MUISTIO

Luonnonvara-alan klusterin kokous
Aika

Tiistai 13.3.2018 klo 13.12 – 15.40

Paikka

Lapin ELY-keskus, kokoushuone Seppä
Myös Skype-yhteys

Osallistujat

Katja Misikangas, puheenjohtaja
Hannu Pekkala, sihteeri
Tuula Uusipaavalniemi
Rainer Peltola
Anne-Mari Söderström, Skype-yhteys
Kaija Kinnunen

Asiat
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
-

Puheenjohtaja Katja Misikangas avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Todettiin osallistujat. Sihteeriksi valittiin Hannu Pekkala.

2. Edellisen kokouksen muistio
-

Käytiin läpi edellisen kokouksen 24.10.2017 muistio ja hyväksyttiin se.

3. Alan koulutustarjonta
-

Hannu Pekkala esitteli Lapin koulutuskeskus REDUN koulutusta. Lapin koulutuskeskus
REDUssa on luonnonvarakoulutusta Rovaniemellä, Jänkätiellä ja Kemijärvellä Myllylammentiellä. Uusi reformi ja tiimirakenne antavat hyvät mahdollisuudet rakentaa tutkinto ja koulutusta myös yli osaamisalojen. REDUssa on tiimit rakennettu toimintojen kautta. Luonto- ja
ympäristöalan koulutus on osana matkailu-, luonto- ja elintarviketiimiä. Tämä antaa mahdollisuuden rakentaa opinnot monella tavalla omaksi poluksi. Rovaniemellä on mahdollisuus opiskella luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa, jossa osaamisalat ovat; luontoalan
osaamisala ja ympäristönhoitajan osaamisala. Kemijärvellä on mahdollisuus opiskella

luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa ja luontoalan ammattitutkintoa. Koulutuksiin jatkuva haku. Keväällä on alkanut Kemijärvellä perustutkinnon suorittaminen ja ammattitutkinnon suorittaminen alkaa huhtikuussa.

4. Ammatillisen koulutuksen reformi –luonnonvara-alan koulutus
-

Uusi reformi astui voimaan 1.1.2018. Nyt on olemassa vain yksi laki koulutuksesta, aiemmin
oli erikseen nuorten ja aikuisten lait.

-

Uusi reformi lähtee siitä, että koulutuksen alussa HOKSataan eli tehdään henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä katsotaan olemassa oleva osaaminen ja tehdään
puuttuvan osaamisen hankkimisen suunnitelma.

-

Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia yhtä lailla niin koululla kuin työpaikoillakin, myös harrastukset voidaan tietyissä tapauksissa huomioida.

-

Työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkiminen tulee entistä tärkeämmäksi osaksi.

5. Luonnonvara-klusterin toiminnan tilannekatsaus
-

Käytiin läpi jäsenlista ja todettiin tarve tehdä tarkistuksia ja saada uusia jäseniä.

-

Luonnonvaraklusterin Lapin Luotsi sivuston päivitys on ajankohtainen. Sovittiin, että yhdessä päivitetään sivuja 23.3.2018 mennessä – Tuula laittaa kokoukseen osallistuneille linkin OneDrive –kansioon, jossa päivitettävä aineisto päivitystarpeiden kirjaamista varten.
Katja päivittää SWOT-analyysin. Katja ja Tuula viimeistelevät sivustopäivitykset.

6. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
-

Kaija Kinnunen kertoi maatalouden kuulumiset: Tuottajahinnat pohjalla, viime kesä oli
huono, jaksaminen heikkenee, tilakoot kasvavat, markkinat määrää hinnan. Lähiruoan tuottajina on yksittäisiä tuottajia, vähittäismyyntikonsepti ei tue lähiruoka ajattelua, toimijat
pieniä ja tarjontaa vähän.

-

Rainer Peltola kertoi LUKEn kuulumiset: Tutkimuksen pitäisi hyödyttää yrityksiä enemmän.
LUKEn toimintamalli muuttuu; tutkija on kuin franchising yrittäjä, hankkii rahoituksen,
suunnittelee työt. Omarahoitusosuus hankkeissa on 20 %, 100 000 € hankkeessa pitää yrittäjän laittaa omaa rahaa hankkeeseen 20 000 €. Tutkimus sopii aloille, joilla on rahoitusinstrumentteja. Rovaniemen LUKElla on metsäntutkimuspainotus (metsän uudistus).
Metsän monikäytön suuntaus matkailuun. Perusmaatalouden osaajia on LUKEssa vähän ja
nekin eläköitymässä.

-

Katja Misikangas kertoi luonnontuotepuolen kuulumisia: lainsäädännön pitäisi mennä
eteenpäin, lähinnä kasvinkäytön osalta. Yrittäjäpuolella on hyvä meininki ja hyvä, että koulutusmahdollisuudet ovat kehittyneet.

7. Muut asiat
-

Kaija Kinnunen esitti suunniteltavaksi ja mietittäväksi markkinointiosuuskunnan perustamista. Osuuskunta tekisi yrittäjien yhteistä myyntityötä ja lisäksi markkinoisi alueen yrityksiä ja tuotteita. Katja Misikangas selvittää mahdollisen yritysrypäshankkeen aloittamista
asian tiimoilta.

8. Seuraava kokous ja –paikka sekä teema
-

Seuraava kokous pidetään yhdessä matkailuklusterin kanssa. Teemana on yhteistyö ja alojen kohtaaminen. Kokouspaikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin keväällä

-

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.
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