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Avaa sisimpäsi ja sytytä kipinäsi
Älä sinä maajussi yksin pakerra, mikset yhdessä aherra? 
Tämähän on mahtava asia, avaa siis toiveidesi rasia.  
Osallista rohkeasti muita ja näe arkinen metsä puilta. 
Oli apunasi tässä hanke tai kunta, älä kuitenkaan nuku Ruususen unta.  
Into yhteinen kummasti tarttuu ja kehitys varmasti karttuu.  
Yhteistyö antaa ajatuksille virtaa, eikä sille voi laittaa hintaa.  
Välillä toki muita haasta, älä sydäntä kuitenkaan raasta.

Kun toinen tekee hyvää rehua, voi häntä silloin aidosti kehua.  
Onko hänellä salainen resepti, löytyisikö meille yhteinen konsepti? 
Pellotkin on kartalla hujan hajan, aivan turhaa traktorilla ajan,  
voisiko silloin toisen apua käyttää ja kellon viisarit järkevältä näyttää?  
Työvoiman tarve on välillä suuri,  
onko yhteistyön välissä Berliinin muuri?  
Saumattomasti voisi maaseutu töitä antaa,  
se yhteiskunnan pitkälle kantaa.  
Naapurilla on vuokrata palju ja mulla mökissä matkailija kalju,  
tavaroitakin voi siis koko ajan käyttää  
ja muille esimerkkiä toiminnasta näyttää.

Tärkeintä tässä on tahtotila, ei sitä saa pois muiden pila.  
Vaikka teillä olis ala eri, eikä ideakaan syty heti, 
voi ajatus hullu teidät yhteen johtaa ja eurot tilinne saldoa nostaa.  
Ei kannata jämähtää paikoilleen, vaan jättää ovi raolleen.  
Kun jokainen puhuu tahoilleen ja etsii vastinetta rahoilleen,  
voi vanhasta strategista tulla mätä, mutta eipä kuitenkaan ole hätä!  
Silloin mukaan liittyy vielä Yrkkäri, ja tulee palettiisi lisää moni väri.

Jos tää juttu nosti sun huulta, saanee se innostukseesi uutta tuulta.  
Eipä mulla siis muuta, nousepa ulos tavoittelemaan kuuta!

”Kun yhdessä kehitetään, isommalla vaihteella revitetään!”

Kirjoittaja: Pirita Yliaho  
Kirjoitus löytyy myös SYOblogista:  
https://www.syo.fi/avaa-sisimpasi-ja-sytyta-kipinasi/
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Lue lisää

www.syoagri.fi

Seuraa somessa

Intoa opiskeluun löydät 
SYOagrin Facebook-sivulta:

facebook.com/SYOagri.

Siellä voit olla helposti 
 yhteydessä suoraan meihin!
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SYOagri Facebook |  SYO Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube | Twitter SYO.FI
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