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Varavoimaa Farmarille
muutoksiin -hankkeelle
rahoitus vuoteen 2021 asti

MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille -hanke
1. Henkilökohtainen apu
maatalousyrittäjille
- 350 maatilaa ja
600 maatalousyrittäjää
saanut jo apua

2. Hyvinvointia

3. Yhteistyö

edistävät tapahtumat ja
koulutukset

sidosryhmien kanssa
sekä monipuolinen
tiedotus

- mukana 350 tilaisuudessa,
joissa yli 9000 osallistujaa

- yli 400 ihmistä ja
100 organisaatiota

Muutos vaatii kypsyttelyä
Maatalous on jatkuvassa muutoksessa ja siihen on sopeuduttava. Elämässä voi tulla vastaan
myös ennakoimattomia vastoinkäymisiä, jotka muuttavat elämää
kertaheitolla. Toiset muutokset
perustuvat valintoihin, jolloin valitsemalla yhden polun luopuu
toisesta. Esimerkiksi sukupolvenvaihdos, maatilan merkittävä
laajentaminen, tuotantosuunnan
vaihdos tai tilanpidosta luopuminen ovat isoja muutoksia, jotka
vaativat aikaa ja pitkää sitoutumista tehtyihin ratkaisuihin.

Todellinen muutos
alkaa pään sisällä
Päätös muutoksesta vaatii usein
kypsyttelyä omassa ajattelussa
ja asenteissa. Suuret, pysyvät,
todelliset muutokset etenevät
vaiheittain. Tavoitetta kohti pyrkiessä kohtaa usein erilaisia
haasteita, epäuskoa ja turhautumista. Ne menevät ohi, kun uskot
tavoitteeseesi ja kykyysi saavuttaa se.

Varavoimaa muutoksiin
Keväällä starttaa Varavoimaa
Farmarille muutoksiin -hanke,
joka on saanut Satakunnan ja
Pirkanmaan ELY-keskuksilta rahoituksen vuoden 2021 loppuun
asti. Hankkeen päätavoitteena
on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen tukemalla maatalousyrittäjiä muutoksia vaativissa tilanteissa. Muutos
voi vaikuttaa työhön, perheeseen
ja muihin ihmissuhteisiin sekä
niiden
yhteensovittamiseen.
Muutos vaatii myös tarkastelua

omassa elämän- ja ajanhallinnassa sekä johtamis- ja talousosaamisessa.

ja Talouden ABC -tilaisuudet ja
myös hyvin suositut Hyvinvoinnin
ABC -koulutukset jatkuvat. Näiden tueksi teemme myös käytännönläheisiä työkaluja ja testejä,
jotka auttavat hahmottamaan
omaa ja maatilan tilannetta.

Hanke pyrkii omalta osaltaan
vaikuttamaan siihen, että asioihin tartutaan riittävän aikaisessa vaiheessa ennen kuin joudutaan vaikeuksiin. Tavoitteena on
edistää viljelijöitä ja sidosryhmiä
löytämään keinoja, joilla voi huomata ja vaikuttaa omaehtoisesti hyvinvointiin
liittyviin asioihin. Muutoksen keskellä oma
jaksaminen
herkästi
unohtuu.

Varavoimaa Farmarille -työntekijät auttavat maatalousyrittäjiä muutoksissa ja vaikeuksissa
eteenpäin. Jo pelkkä puhuminen
voi auttaa. Ulkopuolinen voi nähdä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka itseltä ovat jääneet huomaamatta.
Riitta Seppälä
Hankepäällikkö
Varavoimaa Farmarille

Maatalousyrittäjiä
ja
heidän
perheenjäseniään autetaan keskustellen sekä muun
viestinnän ja yhteistyön kautta. Eri
auttavien tahojen ja
muiden maatalousyrittäjiä lähellä olevien
o r ga n i s a a t i o i d e n
hyvä ja tiivis yhteistyö on tärkeää, jotta
oikeanlaista
apua
saadaan tilalle ajoissa. Hankkeen kautta
on saatavissa apua
myös maatilan toiminnan loppuessa, sillä silloin on aiheellista
miettiä jo hyvissä ajoin, miten jatkaa eteenpäin.
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Luottamuksellista ja maksutonta apua saatavilla

Vuoden 2017 aikana vastaava toiminta on levinnyt koko
Suomeen joko MTK-liittojen hankkeina tai Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta. Toimimme yhteistyöverkostona.

Suomen maaseutuverkoston verkostopalvelut on valinnut Varavoimaa Farmarille
II–hankkeen Euroopan laajuiseen Rural Inspiration Awards -kilpailuun.

Ensi syksynä aloitamme Maatalousyrittäjien Muutoksen ABC -

Varavoimaa Farmarille Muutos on mahdollisuus
Julkaisija:
Varavoimaa Farmarille II -hanke

MTK-Satakunta,
Itsenäisyydenkatu 35 A, 6. krs,
28130 PORI

Toimituskunta: Marjaana Perttula, Riitta Seppälä
Antero Kaappa ja Virve Hindström
Taitto: Ari Peltoniemi/Hyvät Ideat Ky
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Paino: Lehtisepät
Painos: 7 800 kpl

Mistä lähteä liikkeelle, jos rahat eivät riitä?
Moni viljelijä on sen tosiasian
edessä, että rahat eivät riitä laskuihin. Pystyäkseen maksamaan
laskunsa voi tilanteestaan ja taloudestaan ahdistunut viljelijä hätäpäissään turvautua lyhytnäköisiin konsteihin, jopa pikavippeihin,
että selviäisi laskuista muutamalla
kuukaudella eteenpäin.

