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Bondbloggens besökarantal över förväntan

4H Östnyland:
Hushållstjänster
till salu
■ Elva ungdomar från Östny-

Svenska YLE:s bondblogg,
www.bondbloggen.ﬁ, som
startade i februari har inte
behövt någon desto längre
etableringsfas. Med över
3.500 besökare per vecka
kan man konstatera att den
omgående funnit sin publik.
Mårten Seiplax, ad vid YLE Nya
Medier, säger att det gått över förväntan och att folk tagit till sig
bloggen direkt.
– Dessutom finns hälften av läsarna i huvudstadsregionen och
det betyder att vi nått ut till både
bönder och storstadsbor precis
som vi önskat, säger han.
YLE:s eget statistiksystem visar
endast vilken ort besökarna kommer ifrån. Numera har Bondbloggen även en ”fan page” på Facebook varifrån statistik över kön,
ålder och ort fås.
– Upp till 34 år läses bloggen av
lika mycket män som kvinnor,
men över 35 år dominerar kvinnorna svagt, säger Seiplax. Nyligen har den tid besökarna spenderar på bloggen också stigit från
fem till sex minuter i snitt.
Mats Björklund, Sonja Ek-Johansson, Nisse Husberg och Kalle
Svedjebäck har tillsammans skrivit omkring två hundra blogginlägg sedan starten och fått över
sju hundra kommentarer på dem.
Seiplax konstaterar att bönderna
verkar trivas med bloggen och
tycka om att föra en offentlig diskussion.
– Det har varit skrämmande roligt att blogga, säger Kalle Svedjebäck. Speciellt med tanke på att
jag aldrig tidigare förstått idén
med det hela. Men det är roligt att
dela med sig av något man själv
tycker om och att läsa andras
kommentarer.
Mats Björklund instämmer.
– Att blogga är behaglig omväxling till kroppsarbetet och jag antar att det är samma som när kon-

Allt som berör kalvar är populärt och när Mats Björklunds tjurkalv skulle få sitt namn för några veckor
sedan utlystes en namntävling på Bondbloggen. Intresset var stort, femtio förslag kom in och nu
heter kalven Hagrid.
torsarbetare vill ut i skogen, fast
tvärtom, säger han.
Hittills har spannmålsodlaren
Kalle skrivit ett par inlägg i veckan
som mest handlat om allmänna
ref lektioner gällande yrkesval,
bondeliv, bondeminnen och hur
tiderna förändras. När vårbruket
börjar kan det bli f ler inlägg och
då i dagboksform.

Populärt med kalvar
Mats i sin tur skriver tre till fyra
inlägg i veckan och då är djuren
i fokus. Både Mats och Kalle har
lagt märke till att folk är intresserade av kor, eftersom djurbönderna Mats och Sonja får många
kommentarer.
– Allt som berör kalvar är populärt, konstaterar Mats. Kalvar är
gulliga. När vi hade en namntävling visade folk förvånansvärt
stort intresse och vi fick ihop till
en lista om femtio namn till vår
tjurkalv.
Bägge är också rörande eniga
om att responsen de fått är fin.

Kalle konstaterar att en negativ
kommentar vägs upp av tio positiva och Mats berättar att många
ställer frågor, vill ha förtydliganden och veta mer.
Att bloggen slagit igenom kan
ha många olika orsaker.
– Jordbruk är lagom exotiskt.
Alla vet något, men inte för mycket, funderar Mats. Men det kan
också vara så enkelt att fyra olika
personer med olika produktionsformer och uttryckssätt ger större
variation.
– YLE lyckades verkligen få en
fantastisk spridning på oss fyra,
säger Kalle. Dessutom ser vi inte
lantbruket som ett problem och
tjatar inte om hur dåligt det går.
Vi beskriver vår vardag, inte våra
bekymmer. Folk är less på att lyssna till klagande jordbrukare.
Förutom att bönderna håller liv
i bloggen medverkar de också mer
eller mindre regelbundet i radions
Lördax. Bloggen utvecklas ständigt och har även anpassats för att
följas med via mobiltelefon. Dess-

