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Maatalouden rakennekehitys jyllää varsinkin
maidontuotannon osalla kovempaa kuin ikinä. Syitä
siihen ei ole vaikea löytää: matalat tuo ajahinnat,
yhteiskunnan luoma paine ilmastoähkyineen, työn
sitovuus, kuivuus, tuotantopanosten hinnan nousu
jne., näitähän löytyy.

Mu a kuitenkin löytyy loja, jotka pyörii ihan
mukavas  haastavanakin aikana. On tärkeitä ir o oja
arjesta säännöllises  ja jopa viikkovapaat ovat
mahdollisia, ihan kuin normaalilla työssäkäyvällä!
Mistä tämä kertoo? Minusta se kertoo siitä, e ä lalla
on käyte y rii äväs  aikaa johtamiseen, varsinkin kokonaisuuden hahmo amiseen/prosessien 
sujuvoi amiseen, ja myöskin itsensä/mielensä hallitseminen on hallussa. Itsensä hallintaa 
tarvitaan hahmote aessa millaisiin investointeihin omat rahkeet rii ävät, pystyykö 
henkilöstöhallintaan, viekö kauppamiehet vai vietkö sinä heitä, onko investoin  näy ämisen 
tarve a (onneksi täällä Etelä-Pohjanmaalla ei tällaista ilmiötä ole huomannut) vai tuoko se taloon 
rahaa. Myös neuvo elu lanteissa mielensä hallitseva on usein voi aja. 

Vertaistukea ja yritysvalmennusta

Näiden asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin. Maitoyri äjien jäsenistö, voiko parempaa 
vertaistukiryhmää olla? Eihän tämä vertaistuki muodostu itsestään, pitää itse lallakin olla 
ak ivinen, ja osallistua laisuuksiin ja koulutuksiin. On mones  yllä ävän helppoa alkaa 
keskustelemaan jonkun kauempaa olevan tuo ajan kanssa, hänelläkin kun on intohimona 
maidontuotanto ja sen kehi äminen. Keskustelu onkin mones  avoimempaa kuin väl ämä ä 
naapurin kanssa koskaan. Verkostoitukaa hyvät tuo ajat!

Maitoyri äjät ry:n ja SYOagrin yhteishanke MAITOCOACH on myös ratkaisu samoihin ongelmiin 
yritysvalmennuksen keinoin. Hanke on pilotoitu onnistunees  ja palaute pelkästään posi ivista. 
Useille eri osa-alueille löytyvät ”koutsit”/sparraajat ovat ratkoneet luo amuksellises  ongelmia, 
joita lat ovat kohdanneet hyvinkin eri lanteissa. Tällaiset henkilöt ovat muussa menestyvässä 
yrityselämässä arkipäivää. Nyt halutaan suoda tämä mahdollisuus myös maa loille. Mielestäni 
hyvin johdetulta maa lalta löytyy osaamista vaikka pörssiyh ön johtoon. Tämä Coach-toiminta on 
huikea mahdollisuus loille, jotka haluavat kehi yä, ja jotka tosissaan ovat valmiita koutsille 
avaamaan lan tunnusluvut ja oikeat ongelmat. Varmas  apua saa, ellei kyseiseltä koutsilta niin 
si en yhteises  sovitulta toiselta, sellaiselta jolla kyseessä oleva osa-alue on paremmin hanskassa.

Allekirjoi anutkin on pilo vaiheessa toiminut sparraajana eräällä keskisuomalaisella lalla. Olen 
ollut mukana lai amassa tätä hanke a matkaan ja eräänä päivänä huomasin itse olevani koutsi. 
No, haasteita on tapana o aa vastaan ja takana on kohta 30 vuo a epäonnistumisia ja joskus 



onnistumisiakin. Näistä on aina ote u opikseen, eikä tuleen ole jääty makaamaan. Eli jotain 
anne avaakin on. 

Mitä MaitoCoachin toiminta on käytännössä?

Ensimmäinen lakäyn  koutsina meinasi vähän jänni ää, varsinkin kun kohde lalla on muutenkin 
todella laadukasta toimintaa. Aja elin lalle ajaessani, e ä jokaisella lalla on omat vahvuutensa 
ja e ä varmas  minullakin on runsaas  anne avaa. Käyn  sujui suunnitelman mukaan 
tutustuessa, lanväen kertoessa toimintatyylistään ja kevyes  tunnuslukuja hipaisten. Tilakierros 
to akai kuului asiaan. Sovimme toisesta käynnistä ja siitä mitä silloin jumpataan. Itselleni tuli 
sellainen fiilis, e ä luo amus oli saatu mukavalle mallille.

Toisella käynnillä menimme läpi työnjakoa, henkilöstöhallintaa ja eri sukupolvien roolia lalla. 
Tässä tulin kyllä hyvin itse haastetuksi ja haastoin vastaavas  lanväkeä. Keskustelu oli hyvin 
avointa mikä lämmi  omaa mieltäni, tämä oli juuri sitä mitä hankkeella haetaankin. Laitoimme 
myös itselleni jo tu ua LEANia alulle. 

Kolmannella kerralla keskityimme niihin ratkaisuihin, mitä lalla pitää tehdä keskusteluissa 
nousseiden ongelmien korjaamiseksi. Nyt vaaditaan jo koutsiltakin jämäkkää ote a, kun lanväki 
täytyy saada antamaan laa toisilleen, kunkin omilla vastuualueillaan. Tähänkin vaan kons  löytyi. 
Aika si en näy ää oliko oikea ratkaisu. Ellei, keksitään si en muuta, tai toinen koutsi koe aa 
hakea ratkaisua.

EDF-tulokset kertovat, e ä suomalaisen maidontuo ajan ei tarvitse häpeillä tasollaan. Tällä 
hankkeella ja MaitoCoach-toimintamallin avulla on mahdollisuus mennä ihan Euroopan 
huipputasolle. Kanna aa tämä COACH-mahdollisuus hyödyntää omassa toiminnassaan, niin 
minäkin aion tehdä. Omallekin lalle on COACH hakusessa.

Kirjoi aja Timo Viinamäki on maitoyri äjä Jalasjärveltä ja Maitoyri äjät ry:n varapuheenjohtaja.   


