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Syksyn neuvottelupäivät pidettiin Levillä
Kohtaako maatalousopetus käytännön?
Hanke opastaa yhtiöittämisessä
Yhdistysten vuotta on vielä jäljellä

SYKSYN NEUVOTTELUPÄIVÄT PIDETTIIN LEVILLÄ
Perinteiset Lapin tuottajayhdistysten johtokuntien neuvottelu- ja koulutuspäivät vietiin tänä syksynä läpi lokakuun alussa.
Päivien ohjelmassa oli ajankohtaista asiaa maatalouspolitiikasta ja järjestötoiminnasta, maatalousalan koulutuksesta, hanketoiminnasta ja Yhdistysten vuoden tapahtumista.
Eri puolilla Lappia toimivat yhdistykset vaihtavat neuvottelupäivillä kuulumisia kiireisen kesän jälkeen. Kulunut kesä oli hyvä ja syksy erinomainen, kokousväki tunnelmoi.
Maatalouspoliittisen katsauksen ja järjestökuulumiset toi neuvottelupäiville MTKVarsinais-Suomen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti. Muita vierailijoita olivat Ammattiopisto Lappian Louen yksikön päällikkö Jarmo Saariniemi, Maatalouslappi –
hankkeen projektipäällikkö Jari Juusola ja Yhdistysten vuoden alueasiamies Janne
Mäkinen. Myös Rehuraision väki kävi kokouksessa kuulolla.
Neuvottelupäivillä esiteltiin lokakuussa käynnistynyt LähiTapiolan sähkötarkastuskampanja, josta on luvassa juttua seuraavassa Jänkäviestissä.

KOHTAAKO MAATALOUSOPETUS KÄYTÄNNÖN?
Lokakuun alussa pidetyillä Lapin tuottajaliiton neuvottelupäivillä Levillä keskusteltiin
monipuoliseen sävyyn maatalousalan koulutuksen ja käytännön viljelijätyön kohtaamisesta.
Ammattiopisto Lappian Louen yksikön päällikkö Jarmo Saariniemi oli koulutuksessa
ottamassa vinkkejä vastaan suoraan tuottajilta. Louella vedetään sekä maatalousalan
perustutkintoa että tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa.
”Korvat punaisena olen joutunut kuuntelemaan sitä, että käytännön työ ei ole oppilailla hallussa. Tähän epäkohtaan haetaan nyt tosistaan muutosta”, Saariniemi kertoo.
Saariniemi sanoo, että Louen hienoa
oppimisympäristöä navetoineen ei ole
saatu hyödynnettyä vaadittavalla tasolla
opetuksessa.
Myös työssäoppimisen
valvonta koululta päin on ontunut.
”Tästä olemme saaneet paljon viestiä
harjoittelupaikoista. Joskus on käynyt
niin, että tila ei ole kuullut ohjaajasta
mitään koko harjoitteluaikana”.

Vinkkejä koulutukseen
Lapin tuottajaväki antoi Jarmo Saariniemelle vinkkejä koulutuksen parantamiseen
muutenkin kuin opiskelijoiden käytännön työn vahvistamiseen.
Koulun täytyy puuttua oppimisvaikeuksiin ajoissa ja tukea myös niitä, jotka haluavat
tehdä kaksoistutkintoa. Harjoittelussa tilan pitäisi saada teettää opiskelijalla niitä töitä, jotka ovat juuri kyseisenä aikana ajankohtaisia.
Isäntätilat ovat kokeneet hankalana sen, että opiskelijan pitää tehdä harjoittelua koulun opetussuunnitelman mukaan.
”On selvää, että joustavuutta tarvitaan. Työssäoppimisen painopisteitä pitää muuttaa”, Saariniemi vastaa.
Tuottajat myös toivovat, että harjoittelijat voisivat työskennellä tiloilla myös kesäkauden ulkopuolella. Kesällä töitä on paljon, mutta ohjaamaan ei meinaa ehtiä. Talvella harjoittelijan ohjaamiseen olisi paremmin aikaa.
”Harjoittelutilat ovat hyvin huomanneet sen, että harjoittelija ei ole lisäapu tilalle,
vaan hän on oppimassa tulevaa työtään. Tästä on hyvä jatkaa”, Saariniemi kehaisee.

HANKE OPASTAA YHTIÖITTÄMISESSÄ
Maatalouslappi –koulutushanke opastaa tiloja yhtiöittämisen toteuttamiseen, kertoi
projektipäällikkö Jari Juusola Levin neuvottelupäivillä.
”Lapissa on havaittu olevan monia
tiloja, jotka harkitsevat vakavasti
yhtiöittämistä. Tähän saumaan
järjestämme nyt Maatalouslappi –
hankkeena koulutusta”, Juusola
sanoo.
Yhtiöittämiskoulutusta on tarjolla
esimerkiksi Rovaniemellä 26. marraskuuta. Täysin kuntakohtaista
koulutusta ei hanke järjestä, joten
kiinnostuneiden kannattaa ilmoittautua lähimmälle mahdolliselle paikkakunnalle.
Maatalouslappi –hanke järjestää myös pienkoulutusta sen mukaan, mitä viljelijöillä
on tarpeita. Tänä vuonna on ollut salaojapäivää ja tulossa on tietoa huippusäilörehun
tuottamisesta.
Tarkemmat tiedot hankkeen toiminnasta: www.lappimaatalous.fi.

YHDISTYSTEN VUOTTA ON VIELÄ JÄLJELLÄ
Tämä kuluva vuosi 2013 on
MTK:ssa teemaltaan Yhdistysten
vuosi. Lapissa näkyvin osa teemavuotta on ollut kuntapäättäjän oppaan jakaminen kuntien valtuustoille. Siinä Lappi on kunnostautunut hyvin.
Levin neuvottelupäivillä vieraillut
teemavuoden alueasiamies Janne
Mäkinen kävi yhdistysten kanssa
läpi sitä, mitä muuta Yhdistysten
vuoteen on sisältynyt.
”Tavoiteena on ollut yhteisöllisyyden lisääminen jäsenten keskuudessa ja edunvalvonnan näkyvyyden tehostuminen sidosryhmäyhteistyössä”, Mäkinen kertoo.
MTK:ssa on vielä meneillään Yhdistysten vuoden Helmi –kilpailu, jossa etsitään koko
teemavuoden mellevintä tapahtumaa. Kilpailuaika on marraskuun loppuun saakka.
Osallistua voivat yhdistykset omalla tapahtumallaan. Kilpailumateriaali toimitetaan

MTK-Lapille.

Ensi vuonna on Maaseutunuorten vuoro
MTK:ssa koittaa ensi vuonna jälleen Maaseutunuorten vuosi. Levin neuvottelupäivillä
siihen otettiin jo varaslähtö pienellä maaseutunuorten toiminnan esittelyllä.
MTK-Lapin johtokunnassa maaseutunuoria edustava ylitorniolainen Aino Kurtti aikoo
patistella Lapin maaseutunuoria liikkeelle yhdistysten avustuksella.
”Ensi vuonna tulee olemaan erilaisia valtakunnallisia tapahtumia, joihin nuoret viljelijät ovat tervetulleita. Uskon, että myös yhdistyksissä aletaan vuoden aikana järjestäytyä nuorten kanssa uudella innolla”, Aino sanoo.

Neuvottelupäivien
tunnelmia ja ihmisiä
Levillä 3.-4.10.2013.

