Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke – POLUT
Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke päättyy vuoden 2014 loppuun.
Vuosi 2014 on ollut hankkeen neljäs ja viimeinen toimintavuosi. Vuosi ei ole ollut niin toimintaa täynnä kuin
aiemmat vuodet, mutta paljon on silti tehty!
Metsäruusun toimipisteen puutarhalla tuotettiin luonnonkasvien taimia viljelystä kiinnostuneiden toimijoiden
tarpeisiin vuonna 2014 yli 17 000 tainta puutarhuri Helena Piltosen toimesta, toimipisteen opiskelijoiden
avustuksella. Toimijoille jaettiin taimien lisäksi myös suuri määrä eri luonnonkasvien siemeniä. Taimi- ja
siementuotannon lisäksi toimipisteen puutarhalla päätettiin käynnissä olevat viljelykokeilut ja valmisteltiin
luonnonkasvien siemenviljelmä ja Pohjoisten luonnonkasvien näytemaan hankkeen jälkeiseen aikaan.
Luonnontuotealaan liittyvä opetus on ollut hankkeessa mukana myös vuonna 2014, vuoden aikana on tavattu
monen eri oppilaitoksen luonnontuotealan opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Metsäruusun toimipisteen
työssäoppijoita on hankkeessa työskennellyt läpi vuoden. Työssäoppimisjaksoja suorittavat opiskelijat
työskentelivät aktiivisesti myös Luonnonraaka-aineiden käsittelyasemalla hankkeen yhteistyöyritysten (Arctic
Warriors Oy, Mehiläistuote Mellis Oy, Rovaniemen 4H-yhdistys, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
työtehtäviä tekemällä, käytännöntöihin tutustuen. Hankkeen henkilöstö vieraili Metsäruusun toimipisteen ja
tänä vuonna myös Jänkätien toimipisteen opiskelijoiden kanssa lappilaisten viljelijöiden tiloilla tutustuen
luonnonkasvien viljelyyn käytännössä. Kesällä hankkeessa työskenteli kesätyöntekijänä toimipisteen
luonnonvaratuottajaopiskelija. Hankkeeseen valmistui myös kaksi uutta opinnäytetyötä: yksi Lapin
ammattikorkeakoulusta ja yksi Lapin ammattiopistolta.
Vuoden 2014 aikana hankkeen henkilöstö teki yhden opintomatkan: Metsäruusun toimipisteen opiskelijoiden
kanssa reissattiin Valtakunnallisille luonnontuotepäiville Kokkolaan syyskuussa.
Yhteistyötä tehtiin monien toimijoiden kanssa, maakunnan ulkopuolellakin ja hankeyhteistyötä tehtiin
monipuolisesti eri hankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Rovaniemen 4H-yhdistyksen kanssa, kuluneen
vuoden aikana kerättiin yhteistyössä luonnonyrttejä ja järjestettiin useampikin tapahtuma lappilaisille lapsille ja
nuorille tiedottaen luonnontuotteista ja luonnontuotealasta.
Kuluneen vuoden aikana hankkeen toimintaa esiteltiin jälleen lukuisissa eri tapahtumissa, erityisesti hanke oli
esillä Metsäruusun toimipisteen eri tapahtumissa keväällä ja syksyllä. Luonnontuotealasta kiinnostuneiden
nuorten yrittäjyyttä innostettiin ProAgria Lapin yhteistyönä Minustako luonnontuotealan yrittäjä -illassa
helmikuussa, helmikuussa vierailtiin luonnonkasvien kanssa myös Lapin keskussairaalaan Hoida ja Helli hyvänolonmarkkinoilla. Huhtikuussa pidettiin Hyötykasvikuivurit-teemapäivä Lapin ammattiopistolla. Rauni
Korva-Hyötylä matkasi esittelemään pohjoisia luonnonkasveja Luostolle pääsiäisenä ja hankkeen
kesätyöntekijä esitteli luonnonkasveja Avoimet puutarhat -tapahtumassa kesäkuussa Pohjoisten
luonnonkasvien näytemaalla. Hankkeen työntekijöiden toimesta järjestettiin yksi isompi tapahtuma myös
vuonna 2014: Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari marraskuussa, jossa oli kuulemassa maaseudun
ajankohtaisia asioita yli 200 kuulijaa!
Kuluneiden hankevuosien aikana on kylvetty monia hyviä siemeniä Lapin luonnontuotealalle. Yhteistyössä
lappilaisten ja Lapin ulkopuoleltakin tulevien toimijoiden kanssa on kehitetty Lapin luonnontuotealaa, jotta
luonnonraaka-aineita jalostavilla yrityksillä olisi tulevaisuudessa laadukkaita raaka-aineita saatavilla. Yhtä
aikaa on tuotu uusia, nuoria toimijoita Lapin luonnontuotealalle ja kannustettu heitä luonnontuotealan
yrittäjyyteen. Myös Lapin luonnontuotealan toimijoiden toimintaympäristöä on kehitetty toimivammaksi muun
muassa uusia toimitiloja kehittämällä ja yhteistyöverkostoja luomalla. Monia askeleita on menty eteenpäin,
mutta monia askeleita on vielä eteenpäin otettavana.

Hankkeen henkilöstö kiittää kaikkia yhteistyötahoja menneistä, toiminnan
täyttäneistä vuosista!