Ensin syyt selville,
sitten keinot
Lyhytnäköisten ratkaisujen sijasta taloustilannetta pitäisi katsoa
pitkäjänteisemmin, ettei ajaudu
ojasta allikkoon. Itse voi olla niin
stressaantunut ja sokeutunut
tilanteelleen, että umpikujas-

ta pois päästäkseen kannattaa
pyytää ulkopuolista apua.
Jos talousvaikeudet ovat tilapäisiä, esimerkiksi katovuosista,
sairastumisista tai muista äkillisistä kriiseistä johtuvia, keinovalikoimaa on paljon.

Neuvo 2020 -talousneuvontaa maksutta
jopa 10 000 eurolla
Toiminnan huono kannattavuus,
tilan suuri velka tai liika työmäärä ovat asioita, jotka eivät ratkea
yhtä nopeasti. Näihinkin löytyy
kuitenkin tilakohtaisia ratkaisuja,
joilla saadaan asiat parempaan
suuntaan. Talouden suunnittelussa kannattaa hyödyntää myös
maksutonta Neuvo 2020 -palvelua ja tietyin rajoituksin Melan ostopalvelusitoumuksia.

Esimerkiksi Varavoimaa Farmarille -hankkeen työntekijät auttavat kartoittamaan tilanteen ja
selvittämään, mistä tilanne johtuu ja mitä on tehtävissä. Usein
viljelijä onkin yhdessä hanketyöntekijän kanssa yhteydessä
velkojiin. Näin saadaan tehtyä
realistiset maksusuunnitelmat ja
tilannetta voidaan auttaa muutenkin eteenpäin.

Jos talouden tasapainottaminen
ei ole mahdollista säästö- ja tehostamistoimilla,
osarealisoinneilla tai muilla käytettävissä
olevilla toimenpiteillä, tulee mietittäväksi isompi muutos. Se voi

Maksutonta apua maatilan
talousvaikeuksiin

olla esimerkiksi tuotantosuunnan
muutos, maatilan ulkopuolinen
työ, eläke tai tilan hallittu alasajo.
Tämä ei tapahdu yhtäkkiä, vaan
vaatii henkistä kypsyttelyä ja
suunnitelmia.

Oma hyvinvointi tukee
myös taloutta
Tiukentuva talous, kriisit tai uupuminen syövät ihmistä. Melan
ostopalvelusitoumuksen voi saada myös työnohjaukseen ja keskusteluterapiaan.
Varavoimaa
Farmarille muutoksiin -hanke järjestää syksystä alkaen myös hyvinvointia, taloutta ja muutosvalmiutta tukevia teematilaisuuksia:
Maatalousyrittäjän Hyvinvoinnin
ABC, Talouden ABC ja Muutoksen ABC.

Varavoimaa Farmarille -palvelu
Kokonaistilanteen kartoitus ja suunnitelma, miten eteenpäin
Apuna tarvittaessa yhteydenotoissa tai esim. pankki- tai ulosottoviraston käynnillä

Neuvo 2020 - maksutonta neuvontaa 10 000 €:lla
Rästissä olevien laskujen ja muiden velkojen selvittely
Talouden tervehdyttämissuunnitelma
Velkajärjestelyjen suunnittelu
Budjetointi kuluvalle ja seuraavalle vuodelle
Pidemmän aikavälin taloussuunnitelmat (investointi-, maksuvalmius- ja kannattavuussuunnitelmat)
Selkeät askelmat etenemiselle ja toteuttamisen tuki

Melan 500 €:n ostopalvelusitoumukset

Rästissä olevien kirjanpidot, veroilmoitukset ym. viranomaisvelvoitteet
Ostopalvelusitoumuksen haku Varavoimaa Farmarille kautta

Ongelmissa ei kannata jäädä yksin.

Velkaantuminen talouden ja
mielenterveyden prosessina
Varhainen välittäminen estää aallonpohjan

Uusi mielekäs
elämä

Ärtymistä
Rahat loppuvat ennen seuraavaa tuloerää
Sosiaalinen verkosto
Talous tasapainottuu
Turhautumista
Laskut myöhässä
laajenee
Ratkaisee ne asiat, jotka voi
Univaikeuksia
Maksuhuomautuksia ja -vaatimuksia
Elämäntilanteen
Taloustaitojen opettelua
Miettii yksin
Epärealistisia maksusopimuksia ja
hyväksyminen
Asioiden hoitaminen alkaa
Häpeää ja salailua
järjestely-yrityksiä
Fyysinen vointi paranee
Ammattiavun hakeminen
Perheriitoja
Velan maksua velalla,
Onnistumisen kokemuksia
Puhuminen
Lapset reagoivat
velat eivät lyhene
Valmis ottamaan apua vastaan
Tiedon hankkiminen
Itsekunnioitus laskee
Haasteilmoituksia
Toivoa
Suhteet ystäviin ja
Ulosmittaus alkaa
Tunnustaa tilanteen itselleen
sukulaisiin katkeilevat
Maksuhäiriömerkintä
Vihaa
Näköalattomuutta
Katkeruutta
Toivottomuutta
Eristäytyminen
Itsemurha-ajatuksia
Päihteiden käyttöä
Masennusta
Mielenterveysongelmia
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”Päätösten tekeminen
vaatii rohkaisua”

