Tietoa, tukea ja apua työhyvinvointiin,
jaksamiseen, ihmissuhteisiin, talousasioihin,
riskienhallintaan ja muutoksiin.
Ulkopuolinen voi nähdä asioita, jotka itseltä ovat jääneet huomaamatta.
Usein jo pelkkä puhuminen auttaa eteenpäin.
Ota yhteyttä mieltäsi askarruttavissa asioissa.
Etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.

TUKEA MUUTOKSISSA
Muutokset toimintaympäristössä tai omassa elämäntilanteessa edellyttävät usein
tilan tulevaisuuden ja toimintatavan pohdintaa. Minkälaista maataloutta haluan
harjoittaa, miten turvaan perheeni toimeentulon. Menestyvä maatilayritys 2
-hanke tarjoaa apua tilan tulevaisuuden pohdintaan yhdessä yrittäjän kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos mietit esimerkiksi:
• Tuotantosuunnan muutosta
• Tilan laajentamista
• Tilan myymistä
• Työntekoa tilan ulkopuolella
• Muutosta perhetilanteessa

MAKSUTONTA APUA
Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä monenlaisten paineiden alla. Myös erilaiset
muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa vaikuttavat maatilayrityksen toimintaan.
Eri tekijät voivat johtaa talouden epätasapainoon, liialliseen työmäärään, ihmissuhdeongelmiin tai tilanteeseen, johon on vaikea itse löytää ratkaisua. Menestyvä
maatilayritys 2 -hanke tarjoaa henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta
apua.

JOS MIELTÄSI PAINAA
•
•
•
•
•
•
•

Maatilasi tulevaisuus
Taloudellisen tilanteen heikkeneminen
Maksamattomat laskut
Ihmissuhteet tai yksinäisyys
Tekemättömät työt
Jatkuva kiire ja paine
Tai muut maatilaasi ja elämääsi
liittyvät pienet tai isot asiat, niin

Ota rohkeasti yhteyttä Anitaan ja Ariin.
Yhteydenotot ja keskustelut hankeasiantuntijan kanssa ovat täysin
luottamuksellisia, puolueettomia ja maksuttomia.

TARPEEN MUKAAN VOIMME
• Antaa näkökulmaa yrityksen muutostilanteissa, liittyivätpä ne
omistajanvaihdokseen, investointeihin, tuotannonsuunnan muutokseen
tai tuotannosta luopumiseen
• Kuunnella rauhassa sinua mieltäsi painavissa asioissa ja keskustella,
miten päästään eteenpäin
• Selvittää yrityksesi kokonaistilannetta talouden, liiketoiminnan,
ihmissuhteiden ja jaksamisen näkökulmasta
• Auttaa yhteydenotoissa esimerkiksi talousneuvojiin, rahoittajiin, eri
viranomaisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon

HANKE JAKAA TIETOA JA ANTAA APUA
JA TUKEA
MTK Varsinais-Suomen Menestyvä maatilayritys 2 -hanke tarjoaa maksutta:
• Henkilökohtaista keskusteluapua ja tukea
• Tiedotustilaisuuksia
• Vertaistukiryhmiä
• Tietoa ja neuvontaa erityisesti talousasioihin, hyvinvointiin ja jaksamiseen
• Tukea maatilayrityksen muutostilanteisiin

MELAN OSTOPALVELUSITOUMUS
ASIANTUNTIJA-APUUN
Kuormittavassa elämäntilanteessa olevan maatalousyrittäjän on mahdollista
saada Melan Välitä Viljelijästä -projektin kautta 500 euron arvoinen ostopalvelusitoumus.
Ostopalvelusitoumuksella helpotetaan asiantuntija-avun hankkimista.
Sitoumuksella voi hankkia asiantuntija-apua henkisiin, taloudellisiin tai
juridisiin ongelmiin. Useimmiten ostopalvelusitoumuksia on käytetty yksilötai pariterapiaan. Sitoumuksen voi käyttää myös työnohjaukseen.
Ostopalvelusitoumushakemus tehdään yhdessä Menestyvä maatilayritys 2
-hankkeen työntekijän kanssa, sillä hakemukseen tarvitaan hanketyöntekijän
suositus.

YHTEYSTIEDOT
Menestyvä maatilayritys 2 -hankkeen asiantuntijoina toimivat Anita Karppinen ja
Ari Heikkilä. Anitaan ja Ariin voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Kaikki yhteydenotot ja keskustelut hankeasiantuntijan kanssa ovat täysin
luottamuksellisia, puolueettomia ja maksuttomia.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan.

Anita on viljatilan emäntä,
jolla on työkokemusta mm.
elintarvikealan
kehittämistehtävistä.
Ari on viljelijä, jolla on
työkokemusta mm.
pankki- ja vakuutusalalta.

Anita Karppinen
p. 0400 541 334
anita.karppinen(at)mtk.fi

Ari Heikkilä
p. 050 472 3527
ari.heikkila(at)mtk.fi

www.facebook.com/mtk.varsinaissuomi – www.mtk.fi/menestyvamaatilayritys
Hanke saa rahoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.
Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet myös kaikki Varsinais-Suomen kunnat.
Hankkeen toiminta-aika on 15.5.2019-31.12.2021.

Aina on vaihtoehtoja.
Kaikesta voi selvitä.

