumppanuusmaatalouden omalla tilallaan vuonna 2017.

9.  Ennen he olivat enemmän omissa oloissaan, nyt he ottavat vastaan osuusomistajiaan ja ryhmiä,  
  jotka tulevat tilavierailulle. Heistä on tullut sosiaalisia viljelijöitä.

Ristikko:
1.  tankesätt

2.  plockning

3.  äppelodling

4.  äppelsyrap

5.  hagel

6.  storm

7.  mardröm

8.  skönhetsfel

9.  potential

10. skörd

11. andelsjordbruk

När Oscar tar över blir det mer päron s.17 

Vastaa kysymyksiin suomeksi
1.  Hän peri tilan vanhemmiltaan vuonna 2017.

2.  Oscar on ruvennut viljelemään myös vadelmaa, mansikkaa ja karhunvatukkaa.

2.  15-25 tonnia päärynää viljellyltä hehtaarilta, riippuen viljelysesongista.

3.  Ensin kypsyy Clara Frijs, sitten Concorde ja Conference.

4.  Carolaa ja Ingeborgia ja ehkä lajiketta Xenia.

5.  Markkinat kasvavat ja suurempia satoja tarvitaan.

6.  Hän on saanut starttitukea ja apua lainoissa sijoituksia varten. 

7.  Oscarin tavoitteena on elättää itsensä täysin viljelyllä.

8.  Oscarin mielestä tämän mukavampaa työtä ei ole. 
  Työtä on paljon, mutta koska työ on mieluista, se on sen arvoista.



Etsi substantiivien perusmuodot tekstistä ja taivuta ne määräiseen muotoon:

esim. koira en hund hunden

tila

viljelys

päärynä

sato

sesonki

systeemi

vaatimus

myymälä

sijoitus

en gård

en odling

ett päron

en skörd

en säsong

ett system

ett krav

en butik

en investering

viljelijä en odlare

gården

odlingen

odlaren

investeringen

butiken

kravet

systemet

säsongen

päronet

skörden

Från andrasortering till premiumprodukt s.18 

Suomennos Perusmuoto Preesens

ottaa

 saada

lisääntyä, kasvaa
ratkaista

aloittaa

ta

få
köpa

avgöra

tjäna
muuttaa ändra

Imperfekti Supiini Taivutusluokka

ökade

byggde

tjänade

gått
 fått

ökat

börjat

ändrat
voittaa vann

tar

köper

avgör
bygger

vinner

IV
IV
IV
II
I

IV
II
I
I
I

IV

mennä

ostaa

rakentaa

ansaita

vinna

börja
bygga

öka

gå går
får

ökar

börjar
tjänar
ändrar ändrade

började

avgjorde

köpte
fick
gick
tog tagit

köpt

avgjort
byggt

tjänat

vunnit

Vastaa kysymyksiin suomeksi
1.  Tällaiset pikkuvikaiset omenat puristetaan omenamehuksi.

2.  Karl-Ers Frukt ostaa kakkoslaatuisia omenia myös muilta viljelijöiltä.

3.  Omenat laskeutuvat ensin pehmeästi vesikylpyyn. Tämän jälkeen tietokone 

  valokuvaa ne kymmenen kertaa. Lopuksi omenat lajitellaan koon mukaan.

4.  Ne olisivat päätyneet metsään kauriiden ruoaksi.

5.  Karl-Ers Frukt on tila, jolla on juuret 1650-luvulla.

6.  Omenoita, päärynöitä ja mansikoita.

7.  Vuonna 2008

8.  Viljelijät hyötyvät saadessaan myytyä myös kakkoslaatuiset hedelmät. Tapa auttaa 

  myös nostamaan ahvenanmaalaisten omenien laatua markkinoilla.

9.  Kuusi kiloa omenaa.

10. Maku vaihtelee sesongin mukaan riippuen siitä mitä omenalajikkeita on saatavilla.



Här testas framtidens frukt s.19 

Lue teksti ja vastaa kysymyksiin ruotsiksi.
1.  Ahvenanmaan saaristoilmasto on hedelmien viljelyyn otollinen, sillä keväät ovat viileitä,  
  auringonvaloa riittää ja syksyt ovat leutoja. Saarta ympäröivä meri tasoittaa lämpötilaa ja  
  pakkanen tulee myöhemmin kuin muualla maassa.

2.  Täydellinen kausi alkaa sopivan kylmällä talvella (ei kylmempi kuin 25 pakkasastetta). Kevään  
  on tultava hiljalleen, jotta puut eivät halkeaisi kevään kylminä öinä. Kukinnan on alettava  
  toukokuun puolessa välissä, jotta mehiläiset pääsevät pölyttämään kukat. Kesällä on tultava  
  sadetta, mutta ei kuitenkaan liikaa, sillä liika kosteus aiheuttaa omenarupea.