MUUTOS ON
MAHDOLLISUUS
Päivi ja Pasi Tammisto Kankaanpäästä kokevat saaneensa apua, tukea ja rohkaisua Varavoimaa Farmarille -hankkeesta. Vuoden sisällä tilan tuotantosuunta
on vaihtunut, parisuhde vahvistunut ja tulevaisuuden
näkymät kirkastuneet.
Sairaanhoitaja-diakonissa
Päivi Tammisto ja Kurikasta
kotoisin oleva Pasi Tammisto ovat viljelleet Päivin kotitilaa vuodesta 1996 alkaen.
Perheeseen kuuluu neljä poikaa:
Mikael (22), Matias (19), Topias
(16) ja Elias (12).
Vuosituhannen vaihteessa he
laajensivat yhdistelmäsikalaansa 80 emakon sikalaksi, jossa oli
vapaa porsitus. Myöhemmin osa
tuotannosta vaihtui lihasikoihin.
Päivin vasemman polven epä-

onnistuneet tekonivelleikkaukset
vuonna 2013 johtivat pysyvään
haittaan ja sarananivelen asentamiseen marraskuussa 2014.
Fyysisesti kuormittavan lihasikalan tilalle piti keksiä ainakin osin
muuta.
Päivi ja Pasi Tammisto ovat vasikoiden välikasvattajia.

Epätietoisuus rassasi
Päivi ja Pasi pyörittelivät mielessään, mitä tehdä tulevaisuudessa. Väsymys, stressi, epätietoisuus, unettomuus ja taloudelliset
huolet alkoivat rasittaa jo parisuhdettakin. He päättivät pyytää Riitta Seppälän Varavoimaa

Farmarille -hankkeesta käymään
tilalla alkuvuodesta 2018. Riitta
oli molemmille tuttu viljelijöiden
hyvinvointipäivistä Ikaalisissa samoin kuin Varavoimaa Farmarille
-hankkeen järjestämästä Hyvinvoinnin ABC-kurssista.

Ulkopuolinen apu auttoi
näkemään muutosmahdollisuuksia
Pariskunta koki hyväksi keskustelun ulkopuolisen kanssa, sillä
itse usein sokeutuu tilanteelle ja

Kiila-kuntoutus maatalousyrittäjille
Kankaanpäässä, vielä ehtii hakea

Maatalousyrittäjän
hyvinvoinnin

- Maatalousyrittäjien Kiila-kuntoutus nro 76232
(8 hengen ryhmä) työkyvyn parantamiseksi
- Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa
kolme jaksoa (5+5+3 vrk) 2019-2020
- Lisäksi arviointipäivä ja tapaaminen maatilalla
sekä loppuarviointi
- Hakuaika 30.3.2019 asti (Kelan kuntoutushakemus
KU 101 ja hoitavan lääkärin B-lausunto)
- Kuntoutusjaksot ovat maksuttomia ja sisältävät täysihoidon
- Kuntoutusraha ja sijaisapu mahdollisia
Lisätietoja: Kuntoutuskeskus/Esko Isohannu, puh. 050 550 9420
ja Riitta Seppälä, riitta.seppala@mtk.fi.

ABC

Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutukset
24.10. - 25.10. Ilmoittautumislinkki:

www.lyyti.in/hyvinvoinninABC20193satak

14.11. - 15.11. Ilmoittautumislinkki:

www.lyyti.in/hyvinvoinninABC20194satak

Ali-Ketolan matkailutila, Ketolantie 176, Kokemäki
Koulutuksen teemoina ovat:
• ihmissuhteet ja vuorovaikutus
• tunnetaidot
• elämän- ja stressinhallinta
• kriisit ja niistä selviäminen
• mistä saan apua hyvinvoinnin tueksi

Tuetut lomat vain 20 €/vrk
- Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää vuoden 2019
aikana monia lomaviikkoja maatalousyrittäjille yhteistyössä 		
MTK:n kanssa. Myös lukuisia ns. yleisiä lomajaksoja haettavissa.
- Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja
sosiaalisin perustein. Omavastuuosuus on aikuisilta 20 €/vrk,
alle 17-vuotiaat lapset maksutta.
- Lisätiedot ja hakulomakkeet löytyvät sivulta mtlh.fi.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia
ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä.
Koulutus ei kuitenkaan sovellu akuutissa kriisissä olevalle.
Illalla on ohjelmassa kevyttä liikuntaa, saunomista ja
leppoisaa yhdessäoloa. Melan Välitä viljelijästä -projekti maksaa
osallistujien tarjoilut ja yhden yön yöpymisen.
Koulutuksen tarjoaa MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille II -hanke.
Lisätietoja:
Riitta Seppälä/Varavoimaa Farmarille,
riitta.seppala@mtk.fi, p. 044 972 6195

Maatalousyrittäjien syksyn kuntoremontit haussa
- Hotel Club Caribiassa Turussa kuntoremontti toteutetaan
2+ 2 +2 vrk jaksoissa. 1. jakso on 20.-22.11.2019 ja muut
jaksot ovat vuonna 2020.
- Break Sokos Hotel Oulun Edenissä kuntoremontti toteutetaan
5 + 2 vrk jaksoissa. 1. jakso on 3. - 8.11.2019 ja seurantajakso on 26. - 28.3.2020.
- Kuntoremonteista löytyy tietoja ohjelmineen ja hakuohjeita 		
Varavoimaa Farmarille -netti- ja Fb -sivuilta.

