PUUTARHURIKSI TAI PUUTARHATYÖNTEKIJÄKSI
LUOMUTILALLE MESTARI-KISÄLLI
-TYÖVOIMAKOULUTUKSELLA
Koulutustehtaasta kasvua –hankkeen Koulutustehdas –malli antaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa sopivia henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksen omissa
tiloissa, oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli -toimintatavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on tarkoitus siirtää työtehtävien
vaatimaa ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle.
Yrityksen esittely
Sikiönmäen luomutila sijaitsee vehreällä Oravisalon saarella Rääkkylässä. Marjanviljelyä on noin 25 hehtaarin alalla. Tuotteitamme ovat puhtaat, pohjoiskarjalaiset luomumansikat ja -herukat sekä luomuhunaja.
Tilamme on kasvinviljelytila, jossa on marjojen lisäksi kauran, rukiin ja apilan siemenviljelyä sekä säilörehunurmea. Toisinaan viljellään myös vehnää, hernettä ja rypsiä. Luomuun tilalla lähdettiin siirtymään
vuonna 1998. Tällä hetkellä viljelyssä on yhteensä noin 100 ha. Kasvukaudella meillä on työntekijöitä kahdesta viiteen ja marjasesonkiaikaan parikymmentä.
Luonnonmukainen viljely on tilallamme itsestäänselvyys. Oma ja kuluttajien terveys sekä ympäristön puhtauden säilyttäminen ovat meille tärkeitä arvoja. Viljelymenetelmässä kunnioitetaan luonnon monimuotoisuutta. Kotisivumme: www.luomumansikka.fi
Elävää kuvaa tilastamme oheisissa opetusvideoissa: mustaherukkapellot ja tilamme ympäristö
Työvoimakoulutuksen kuvaus
Haemme koulutukseen yhtä (1) kisälliä, joka on motivoitunut ja kiinnostunut kouluttautumaan luomuviljelytilamme monipuolisiin tehtäviin, jotka painottuvat kasvukaudelle.
Työtehtävät
Pääasiallisia työtehtäviä ovat mansikan ja herukan viljelmien perustaminen, hoito ja sadonkorjuu. Kisällihenkilöehdokkaan osaamisesta riippuen työtehtävät voivat painottua enemmän kone- tai käsitöihin. Työtehtäviin voi kuulua myös mansikanpoiminnan työnjohto ja laadunvalvonta.
Oletko sinä sopiva hakija?
Jos tunnistat itsessäsi seuraavia ominaisuuksia, olet etsimämme henkilö
 Sinulla on aito kiinnostus marjojen viljelystä
 Omaat innokkuutta oppia uutta
 Hahmotat työkokonaisuuden ja olet joustava työskentelyssä
 Sinua kiinnostaa kehittää uusia työmenetelmiä ja käytänteitä
Eduksi voi olla:
 Traktorinajotaito
 Koneiden huolto- ja korjausosaaminen

Aikataulu:

Koulutuksen kokonaiskesto 1-5 kk. Koulutus alkaa toukokuussa 2018 (tarkennetaan kouluttajan kanssa). Viimeinen hakupäivä on 31.5.2018 tai paikka täytetään heti sopivan henkilön
löydyttyä.

Paikka:

Sikiönmäen luomutila, Mölsänniementie 100, Rääkkylä.

Koulutuksen toteutus
Kisällin koulutus on monimuoto-opetusta, jonka pääpaino on työssäoppimisessa työpaikkaohjaajien ohjauksessa työpaikalla. Koulutus alkaa opiskelijan osaamistason varmistamisella, johon sisältyy osaamiskartoitus, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja tarvittaessa alan kertausopintoja tai muita tarvittavia ammatillisia opintoja. Koulutuksen aikana luomutilan työtehtävät opettaa työpaikkaohjaajana toimiva henkilö.
Koulutuksen tavoite
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia luomutilan erilaissa tehtävissä ja luoda
mahdollisuus työllistyä alalle, jolla on työvoimatarvetta. Koulutuksessa opiskelija voi lisätä osaamistaan
syventämällä ammattitaitoaan ja tehdä töitä kokeneen ammattilaisen (työpaikkaohjaajan) ohjauksessa.

Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat
Työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa alalle, uudelle uralle tai kenties harrastuksen kautta työelämään.
Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuihin tehtäviin soveltuva henkilö. Koulutukseen hyväksyttävältä edellytetään, että hän täyttää työvoimakoulutuksen ehdot.
Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Koulutustehtaasta kasvua -hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Vapaamuotoinen hakemus ja CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse. KETI/ Koulutustehtaasta kasvua –hanke: tanja.lamminsalo@keti.fi
Hakemukset 31.5.2018 mennessä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon
luomutilan yrittäjät osallistuvat.
Lisätietoja:
Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta: KETI/ Koulutustehtaasta kasvua -hanke
Tanja Lamminsalo, puh. +358 40 511 7447 tai tanja.lamminsalo@keti.fi