3.  Rakeet, sillä ne voivat aiheuttaa suuria tuhoja.

4.  Euroopassa viljelykset suojataan raeverkolla, mutta se on kallis menetelmä. Menetelmä ei  
  kannata  Ahvenanmaalla, sillä raekuuroja tulee niin harvoin. Yhdellä toimijalla Ahvenanmaalla  
  on jopa raekanuuna, joka rikkoo rakeet paineaallon avulla.

5.  Suurin osa hedelmäviljelyn tuotekehittelystä on uusien, myöhempään kypsyvien ja pidempää  
  varastointia kestävien lajien etsimistä. Myös lämpimämpiä ilmoja vaativia omenalajikkeita sekä  
  kestävämpiä lajikkeita testataan.

6.  IPM, eli integrated pest management, on viljelymenetelmä, jossa todetun tarpeen mukaan  
  voidaan käyttää keinolannoitetta ja kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Menetelmä kuitenkin  
  pyrkii integroimaan luonnonmukaisia menetelmiä niin pitkälle kuin mahdollista.
 
7.  Luonnonmukainen viljely on osoittautunut ongelmalliseksi Ahvenanmaalla, sillä luonnon- 
  mukaiset kasvinsuojeluaineet eivät ole yhtä tehokkaita. Ensiluokkaisten hedelmien määrä on  
  pienempi ja siksi hinta nousee.

Yhdistä viivalla
  soveltua     –   lämpa sig  
  tasoittaa     –   jämna ut  
  hiipiä      –   smyga   
  haljeta      –   spricka
  lähteä käyntiin –   komma igång
  jatkua     –   fortgå, fortsätta
  kauhu      –   skräcken
  vahinko     –   skada
  kannattaa    –   löna sig
  vaatia      –   kräva
  muutoksessa  –   i förändring
  arvioida     –   utvärdera
  tutkia      –   undersöka
  yritys      –   försök
  tehokas     –   effektiv
  osuus      –   andel
  kuluttaja     –   konsument
  olla almis    –   beredd på
  tehdä oikein   –   göra rätt i



Skötsel av äppelträd s. 24–25

Att välja träd
1.  On tärkeää uskoa aluesuosituksia. 
  Det är viktigt att tro på zonrekommendationerna.

2.  Kannattaa istuttaa enemmän kuin yksi lajike jos 20-25 metrin säteellä ei ole muita omenapuita.  
  Det lönar sig att plantera mer än en sort om det inte finns andra äppelträd inom en 20–25  
  meters radie.

3.  Voit istuttaa suureksi kasvavan omenapuun, jos sinulla on paljon tilaa. 
  Du kan plantera ett äppelträd som kommer att växa sig stort om du har mycket utrymme.

Plantering
1.  Istuta omenapuu sellaiseen paikkaan, jossa on aurinkoista, lämmintä ja jossa puulla on  
  tarpeeksi tilaa kasvaa. 
  Du ska plantera äppelträdet (i ett ställe) där det är soligt, varmt och trädet har tillräckligt  
  med utrymme att växa.

2.  Suojaa runko myyriltä ja jyrsijöiltä jyrsijäsuojalla. 
  Skydda stammen mot sork och gnagare mett ett gnagarskydd.

Skötsel
1.  Älä lannoita typpipitoisella lannoitteella juhannuksen jälkeen. 
  Gödsla inte med kvävehaltig gödsel efter midsommar.

2.  Nuorille puille, jotka ovat alkaneet kantaa hedelmää, kannattaa tehdä raakileharvennus. 
  Det lönar sig att kartgallra på unga träd som börjat bära frukt.

3.  Leikkaa oikein ja äläkä unohda kalkita maata säännöllisesti. 
  Beskär rätt och glöm inte att regelbundet kalka marken.

Hjälp dina gamla träd
1.  Anna uutta voimaa vanhalle puulle parantamalla maata puun alla. 
  Ge ny kraft till ett gammalt träd genom att förbättra jorden under trädet.

2.  Voit lannoittaa alueen sopivilla kasveilla. 
  Du kan gödsla området med lämpliga växter.

Äppeldoktorn
1.  Hanki omenarupea kestäviä lajikkeita. 
  Skaffa skorvtåliga sorter.

2.  Kastele puuta ruokasoodan ja veden sekoituksella. 
  Vattna trädet med en blandning av matsoda och vatten.

3.  Älä anna sairaiden, laikukkaiden omenien olla puussa talven yli.
  Låt inte de sjuka prickiga äpplena hänga kvar i trädet över vintern.