Satakunta

Varavoimaa Farmarille
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työnohjauskin.
- Möykkyjä suli noiden käyntien
aikana. Ne möykyt olivat sekä
tiedostamattomia sekä tiedostettuja. Oli ihana todeta, että
avioliitossamme on niin paljon
hyvää ja säilytettävää. Se tuo
positiivisen vireen elämään,
Päivi vakuuttaa.

Sikalasta vasikkala
Taloussuunnittelussa oli mahdollisuus käyttää maksutonta Neuvo 2020 -palvelua. Tila oli parin
vuoden ajan kokeillut lihasikojen
ohella vasikoiden välikasvatusta ja päätyi pian Riitta Seppälän
käynnin jälkeen maaliskuussa
2018 hakemaan investointitukea
sikalan kaikkien kolme osaston
muuttamiseksi vasikkalaksi. Atrian kanssa järjestyi sopimus, ja
nyt tilalla kasvaa kolme 70 vasikan erää yhtä aikaa. Vasikat tulevat useilta tiloilta 2-4 viikon ikäisinä ja siirtyvät eteenpäin noin
puolivuotiaina.
- Vasikat ovat terapeuttisia
eläimiä ja työ palkitsevaa. Väsymys ja ärtymys unohtuvat
vasikkalassa. Tuotantosuunnan
muutos on virkistänyt meitä ja

Teksti ja kuva: Marjaana Perttula

muutosmahdollisuuksille.
- Väliin on hyvä, että joku ulkopuolinen ravistelee. Suosittelemme lämpimästi! Kaikki
muutokset ovat isoja asioita, on
sitten kyse peltojen vuokraamisesta, tilan ulkopuolelle töihin

menosta tai tuotantosuunnan
vaihtamisesta. Päätösten tekeminen vaatii myös rohkaisua.
Meillä alkoivat asiat edetä aika
hurjalla vauhdilla, Päivi kertoo.
Ostopalvelusetelien avulla järjestyi niin parisuhdeterapia kuin

antanut elämään paljon potkua
ja mielekkyyttä, Päivi sanoo.
- Vaimon sairaanhoitajan silmää tarvitaan tässäkin hommassa, vasikoiden kanssa,
huomauttaa Pasi.

Tilalle on jatkaja
Pariskuntaa kannustaa myös se,
että tilalle on jatkaja. Matiaksella
on haaveena maatalousyrittäjän
ammatti ja agrologiopinnot odottamassa armeijan jälkeen.
- Matias on eläinrakas, innokas ja
osaava. Häneltä sujuvat niin pelto- kuin konetyötkin. Vasikkalan
Pasi ja Matias remontoivat yhdessä, Päivi kertoo ylpeänä.
Pariskunta muistuttaa, että työn
ohella elämässä pitää olla muutakin, missä voi latautua ja rentoutua. Myös kontakteja, joissa ei
puhuta maataloudesta tai työstä!
Päiville latautumista on liikunta,
vapaaehtoistyö sekä luottamustoimet. Pasi lähtee mielellään poikien jalkapallopeleihin ja -harjoituksiin mukaan.
- Olemme myös siinä mielessä onnekkaita, että kuulumme
neljän tilan lomarenkaaseen,
jossa työskentelee ”maailman
paras lomittaja”, Päivi ja Pasi
Tammisto kiittelevät.

NAURU TEMPAA MUKAANSA
tavat kireää tunnelmaa.
Kaikki huumori ei kuitenkaan ole
hauskaa ja toimivaa. Mikko Vaismaa muistuttaa, että pelisilmä pitää olla ja huomata kulloisestakin
tilanteesta, onko tämä sopivaa
huumoria. Jos loukkaa toista,
huumori ei ollut hyvää. Puoliso
voi ärsyyntyä, ottaa nokkiinsa ja
suuttuakin.
- On aika tyypillistä, että aina
ei jaksa puolison vitsailua ja
hassuttelua. On vain odotettava parempaa hetkeä ja hyväksyttävä, ettei huumori aina ole
tilannetta vapauttava. Ärsyyntyvän puolisonkin on hyvä kuitenkin muistaa olla kiitollinen,
että toinen ottaa kontaktia,
Vaismaa sanoo.
- Toivottavasti tilanne ei ole
se, että puoliso aina ärsyyntyy
toisen huumorista. Silloin en
osaa sanoa, miksi nämä kaksi ihmistä ovat aikanaan edes
ihastuneet toisiinsa. Silloin voisin suositella pariterapiaa, hän
lisää.

