OPPIA IKÄ KAIKKI
Matilla oli jo pitkä työkokemus monelta
hyvinkin erilaiselta alalta ennen kuin hän
lähti opiskelemaan oppisopimuksella
maatalouslomittajan ammattitutkintoa.
Toistakymmentä vuotta miliisinä ja poliisina
sekä metsuriyrittäjänä Virossa, lisäksi
vuodet Suomessa varasto-, kuljetus- ja
pakkaamotyössä toivat perspektiiviä
ammatinvalintaan. Matin kotona oli maatila,
joten sen alan työt ovat myös tulleet
tutuiksi.

Maatalousalalle lomittajaksi Mati lähti
Mati Aus pitää maatalouslomittajan työtä monipuolisena ja
marraskuussa 2006. Suupohjan maatalousmukavana ammattina.
lomituksen Kristiinankaupungin sivutoimipisteenalueella oli suorastaan pula lomittajista, ja rohkeana miehenä hän päätti kokeilla tätäkin ammattia.
Ensimmäiseksi työpaikaksi sattui tila jossa tuore emäntä oli raskaana, ja hänen avullaan Mati pääsi työnsä
alkuun. Pohjalla on toki 30 vuotta sitten käyty maatalouskonekoulu, mutta asiat ovat kuulemma jonkin verran
muuttuneet noista vuosista.

Oppisopimuskoulutus sopii mainiosti myös
maatalousalan tutkintojen suorittamiseen.
-Joka talossa tehdään töitä talon tavoilla, ei voi
mennä itse neuvomaan vaikka olisikin eri mieltä.
Tiloilla töitä on tehty kuitenkin vuosikaudet ja
näistä täytyy vain ottaa opiksi, ja kartuttaa
omaa kokemusta, Mati toteaa.

Matin vakituiseen lomitusrinkiin kuuluu
kuvauspaikkana toimineen Heikkilän tilan lisäksi viisi
tilaa joita hän säännöllisesti kiertää. Näistä kaksi on
lihakarjatilaa ja muut maitotiloja. Lomittajalle saattaa
tarvittaessa tulla komennus muillekin tiloille. Mati
toteaa olevansa onnekas, koska kaikkien tilojen
isännät ja emännät ovat todella mukavaa porukkaa ja
yhteistyö sujuu erittäin hyvin. Vaikka kuvittelisi, että
työ on yksinäistä puurtamista lähinnä elukoitten
parissa, ovat sosiaaliset taidot, hermojen hallinta ja
vuorovaikutustaidot hyvä olla hallussa tässä työssä.
Nämä taidot ovat hioutuneet hyviksi jo Matin
aikaisemmissa töissä.

Mati ehti tehdä lomitustöitä nelisen vuotta, kun hänen esimiehensä, Bojan Mäkelä, Kristiinankaupungin
lomitustoimistossa ehdotti tutkinnon suorittamista. Kauhajoella alkoi sopivasti opiskeluryhmä, johon pääsi
mukaan opiskelemaan oppisopimuksella.

-Oppisopimusopiskelu vaatii opiskelijalta tahtoa ja kiinnostusta kehittää itseään. Oleilemaan ei kannata lähteä.
Opiskelu on tuonut paljon uutta, työtavat, koneet ja tekniikat muuttuvat ja päivittyvät koko ajan, ja on hyvä
saada viimeisintä tietoa omaan työhön. Opinnoista löytyy myös perustelut sille miksi töitä pitää tehdä milläkin
tavalla. Oli todella hyvä asia, että esimerkiksi lypsyasioita käytiin hyvinkin perusteellisesti läpi. Mati kertoo
opiskeluiden sujuneen tosi hyvin, koska tilojen isännät suhtautuivat myönteisesti opiskeluun. He olivat valmiita
ohjaamaan oppimistehtäviä ja tarjosivat tilaisuuden tutkintosuoritusten tekemiseen.

Maatalouslomittajan työhön kannattaisi hiukan tutustua ensin vaikka harjoittelun kautta. Työ voi yllättää, ja
tiloilla tulee kaikennäköisiä tilanteita vastaan. Sinänsä työ ei vaadi suurta fyysistä voimaa, mutta on jonkin
verran kuluttavaa ja rasittavaa nivelille, lisäksi kuumuus ja hankalat työasennot saattavat rasittaa, Mati valottaa
työn vaatimuksia.

-Koulutusta ei ole varmaankaan mahdollista paremmin järjestää! Mati koki teorian ja työnteon tukeneen
toisiaan erinomaisesti, ja opinnot etenivät sujuvasti. Opiskeluryhmän yhteishenki oli hyvä, ja vaikka
valmistumisesta on kulunut vasta muutama kuukausi, yhteisiä juttutuokioita jo vähän kaipaa.
-Onneksi olemme sopineet tapaavamme jossain sopivassa välissä, kunhan kesälomitukset hellittävät.

