Hjälp till lantbruksföretagare i utmanande livssituationer
Grubblar du på hur du ska gå vidare?
Om du känner dig utmattad eller deprimerad, om du har drabbats
av en livskris, om ditt lantbruk har obetalda räkningar eller om du
av dessa orsaker behöver hjälp i juridiska frågor, är LPA:s projekt
”Ta hand om bonden” just för dig. På finskt håll finns även andra
landskapsvisa projekt.

Tröskeln är låg – tveka inte att ta kontakt!
Var inte ensam med dina problem, utan ta modigt kontakt med
projektarbetaren i din region. Projektarbetaren kartlägger din situation och söker tillsammans med dig utvägar för dig att gå vidare. De
här tjänsterna är gratis.Vid behov kan du hänvisas till experthjälp.
Via projektarbetarna och kontaktpersonerna är det också möjligt
att ansöka om en köptjänstförbindelse på 500 euro från LPA för
experthjälp. Mer information om köptjänstförbindelsen finns på
LPA:s webbplats under temat Ta hand om bonden.

LPA:s projekt Ta hand om bonden
Projektet genomförs med stöd av ett anslag som regeringen anvisat
LPA för ändamålet. Syftet med projektet är att hjälpa lantbruksföretagare och vidareutveckla modellen för tidigt ingripande.
Vänd

”Ta hand om bonden” och andra landskapsvisa projekt

Projektledare
Pirjo Ristola 029 435 2274 @mela.fi
Svensk information
Märta Strömberg-Nygård 029 435 2242 @mela.fi
Kontaktpersoner för övriga landskap:
Etelä-Pohjanmaa (Varavoimaa Farmarille)
Marja Lamminen 040 195 1174 @mtk.fi
Etelä-Savo (Välitä viljelijästä)
Ilpo Lehtinen 046 923 4380 @mela.fi
Häme (Välitä viljelijästä)
Salla Säteri 050 331 8521 @mela.fi
Kaakkois-Suomi (Virtaa viljelijälle)
Anni Kekki 040 593 0848 @mtk.fi
Kainuu ja Koillismaa (Välitä viljelijästä)
Jussi Pulkkinen 050 462 1109 @mela.fi

Keski-Pohjanmaa (Myötätuulta tuottajalle)
Suvi Lempiälä 040 920 9863 @mtk.fi
Keski-Suomi (Välitä viljelijästä)
Eila Eerola 050 331 5204 @mela.fi
Pirkanmaa (Voimaa farmarille)
Maija Pispa 040 920 9801 @mtk.fi
Pohjois-Karjala (Vipuvoimaa viljelijälle)
Maija Kakriainen 040 575 8813 @mtk.fi
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi (Välitä viljelijästä)
Eija Tammela 050 331 8973 @mela.fi
Pohjois-Savo (Voimaa arkeen)
Niina Suorsa 044 705 0402 @mtk.fi
Satakunta (Varavoimaa Farmarille)
Riitta Seppälä 044 972 6195 @mtk.fi
Antero Kaappa 0500 809 317 @mtk.fi
Uusimaa (Tarmoa maatalousyrittäjälle)
Anu Kirves 050 350 4034 @tts.fi
Varsinais-Suomi (Menestyvä maatilayritys)
Eila Tamminen 040 724 1271 @mtk.fi
Anita Karppinen 0400 541 334 @mtk.fi
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Projektarbetare för Österbotten, Åland,
Åboland och Nyland:
Susann Rabb 050 331 9056 @mela.fi
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