Nauru saa hyvälle tuulelle. Huumoria arkeen tulee,
kun antaa itselleen ja puolisolleen luvan hassutella,
sanoo standup-koomikko Mikko Vaismaa.
vää. Tuttu sanonta on, että ”nauru pidentää ikää”.
- Kunnon nauramisen jälkeen
olo on kuin olisi puhdistautunut. En tiedä, elääkö ihminen
oikeasti pidempään, mutta
henkistä hyvinvointia nauru ainakin lisää. Sen ihmisen elämä
on raskasta, joka ei naura, Mikko Vaismaa toteaa.
Huumori on Vaismaan mukaan
paljolti sisäsyntyistä. Vaikka ei
itse tuottaisi huumoria, voi kuitenkin olla osallisena huumorista ja nauraa sille. Kukaan ei ole
huumorintajuton.
- Jos vaikka aviomies on huumorin tuottaja ja vaimo nauraa
iloisen hersyvästi, tuloksena
on yhteinen nauru. Se taas on
yhdistävä kokemus, hän huomauttaa.
Huumorista voi saada voimaa. Se
vapauttaa, rentouttaa, tekee hy-

Entä jos ei naurata?
Mutta mistä repiä huumoria arkeen, jos olo on väsynyt ja stressaantunut? Vaismaa myöntää,
että on helpompi olla hyväntuulisena hauska.
- Jos kaksi väsynyttä ihmistä
kohtaa aamulla toisensa, ainoa
keino saada siitä jotain hauskaa on nauraa juuri sille: kahdelle väsyneelle pörröpäiselle
ihmiselle, hän vinkkaa.
Tilannekomiikka ja omalle itselleen nauraminen yleensä vapaut-

va Mikko Vaismaa on koulutukseltaan luokanopettaja, mutta on
tehnyt kymmenen vuotta päätoimisesti standup-koomikon töitä.
- Olen päässyt toteuttamaan
haaveeni. Pienestä pitäen olen
rakastanut esittää koomisia
hahmoja. Inspiraation lähteinä tuolloin olivat Pirkka-Pekka
Petelius ja Vesa-Matti Loiri, hän
kertoo.
- Standup-koomikko kuitenkin
nousee lavalle omana itsenään
ilman peruukkeja tai muuta
rekvisiittaa. Minulla on vapaat
kädet, enkä ole sidottu mihinkään hahmoon, mies jatkaa.
Vaismaahan itseään uppoaa esimerkiksi Reinikaisen huumori.
Vaikka sarja on 1980-luvulta, se
toimii edelleen. Standup-koomikko kertoo nauravansa myös Fingerporille, vaikka muuten eivät
puujalkavitsit naurata.
- Nauran hyville letkautuksille
ja sanonnoille, nokkeluudelle ja
älykkyydelle, jossa on iso oivallus taustalla. Näsäviisaus sen
sijaan ei naurata, hän kertoo.

Nauru oivalluksille
Etelä-Pohjanmaalta syntyisin ole-
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Työnohjauksesta apua muutoksiin sekä
ajan- ja stressinhallintaan
sesta voidaan silloin siirtyä terapiaan tai päinvastoin.
- Maatiloilla työ, ihmissuhteet
ja oma jaksaminen nivoutuvat
usein erityisen tiiviisti yhteen.
Sukupolvenvaihdostilanteissa
luopujan ja jatkajan ajatukset
ja odotukset eivät aina vastaa
toisiaan. Silloin on hyvä istua
yhteisen pöydän ääreen pohtimaan kaikkien osapuolten näkemyksiä, odotuksia ja toiveita.
Näissä tapaamisissa voidaan
hyödyntää sekä perhepsykoterapian että työnohjauksen
menetelmiä, mainitsee Kruus
esimerkkinä.

Jokaisen olisi hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään
mitä tekee ja miksi tekee. Työnohjaus auttaa maatalousyrittäjää ajan- ja stressinhallinnassa sekä
omien rajojen tunnistamisessa.

Työnohjaaja, psykoterapeutti Heikki
Kruus on itsekin maatilalta kotoisin.

Maatalousyrittäjä voi saada ostopalvelusitoumuksen
työnohjaukseen tai terapiaan. Mitä on
työnohjaus ja miten se eroaa
terapiasta? Mistä henkilö tietää,
tarvitseeko hän terapiaa vai tarvitseeko hän työnohjausta?
Porilainen työnohjaaja, psykoterapeutti sekä perhe- ja paripsykoterapeutti Heikki Kruus
selventää termien sisältöä. Yksilöterapiassa on kyse ensisijaisesti ihmisen omista asioista,
esimerkiksi stressistä, elämänvaiheeseen liittyvästä kriisistä,

masennuksesta tai ahdistuksesta. Perhe- ja paripsykoterapiassa
ongelmat liittyvät ihmissuhteisiin,
esimerkiksi muutoksiin, eroon,
vuorovaikutusongelmiin
sekä
odotusten ja tarpeiden erilaisuuteen.
- Työnohjaus puolestaan on
oman työn tutkimista, arviointia
ja kehittämistä, joka tapahtuu
koulutetun työnohjaajan avulla.
Työnohjauksessa keskitytään
oman työn kysymyksiin, kun
taas psykoterapian kenttä kattaa koko elämän ja ihmissuhteet, Heikki Kruus sanoo.
- Usein on vaikea itse tietää, tuleeko oma henkinen kuormitus
ensisijaisesti työstä vai joltain
muulta elämän alueelta. Näistä
syistä ihminen ei aina heti tiedä, olisiko hänelle enemmän
apua työnohjauksesta vai terapiasta. Usein liiallinen stressi tai uupuminen on seurausta
elämän
kokonaistilanteesta,
hän jatkaa.

