Puutarhureita uudistavan maatalouden yhteisölliselle tilalle
Niipalan (la Hollolassa hakee puutarhureita luomukasvimaalle huh(-lokakuun ajalle. Toiveissa on pitkäkestoisen ja jatkuvan työsuhteen
luominen kaudesta toiseen sopivien henkilöiden löytyessä.
Haemme:
Vastaava puutarhuri
Avustava puutarhuri
Puutarhuriharjoi?elijoita
Niipalan ,lasta:
Niipalan (lalle kehitetään uuden ajan monipuolista lähiruokakeskusta, jossa useiden toimijoiden yhteistyönä tuotetaan, jalostetaan ja
myydään ruokaa lähialueen ihmisille. Keskuksen päämääränä on vahvistaa paikallista ruokaomavaraisuu?a ja laadukkaiden raaka-aineiden
saatavuu?a, löytää uusia kestäviä tuotantotapoja sekä avata uusia elinkeinomahdollisuuksia lähiruoan parissa.
Tilalla kasvatetaan avomaalla ja kahdessa kausikasvihuoneessa noin 40:tä eri kasvilajia, jotka myydään
kumppanuusmaatalouden mukaisina sato-osuuksina lähialueen ihmisille. Työ tehdään pitkäl( käsityövaltaises(. Osa viljelystä ollaan
siirtämässä pysyvään penkkiviljelyn.
Pyrimme edistämään uudistavan maatalouden (regenera(ve agriculture) mallia Niipalan (lan toiminnassa ja toivomme, e?ä hakijat
jakavat saman ajatusmaailman. Tavoi?eena on maaperää parantava ja monipuolinen ruoantuotanto, pitäen samalla mi?akaava
kohtuullisena. Osana kokonaisuu?a Niipalan (lalla on myös eläimiä.
Tarjoamme uusille (iminjäsenille mahdollisuuden osallistua ennakkoluulo?oman ja nuoren yhteisön innova(iviseen toimintaan, sil(
nouda?aen toimiviksi todiste?uja luonnonmukaisen maatalouden periaa?eita.
Sinulta toivomme ammaHtaitoa, intoa ja kokemusta luomukasvimaan ja penkkiviljelyn tehtävistä.
Työssä ei edellytetä aikaisempaa maatalouskoneosaamista, mu?a nämä taidot katsotaan eduksi.

Vastaava puutarhuri
Vastaavan puutarhurin työnkuvaan kuuluu monimuotoisen kasvimaan ja kasvihuoneiden kaikki tuotantovaiheet yhdessä (lan isännän
kanssa, joka on paikalla perehdy?ämässä työntekijät ja harjoi?elijat (lan toimintaan. Pääpuutarhuri voi myös jakaa tehtäviä työparille/
avustavalle puutarhurille ja harjoi?elijoille tarpeen mukaan. Vastaavan puutarhurin tehtäviin kuuluu mm.
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Viljelysuunni*elu
Siemen.laukset
Taimikasvatus
Kylvö- ja istutustyö
Rikkaruohotorjunta
Sadonkorjuu
Kauppakunnostus
Vuorovaikutus .lan asiakkaiden ja vieraiden kanssa

Vastaava puutarhuri toimii avustavan puutarhurin ja puutarhuriharjoi?elijoiden lähimpänä esimiehenä.
Vastaavalla puutarhurilla on myös mahdollisuus vaiku?aa (lan toimintaan tulevaisuudessa ja päästä mukaan (lan kokonaisvaltaiseen
kehi?ämistyöhön ympärivuo(ses(.
Majoitus voidaan tarvi?aessa järjestää Niipalan (lan yhteydessä.
Palkka määritellään maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen pohjalta.

Avustava puutarhuri
Avustavan puutarhurin tehtävänä on toimia yhdessä vastaavan puutarhurin kanssa kaikissa kasvimaan ja kasvihuoneiden päivi?äin
hoide?avissa tehtävissä, kuten:

•
•
•
•
•

Kylvö- ja istutustyö
Rikkaruohotorjunta
Sadonkorjuu
Kauppakunnostus
Vuorovaikutus .lan asiakkaiden ja vieraiden kanssa

Avustavalla puutarhurilla on mahdollisuus kehi?ää osaamistaan innova(ivisella uudistavan maatalouden (lalla, ja osallistua kaikkeen
toimintaan kylvöstä satolaa(koiden valmistamiseen. Avustava puutarhuri palkataan osi?ain palkkatuella tai vastaavalla
kisällisopimuksella, ja myös opintojensa loppusuoralla olevia alan opiskelijoita kannustetaan hakemaan ilmoite?ua paikkaa, ja
kehi?ämään osaamistaan.
Oikea asenne ja halu oppia sekä kehi?yä onkin avustavan puutarhurin roolissa tärkeämpää kuin kokemus tehtävästä. Sopivalle henkilölle
voidaan tarvi?aessa järjestää kausimajoitus (lan yhteydessä.
Avustavalle puutarhurille tarjotaan mahdollisuus oppia työssään ja kehi?yä. Työn etuudet ja palkkaus sovitaan tapauskohtaises(.

Puutarhuriharjoittelijat & Yhteystiedot

Meillä harjoi?elijat pääsevät mukaan kaikkiin työvaiheisiin kylvöstä kauppakunnostukseen. Huolehdimme, e?ä saat päivi?äin opastusta ja
ohjausta, sekä lisäksi pääset osaksi nuorta ja kehi?yvää työyhteisöä.
Olethan meihin yhteydessä mahdollisimman pian. Sopivat harjoi?elijat valitaan jo hyvissä ajoin ennen kevä?ä.
Harjoi?elujakson ajalta ei makseta palkkiota, mu?a (lapäismajoitus maa(lan yhteydessä voidaan tarvi?aessa järjestää.

Yhteystiedot
Vapaamuotoiset hakemukset, työpaikkaan lii?yvät kysymykset ja CV:n voi lähe?ää osoi?eeseen niipalan(la@gmail.com Muistathan
mainita sähköpos(n otsikossa mitä vapaista työpaikoista olet hakemassa esim. "Niipalan (la - Vastaava puutarhuri”
Lisä(etoja saadaksesi voit olla yhteydessä (lan isäntään myös puhelimitse.

Mikko Niipala
+358 45 275 0323
niipalantila@gmail.com
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