Varavoimaa
Farmarille
muutoksiin

Tietoa, tukea ja apua työhyvinvointiin,
jaksamiseen, ihmissuhteisiin, talousasioihin,
riskienhallintaan ja muutoksiin.

TUKEA MUUTOKSISSA
Muutokset toimintaympäristössä tai omassa elämäntilanteessa edellyttävät usein tilan tulevaisuuden ja toimintatavan pohdintaa: minkälaista toimintaa haluan harjoittaa,
miten turvaan perheeni toimeentulon? Varavoimaa Farmarille muutoksiin -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. Hankkeessa tarjoamme 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 yhteyttä hanketyöntekijään mieltäsi askarruttavissa asioissa.
Etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.

MTK-SATAKUNNAN
VARAVOIMAA FARMARILLE -HANKE TARJOAA
Henkilökohtaista keskusteluapua ja tukea viljelijäperheille
Hyvinvointia, taloutta ja muutoksia edistäviä maksuttomia tilaisuuksia, työkaluja ja
muuta materiaalia
Tietoa ja neuvontaa erityisesti talousasioihin, hyvinvointiin ja jaksamiseen
Tukea maatilayrityksen muutostilanteisiin
Meillä on apunamme laaja ja monipuolinen eri alojen yhteistyöverkosto. Hanke saa
rahoituksen Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksilta EU:n maaseuturahastolta.

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 sinua hakemaan Melan ostopalvelusitoumuksia. Niillä voi hankkia asiantuntija-apua henkisiin vaikeuksiin, esimerkiksi yksilö- ja pariterapiaan, työnohjaukseen
sekä tietyin edellytyksin taloudellisiin ja juridisiin ongelmiin.
Auttaa yhteydenotoissa esimerkiksi talousneuvojiin, rahoittajiin, eri
viranomaisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Ulkopuolinen
voi nähdä asioita,
jotka itseltä ovat
jääneet huomaamatta.
Usein jo pelkkä
puhuminen auttaa
eteenpäin.

AINA ON VAIHTOEHTOJA. KAIKESTA VOI SELVITÄ.
Varavoimaa Farmarille on auttanut jo vuosien ajan satoja maatalousyrittäjäperheitä
Satakunnassa ja Pirkanmaalla.
Työntekijöillämme on osaamista ja kokemusta mm. maatilojen ja maaseutuyritysten
liiketoiminta-, talous-, tuki- ja rahoitusneuvonnasta, sovittelu- ja terapiatyöstä, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä maatalousyrittäjyydestä.
Tiimiimme kuuluu eri alojen ammattilaisia. Lisäksi saamme viljelijöiden ja heidän
läheistensä avuksi asiantuntijoita laajasta yhteistyöverkostosta. Osaan heidän palveluistaan voi saada Melan ostopalvelusitoumuksia tai maksutonta Neuvo2020-neuvontaa joiden hakemisessa olemme apuna.

KAIKKI YHTEYDENTOTOT,
TAPAAMISET JA KESKUSTELUT
OVAT EHDOTTOMAN LUOTTAMUKSELLISIA
Ensikontakti kannattaa ottaa puhelimitse tai sähköpostilla MTK-Satakunnan
Varavoimaa Farmarille -työntekijään, jolloin voimme sopia, miten ja missä jatketaan.
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