Työnohjaus vapauttaa
voimia
Työnohjaus vapauttaa voimia
sekä auttaa omien rajojen tunnistamisessa ja ajanhallinnassa.
- Muutostilanteet lisäävät työnohjauksen tarvetta, ja maataloudessahan muutos on jatkuva tila. Joskus on kysymys
lähinnä muutoksiin sopeutumisesta ja toisinaan on hyvä ottaa
itse aktiivista roolia ja tehdä
muutoksia, hän jatkaa.

Ostopalvelusitoumuksia
terapiaan, taloudellisiin tai
juridisiin asiantuntipalveluihin
sekä työnohjaukseen
Yksi henkilö voi saada korkeintaan kaksi 500 euron ostopalvelusitoumusta ja tilalla niitä voi saada useampikin henkilö.
Hakemus on yksinkertainen täyttää yhdessä Varavoimaa Farmarille -työntekijän kanssa, joka lähettää sen sähköisesti Melaan. Melan Välitä Viljelijästä -projektista saa päätökset muutamassa päivässä. MTK-Satakunnan alueelle on myönnetty jo
150 ostopalvelusitoumusta.
- keskusteluapu jaksamisen ja ihmissuhdevaikeuksien tueksi: psykiatri, psykologi, terapeutti, ihmissuhdeneuvoja
- työnohjaus
- talousneuvonta: myöhässä olevat kirjanpidot, veroilmoi-		
tukset tai tukihakemukset ym., joihin ei mahdollista
hyödyntää maksutonta Neuvo 2020 -neuvontaa
- juridinen neuvonta: yksityishenkilön velkajärjestelyn tai
maatilan velkasaneerauksen alkuselvittely,
ositus sovinnonjakona, kuolemantapaukset

Ihmissuhteet ja jaksaminen nivoutuvat yhteen
Heikki Kruus kertoo, että henkilön ensisijainen tarve tarkentuu
ensimmäisten tapaamiskertojen
aikana. Esimerkiksi työnohjauk-

Kaksi opinnäytetyötä syksyllä 2018:

Oma terveys ja jaksaminen suurin riski
Annariina Kokko Ulvilasta
teki opinnäytetyönsä
’’Kyllä se on huomattavasti parempi,
viime vuonna Oulun
silloin oli unet vähän heikoilla kantimilla ja
nyt on nukkunutkin. Ei ole ainakaan huonomammattikorpaan päin mennyt. Taloudellinen tilanne ei
keakouluun.
äkkiä kohennu, mutta
Siinä kartoitettiin
pikku hiljaa.’’
MTK-Satakunnan
Varavoimaa Farmarille II
-hankkeen onnistumista ja kehityskohteita
palvelua käyttäneiden viljelijöiden haastatteluna.

Nykyaikaisen lypsykarjatilan suurin riski on
oma jaksaminen ja terveys, ilmenee Sinikka
Lakkisen Hämeen ammattikorkeakoululle tekemästä YAMK-tutkielmasta.
Opinnäytetyö lypsykarjatilojen riskeistä toteutettiin kyselytutkimuksena Facebookin maatalousaiheisissa ryhmissä, joiden jäsenmäärä oli
yli tuhat.
- Riskienhallinnasta tulisi puhua ja kouluttaa tiloja enemmän.
Tilat ovat yleisesti ottaen varautuneet keskeisimpiin riskeihin hyvin,
mutta omaan jaksamiseen ja parisuhdeongelmiin tulisi varautua paremmin, kertoo Sinikka Lakkinen Sastamalasta.

Opinnäytetyö osoitti hank’’Että meistä välitetään,
keen tarpeellisuuden, silettä se on just tämän päivän maanviljelijän
lä kaikki haastatellut
tarpeisiin räätälöity. Ne antaa
kokivat saaneensa
tietynlaista toivoa.”
hyötyä. Erityistä kiitosta sai se, että avunpyyntöön reagoitiin nopeasti, työntekijä tuli tilalle ja tilanne otettiin tosissaan.

Lakkisen ja Kokon opinnäytteet löytyvät Theseuksesta
googlaamalla tai suoraan linkeistä:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520203
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018110116508
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Työterveyshoitaja Leila Salmi:

Varavoimaa Farmarille -hanke
tarjoaa apua solmukohtiin
Työterveyshoitaja Leila Salmi
Sastamalasta kokee Varavoimaa
Farmarille -hankkeen tärkeänä
tukena ja yhteistyökumppanina.
Työterveyshuollon
asiantuntemus painottuu terveysasioihin,
hanketyöntekijä pystyy maatalouden monipuolisena asiantuntijana tarttumaan juuri niihin solmukohtiin, joita yrittäjällä on.

Kynnys yhteydenottoon
madaltunut
Leila Salmi on huomannut, että
hankkeen tultua tutummaksi on
viljelijöiden kynnys yhteydenottoon madaltunut. Terveystarkastuksissa viljelijä voi itse kertoa
olleensa yhteydessä VF-hankkeeseen.
- Vuosikymmenien mittaan monista viljelijöistä on tullut itsellenikin läheisiä. Iso taakka on
pudonnut hartioilta pois, kun
Seppälän Riitta on mennyt tilalle. Silloin tiedän, että asia on
hoidossa, Leila Salmi toteaa.

