15.5.2019

Pienryhmätoiminnasta uutta intoa tekemiseen
Maaseudun kehittämishankkeet Tuottava
pohjalainen naudanlihantuotanto sekä
Tuottava itäsuomalainen
naudanlihantuotanto toivat viljelijöille
tehokasta oppimista ja mukavia
keskusteluhetkiä pienryhmäkoulutusten
myötä.

Maaseutuyrittäjänä toimiminen vaatii monen osa-alueen
yhteensovittamista ja osaamista. Maatilojen koot
suurenevat ja johtamisosaamisen sekä tilan
tunnuslukujen merkitys korostuu. Yritysten
elinvoimaisuuden ja naudanlihantuotannon jatkuvuuden
turvaamiseksi yrittäjien on panostettava entistä
enemmän parhaiden käytänteiden löytämiseen, jotta
toiminnasta saadaan mahdollisimman kannattavaa.
Näihin asioihin on pyritty saamaan tukea erilaisten
hankkeiden avulla. TuPoNa- ja TuIsNa -hankkeet ovat
tarjonneet lihanautatiloille muun muassa selvityksiä,
pilottitilakartoituksia sekä pienryhmätoimintaa, joista
maaseutuyrittäjät ovat saaneet lisää tietoa
yritystoiminnan kehittämiseen ja parantamiseen.

Hankkeiden pienryhmätoiminnan vaikuttavuudesta on
tehnyt selvityksen Oulun ammattikorkeakoulun
agrologiopiskelija Marita Saarela. Aiheesta on koostettu
opinnäytetyö, jossa on perehdytty muun muassa siihen,
mitä pienryhmäkoulutukset voivat tarjota
maaseutuyrittäjille sekä minkälainen pienryhmä
muodostaa toimivan ja hyvän kokonaisuuden
oppimiselle. Selvityksessä tehtiin puhelinhaastattelu 12
hankkeen pienryhmätoimintaan osallistuneelle.
Haastatteluja rytmitti etukäteen laaditut kysymykset,
mutta haastateltavat saivat sanoa vapaasti oman
mielipiteen asioista.

TuPoNa- ja TuIsNa- hankkeet ovat tarjonneet
maksuttomia pienryhmiä, joissa osallistujat ovat saaneet
esittää toiveita pienryhmätapaamisten sisällöistä.
Pienryhmäkoulutus on perinteistä luentotyyppistä tapaa
tehokkaampi tapa tuoda parhaita käytänteitä
maaseutuyrittäjille joka päiväisiksi toimintamalleiksi.
Pienryhmäkoulutuksissa osallistuja on aktiivinen ja
ohjaaja luo raamit tekemiselle ja keskusteluille.
Pienryhmissä on tarkoitus oppia muilta, saada
vertaistukea ja tutustua muihin saman alan henkilöihin.

Selvityksestä esille pienryhmien parhain anti
Selvityksen mukaan hankkeiden pienryhmätoiminta
koettiin hyödylliseksi. Yrittäjät saivat toiminnasta uusia
ajatuksia, ja myös ihan konkreettisia muutoksia tehtiin
omassa yrityksessä pienryhmätoiminnan
myötävaikutuksesta. Selvityksessä korostui, että
pienryhmätoiminnalla on selkeästi myönteisiä vaikutuksia
yrittäjien arkeen. Hankkeiden pienryhmäpäivien
parhainta antia olivat avoin, rento ryhmä ja kokemusten
vaihto muiden yrittäjien kanssa sekä tilakäynnit.
Pienryhmätoiminnan kokonaisuus koettiin
haastatteluiden perusteella toimivaksi. Myös
pienryhmien ohjaajat saivat myönteistä palautetta.

Viljelijöille tarkoitetun pienryhmätoiminnan tarkoitus on
tavoittaa mahdollisimman moni alalla työskentelevä
yrittäjä. Kun markkinointi kohdistetaan oikein, on
suurempi mahdollisuus tavoittaa yrittäjät.
Pienryhmätapaamisten hyvät ja mielenkiintoiset aiheet
sekä sopivan välimatkan päässä olevat tapaamispaikat
edesauttavat saamaan jatkossakin yrittäjiä osallistumaan
pienryhmätoimintaan. Pienryhmät vaativat
onnistuakseen niin ohjaajalta kuin osallistujilta
aktiivisuutta. Ohjaaja pitää huolen keskusteluiden
jouhevasti kulusta ja heittää tarvittaessa kysymyksiä
osallistujille. Ohjaajan ei tarvitse olla aihealueen
huippuasiantuntija vaan tarkoituksena on, että
osaaminen tulee ryhmästä, joihin asiantuntijat tuovat
lisää näkemystä ja tietämystä. Panostamalla
laadukkaaseen pienryhmätoimintaan, joka on
muuntautumiskykyinen osallistujien osaamisen sekä
kiinnostuksen kohteiden mukaan, saadaan osallistujille
mahdollisimman paljon hyötyä antava koulutus.
Pienryhmätoimintaa kannattaa järjestää jatkossakin ja
yrittäjien ehdottomasti osallistua toimintaan, koska sen
myötä yrittäjä voi saada uutta mielenkiintoa tekemiseen
ja tutustumalla muihin samalla alalla olevien kanssa voi
saada kullanarvoisia vinkkejä ja huomata, että muutkin
painivat samojen asioiden parissa.

Marita Saarela
TuPoNa- ja TuIsNa -hankkeiden pienryhmätoiminnan
vaikuttavuus ja pienryhmätoiminnan kehittäminen

