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Fantastico, bellissimo, super!
Maatalous- ja ympäristötieteiden instituutti Viron luonnontieteiden
yliopistosta (The Institute of Agricultural and Environmental Sciences of
Estonian University of Life Sciences) toivotti partnerit tervetulleeksi envolwehankkeen ensimmäiseen kokoukseen ja tiedonvaihto työpajaan marraskuussa
2009. Projektikokous järjestettiin Viron luonnontieteiden yliopistolla ja sitä
seurannut työpaja kauniissa Emajõe-Suursoo luontokeskuksessa - täydellinen
ympäristö aloittaa luontoalan yhteistyö!
Kaksivuotisen kehittämisprojektin
tarkoituksena on koota yhteen
menestystarinoita ammatillisen
koulutuksen ja yrittäjien välisestä
yhteistyöstä. Onnistuneella yhteistyöllä
onkin tärkeä rooli pyrittäessä kehittämään
ammatillisen koulutuksen laatua
vastaamaan entistä paremmin työelämän ja
työnantajien vaatimuksia.
Seuraavaksi valittuja hyviä
yhteistyökäytäntöjä testataan jokaisessa
partnerimaassa. Lisäksi hanke tukee
pitkäaikaisten yhteisyösuunnitelmien
tekemistä ja toteuttamista ammatillisten
koulutusorganisaatioiden sekä yrittäjien
edustajien välillä.
Edistymisestä ja tuloksista tullaan
tiedottamaan kotisivujen, säännöllisten
sähköisten uutiskirjeiden sekä kirjallisen
materiaalin (raportit, käsikirja yhteistyön
kehittämiseen ja artikkelit) avulla. Lisäksi
hankkeesta tiedotetaan alan seminaareissa
sekä loppukonferenssissa, joka järjestetään
lokakuussa 2011. Kaikki materiaali
julkaistaan myös yhteistyöverkoston
kotisivuilla
www. luontoyrittaja.net/envolwe

Ensimmäisen partneritapaamisen
tavoitteena oli osallistujien
keskinäinen tutustuminen ja
tavoitteiden selkeyttäminen. Lisäksi
kokouksessa päätettiin seuraavan
puolen vuoden toiminnasta.
Työpajassa puolestaan kuultiin
esimerkkejä hyvistä
yhteistyökäytännöistä ammatillisen
koulutuksen ja pienyrittäjien välillä
ympäri Eurooppaa.
Erityisesti kiinnostusta herätti norjalainen
esimerkki, jossa tuotiin esille
yhteistyömalli merisiilin kasvatukseen
erikoistuneen yrityksen sekä paikallisen
ammatillisen koulutuskeskuksen välillä.
Perheyritys halusi laajentaa toimintaansa
merisiilien kasvatukseen, joka ei ollut
alueella niin kilpailtu yritystoiminnan
muoto kuin muiden merenelävien
kasvatus. He kysyivät neuvoa ja
tutkimusapua alueen ammatilliselta
koulutusorganisaatiolta, josta yrittäjä oli
itsekin valmistunut muutamaa vuotta
aikaisemmin. Koulutusorganisaation
tuella, mm. välineistöä lainaamalla
yrittäjä pystyi kehittämään toimintaansa
ja löytämään oikeat menetelmät

laajentaakseen sen kannattavaksi
pienyritystoiminnaksi. Samoin oppilaitoksen
kurssitarjonnan kehittäminen auttoi yrittäjää
löytämään osaavaa työvoimaa, joka tunsi
merisiilien kasvatukseen liittyvät erityispiirteet.
Vastaavasti taas paikallinen oppilaitos pystyi
erikoistamaan kurssitarjontaansa, käyttämään
sitä kilpailuetunaan sekä tarjoamaan
opiskelijoilleen erikoistumisharjoittelupaikkoja
sekä myös valmistumisen jälkeen työpaikkoja.

Tämä esimerkki kuvaa ideaalisen tilanteen yhteistyölle, jossa kaikki voittavat.
Avainasemassa on yrityskentän luottamus koulutusorganisaation osaamista ja
yhteistyötä kohtaan. Näiden esimerkkien yleistyminen vaatii vielä kuitenkin paljon
työtä yhteistyösuhteiden kehittämisessä. Yllä mainittua esimerkkiä voidaan kuvata
fantastiseksi. Sama sana, mutta hieman eri tarkoituksessa tuli esille myös ensimmäisen
partnerikokouksen puitteissa italialaisen Stefano Tiratin, Cultural Development
Research Centre:n johtajan loppupuheenvuorossa: ”Fantastico, bellissimo, super!”
Mielestäni siinä tiivistyy paitsi luontokeskuksesta Emajõgi-joelle avartuva kaunis
maisema ja Peipsi-järven tarjoamat mahdollisuudet luontoyrittäjyyden kehittämiselle,
myös kokouksen hyvä tunnelma, onnistuneet järjestelyt sekä yhteinen innostus asian
eteenpäin viemiseksi. Ja etenkin Stefanolle piste i:n päälle lienee ollut myös
ystävällinen bussikuski, joka auttoi italialaista vierastamme hankkimaan
matkamuistoksi paikallisia herkkuja: silliä ja ruisleipää!
Lea Sudakova, lehtori (luontomatkailu) Eesti
Maaülikool Envolwe-hankkeen Viron
maakoordinaattori

Stefano ja kauan kaivattu sillivoileipä.
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Yhteistyöverkosto
Suomi
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (hankkeen koordinaattori)
Yhteyshenkilö: Anne Matilainen , sähköposti: anne.matilainen@helsinki.fi
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Yhteyshenkilö: Juha Rutanen,
sähköposti: juha.rutanen@helsinki.fi
Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon Ammattiopisto
Yhteyshenkilö: Kaj Jääskeläinen, sähköposti: kaj.jaaskelainen@ysao.fi

Euroopanlaajuiset verkostot
European Forum for Technical and Vocational Education and Training EfVET
Yhteyshenkilö: Peter Hodgson, sähköposti: president@efvet.org
Euracademy Association Yhteyshenkilö: Vasiilis Tsipidis sähköposti: infoassociation@euracademy.org

Viro
Eesti Maaülikool Estonian University of Life Sciences Yhteyshenkilöt: Roger
Evans ja Lea Sudakova sähköposti: rgevansassociates@googlemail.com,
lea.sudakova@emu.ee

Italia
Centro Studi Cultura Sviluppo (CSCS) Research Centre for Cultural
Development Yhteyshenkilö: Stefano Tirati, sähköposti: stefano.tirati@gmail.com

Norja
Rogaland School and Business
Development Foundation Yhteyshenkilö:
Thomas Nilsen, sähköposti
thomas@nilsen.com
Norton
Radstock
College

Iso – Britannia
Norton Radstock College
Yhteyshenkilö: Rosaleen Courtney
sähköposti: rosaleen.courtney@nortcoll.ac.uk

Miten pääsen mukaan ?
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä suoraan keneen tahansa yhteistyöverkostomme jäseneen tai
kotisivuiltamme: http://www.luontoyrittaja.net/envolwe/
Autamme Sinua mielellämme!

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. Tämä julkaisu tukee
ainoastaan tekijöiden näkemyksiä eikä edusta Komission virallista kantaa.