- Iso plussa hankkeelle. Se on
hyvä polku viljelijöiden auttamiseksi, hän jatkaa.
VF-hanke on Salmen mukaan
pitänyt myös hyviä koulutuksia,
joissa työterveyshoitajat ja muut
sidosryhmät ovat saaneet tärkeää tietoa maatilan arjesta ja
haasteista. Uusia yhteistyökumppaneitakin on löytynyt.

Tärkeää huolehtia
itsestään
Leila Salmi muistuttaa työterveyshuollon tärkeydestä maatalousyrittäjille.
- On tärkeää huolehtia itsestään ja läheisistään. Jos ei itse
ole kunnossa, ei maatilakaan
voi hyvin, hän toteaa.
- Entistä enemmän pitäisi päästä ennakoivaan työterveyshuoltoon. Muuten joudutaan tilanteeseen, että apua haetaan
vasta sairaanhoidon kautta,
hän muistuttaa.

Leila Salmi toimii nykyisin työterveyshoitajana Terveystalossa Sastamalassa.
Hän kuuluu myös Varavoimaa Farmarille II -hankkeen ohjausryhmään.
Kuva: Sirpa Havu.

Auttavien tahojen nettiosoitteita

Yli 400 ihmistä ja 100 organisaatiota
Varavoimaa Farmarille
-yhteistyöverkostossa!

mela.fi – Välitä viljelijästä -projekti, työhyvinvointi, lomitus, eläkeja tapaturmavakuutukset
lansi-suomi.proagria.fi – maatalous- ja maaseutuyritysten neuvonta
tukinet.net - apua arkielämän kriisitilanteissa
mielenterveysseura.fi - apua mielenterveyteen
kirkonkeskusteluapua.fi, evl.fi - kirkon keskusteluapu,
diakoniatyö, perheasiain neuvottelukeskukset
vaestoliitto.fi - parisuhde, vanhemmuus, seksuaalisuus
miessakit.fi - miesten hyvinvointi mm. erotilanteissa
ensijaturvakotienliitto.fi - apua perheväkivaltaan
paihdelinkki.fi, aa.fi - keskustelupalvelu, testejä
al-anon.fi – alkoholiongelmaisten läheisten tuki
mtlh.fi - tuettuja lomia ympäri Suomea
tukihenkilo.fi - maaseudun tukihenkilöverkko

Työterveys- ja muu sosiaali- ja terveydenhuolto, terapeutit
ja työnohjaajat
ProAgria, yksityiset neuvojat, tilitoimistot, EU-avustajat
MTK-keskusliitto, MTK-yhdistykset
Lomitus, Mela, Välitä viljelijästä -projekti
Pankit, vakuutusyhtiöt, tilitoimistot
Satakunnan ja Pirkanmaan ELYt, TE-toimistot
Maaseutuviranomaiset, Maaseutuverkosto, Ruokavirasto
Eläinlääkärit, meijerit, lihatalot, seminologit
Seurakunnat, perheasiain neuvottelukeskukset
Perheneuvolat, ensi- ja turvakotien yhdistykset
Maaseudun tukihenkilöt, vapaa-ajan yhdistykset
Muut hyvinvointihankkeet ym. verkostot
Velkaneuvonta, ulosottovirastot
SPR, mielenterveysseurat, kriisikeskukset
Sovittelutoimistot
Työterveyslaitos, Kela
A-klinikat, AA, AL-Anon
SAMK, Sasky ym. oppilaitokset

Testejä ja harjoituksia
voimavaratesti.fi - viljelijän voimavaratesti
suomimies.fi – miesten hyvinvointivinkkejä
terveyskeskus.fi – testejä, laskureita ja muuta terveystietoja
headsted.fi apua stressiin, alakuloon ja univaikeuksiin
oivamieli.fi - apua stressiin, ahdistukseen ja masennukseen
mielenterveystalo.fi - tietoa ja työkaluja mielen itsehoitoon

Ajankohtaista tietoa taloudesta, hyvinvoinnista, tilaisuuksista ja auttavista tahoista:

mtk.fi/satakunta
facebook.com/VaravoimaaFarmarille
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Varavoimaa Farmarille -tilaisuudet

Satakunta

Varavoimaa Farmarille

MAATALOUSYRITTÄJÄN
TÄRKEÄT JURIDISET SOPIMUKSET
JA IHMISSUHTEET
Ti 12.3.2019 Rauma, Kulttuuritalo
Poselli, Nortamonkatu 12, Rauma
Ilmoittautuminen viim. 5.3.
lyyti.in/sopimukset2019
tai puh. 045 343 0670
Tilaisuus on osallistujille maksuton
Klo 17 Kahvitarjoilu
Klo 17.30-20.30

MAATALOUSYRITTÄJÄN
OIKEUSTURVA TARKASTUKSISSA
JA TOIMINTA ERILAISISSA TUNKEUTUMISTILANTEISSA
To 21.3.2019 Sastamala,Vammalan
ammattikoulu, iso auditorio, Ratakatu 36
Ilmoittautuminen viim. 13.3.
lyyti.in/oikeusturva2019
tai puh. 045 343 0670
Tilaisuus on osallistujille maksuton
Klo 18 Kahvitarjoilu
Klo 18.30-21