utom ordnas olika tävlingar som
aktiverar läsarna och snart kommer en webbkamera att sättas upp
hos Kalle i Yttermark.
– Kameran kommer att filma en
veteåker under sommaren och
därefter ska stillbilder fogas ihop
till en filmsnutt så att folk får se
hur en åker förändras och hur fort
det växer, berättar han.
Mårten Seiplax säger att man på
YLE funderar över nya tekniska
lösningar så att f ler videon ska
kunna visas på bloggen, även i den
mobilanpassade versionen.
– Tillsammans försöker vi hitta
på olika saker man kan göra för
att engagera folk, säger Seiplax.
Kanske åker vi ut med bondbloggarna på olika evenemang till
sommaren. Vi får se.
– För tillfället lever vi intensivt
med bloggen, säger Kalle. Den ger
näring åt det man gör och det är
roligt att se då det uppskattas.
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Mette Pökelmann utsågs till Mästarnas mästare
■ Mette Pökelmann har vunnit
ﬁnalen i grenen hästskötsel i FMtävlingen Mästare 2010. Dessutom
vann hon hela tävlingen och tilldelades titeln Mästarnas mästare
år 2010.
– Det känns som en toppengrej,
som jag säkert kommer att ha nytta av i framtiden, säger en glad Pökelmann, som är hemma från Karis, är andra årets studerande på
Axxell Brusabys travsportinriktning på hästlinjen.
– Egentligen kom jag in på ridsidan, men efter bara några veckor
visste jag att det var trav som jag
ville hålla på med. Travsidan passar mig bäst eftersom att jag är så
tävlingsinriktad.
Förutom en examen från Brusaby siktar Pökelmann på en studentexamen från Kimitoöns gymnasium, en så kallad trippelexamen.

Juryn motiverade sitt val av Pökelmann med att hon har utomordentliga kunskaper i sin gren och
att hon utstrålar respekt för och
stolthet över sitt yrke.
Dessutom är hon vänlig, utåtriktad och har bra språkkunskaper.
Som Mästarnas mästare kommer Pökelmann i ett år att vara
PR-person för den finländska yrkesutbildningen.
Även för andra Axxellare var
tävlingen framgångsrik. Trädgårdsmästarstuderande Sampsa
Visuri, från Axxell Överby, vann
silver i partävlingen om hur ett
grönområde skall anläggas. Visuris par var Topi Piirainen från Kainuun Ammattiopisto.
Tävlingen ordnades förra veckan i Uleåborg där 450 yrkesstuderande tävlade i sammanlagt 40
olika grenar. – MM

Juryn motiverade sitt val av Mette Pökelmann till Mästarnas
mästare med hennes utomordentliga kunskaper, respekten för
och stoltheten över yrket samt att hon är vänlig, utåtriktad och har
bra språkkunskaper.

lands 4H har nyligen gått en kurs
som förbereder dem att jobba
som hemhjälp. Från och med
mitten av maj är det möjligt för
privatpersoner och andra som behöver en hjälpande hand att hyra
in tillfällig arbetskraft för småsysslor. Det kan exempelvis röra
sig om att tvätta mattor, stryka
kläder, skura golv, byta gardiner
eller räfsa löv. Men också att
fungera som sällskap åt äldre, att
gå med dem till butiken eller att
läsa tidningen för dem.
– Vi har redan tagit emot de
första uppdragen, men ännu
ligger vi lite lågt eftersom arbetsskyddslagen säger att ungdomar
inte får jobba så att det stör deras
skolgång, säger verksamhetsledare Bitte Kullberg-Terkki. Men i
mitten av maj börjar provperioderna vara över och det börjar
ﬁnnas mer tid.
All arbetsförmedling går via
verksamhetsledaren som fördelar
arbetstillfällena åt ungdomarna,
och arbetsuppgifterna måste
kontrolleras så att allt går rätt
till. Exempelvis får en person
under sexton år inte klippa gräs,
eftersom det räknas som farligt.
Klätterjobb och andra riskfyllda
och tunga uppgifter är heller inte
något som går för sig.
Tonåringarna är mellan fjorton
och sjutton år och deras spridning ﬁnns i så gott som hela
Östnyland. Det är bara Lappträsk
som ännu inte är representerat.
Kursen de gått har bland annat
gett dem inblick i vad man bör ta
i beaktande när man möter äldre,
hur man bäst städar och vad som
gäller när man rör sig i annans
hem.
– Ungdomarna har fått lära sig
vad tystnadsplikt innebär och
härnäst kommer vi att ha en träff
där vi skriver arbetsavtal. Därefter börjar den egentliga marknadsföringen som de också själva
kommer att medverka i, säger
Kullberg-Terkki. Den 29 maj far
vi ut på torget i Lovisa och marknadsför oss. Vi kommer även att
kontakta olika pensionärs- och
marthaföreningar.
Tio euro per timme är vad 4H
fakturerar för arbetet. En handledare kommer alltid att närvara
vid tillfälliga arbetsuppgifter
eller under den första introducerande gången ifall det rör sig om
återkommande sysslor som att
dammsuga eller vattna blommor.
– Det måste ﬁnnas en handledare med, säger Kullberg-Terkki. Ungdomarna ska känna sig
trygga och tycka det är roligt
att jobba, inte skrämmande och
farligt.
Ett plus för köpare av dylika
tjänster är att de kan dra av
sextio procent av utgifterna i
beskattningen, eftersom man
har rätt till hushållsavdrag på
upp till tretusen euro per vuxen
person i ett hushåll. Självrisken
är hundra euro per år.
Östnylands 4H har även hållit
en annan kurs för stallskötare.
Åtta ungdomar har utbildats för
att kunna avlösa stallägare med
skötseln av sina hästar.
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