Läheiset ihmissuhteet –
rasitteita vai voimavaroja
Heikki Kruus, TM, perheneuvoja, työnohjaaja

Maatalousyrittäjän tärkeät
juridiset sopimukset

Ke 27.3.2019 Kankaanpää
Hakoniemen leirikeskus,
Hakoniementie 24, Kankaanpää
Ilmoittautuminen viim. 21.3.
lyyti.in/virkistysiltaKpaa2019
tai puh. 045 343 0670
Tilaisuus on osallistujille maksuton
Klo 17.30 Päivällinen (klo 19.30 asti)
Klo 18.30 Vuorovaikutuksesta
voimaa arkeen
Vuorovaikutuskouluttaja,
näyttelijä Sari Havas

Maatilan oikeusturva tarkastuksissa
Lauri Pakka, varatuomari

Maatalousyrittäjän yksityisyydensuoja
ja omatoimisen toiminnan rajat tunkeutumistilanteissa

Kaija Ruosteenoja, asianajaja
Avo- ja avioliiton erot, avioehto, ositus
Testamentit
Edunvalvontavaltuutus
Muut maatilan sopimukset

MAATALOUSYRITTÄJIEN
VIRKISTYSILTA

Pauli Pitkäkoski, rikoskomisario

TERVETULOA

TERVETULOA

MTK-Satakunnan
Varavoimaa Farmarille II -hanke

MTK-Satakunnan
Varavoimaa Farmarille II -hanke

Naisten ja miesten
saunat ja avantouinti
Talous- ja voimavaravinkkejä
Diakoniatyö maaseutuyrittäjän tukena
Muuta mukavaa virkistystä
Klo 21.30 Iltahetki leirikirkossa
TERVETULOA
Pohjois-Satakunnan MTK-yhdistykset,
Kankaanpään seurakunta,
Varavoimaa Farmarille II -hanke

• 6.3.Investointitreffit, Sastamalan Ellivuori

Tilaisuudet syksy 2019

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: lyyti.in/investointitreffit

• Talouden ABC - tilaisuudet

• osa 1. 30.10. Parkano, 31.10. Sastamala, 5.11. Eura
• osa 2. 19.11. Kankaanpää, Huittinen 21.11.
• osa 3. 3.12. Pori
• Muutoksen ABC -tilaisuus Rauma 29.10.
• Hyvinvoinnin ABC -tilaisuudet
• Kokemäki 24.-25.10. ja 15.-16.11. ks. s. 4
• Melan hyvinvointiristeily 7.-8.11.
• Investointitukipäivä (ProAgria) 12.11.
• Maatalousyrittäjien hyvinvointipäivä 27.11. Ikaalisten kylpylä

• 26.3. Sukupolvenvaihdospäivä, Pori (ProAgria)
• 29.3. Ensiapu- ja riskienhallintapäivä, Huittinen (ProAgria)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen lansi-suomi.proagria.fi/tapahtumat

• Tukikoulutukset – Lisätietoja nettisivuilta ja kuntien maaseutupalveluista
• 5.4. klo 10,
• 9.4. klo 10,
• 11.4. klo 18,

Sastamala
Huittinen
Eura

• 12.4. klo 10,
Kankaanpää
• 25.4. klo 18.30, Pori
• 26.4. klo 12,
Karvia

Ota rohkeasti yhteyttä

Aina on toivoa ja monenlaisista vaikeuksista selvitään
Varavoimaa Farmarille -hankkeen vetäjänä Satakunnassa on alusta asti toiminut agronomi Riitta Seppälä. Hän on aiemmin toiminut
muun muassa maatilojen ja maaseutuyritysten neuvonta-, koulutus- ja kehitystehtävissä elinkeinoasiamiehenä, yritysneuvojana ja
kehityspäällikkönä. Lisäksi hän on vastannut pankissa maatila- ja
yritysrahoituksesta ja on myös itse toiminut pitkään maatalousyrittäjänä. Hän on hankkeen ainoa päätoiminen työntekijä.
Virve Hindström on koulutukseltaan sekä agrologi (AMK) että
terveydenhoitaja (YAMK). Perheellä on Sastamalassa lammastila,
mutta hänellä on vuosien kokemus myös maito- ja matkailutilan
töistä samoin kuin hoitoalan töistä sairaanhoitajana. Hän on tehnyt
hankkeelle osa-aikaisesti erilaisia tiedotus- ja asiantuntijatehtäviä
syksystä 2017 lähtien.
Agrologi Antero Kaappa Kankaanpäästä toimi Varavoimaa Farmarille -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana ennen siirtymistään hankkeen osa-aikaiseksi työntekijäksi vuosi sitten.
Naudanlihatilan hoitamisen ohella Kaappa tekee kirjanpitoja ja
tukihakemuksia. Hän toimii aktiivisesti myös MTK:ssa.

VF-hankkeen työntekijät Antero Kaappa, Virve Hindström ja Riitta Seppälä. Kaikki kolme tekevät myös tilakäyntejä.

Riitta Seppälä,
p. 044 972 6195,
Virve Hindström, p. 050 309 0991,
Antero Kaappa, p. 050 080 9317,

Toimittaja, FM Marjaana Perttula on tarvittaessa apuna hankkeen
tiedotusasioissa.
.
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riitta.seppala@mtk.fi
virve.hindstrom@gmail.com
antero.kaappa@gmail.com

