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Mikä minusta tulee isona?
Tämä kysymys saattaa tulla mieleen varsinkin, kun kaikki tuntuu 
menevän päin puuta tai haluaa vaihtoehtoja arkeen. 

Niin myös Sarille, joka lähti Maatilan johtamiskoulutuksesta 
hakemaan vahvistusta talousosaamiseensa ja miettimään maatilan 
tulevaisuuden vaihtoehtoja. Päätös nautojen loppukasvatuksen lopet-
tamisesta oli tehty, mutta mitä sitten? 

Varmuutta omiin päätöksiin laskelmien kautta
Sari teki vaihtoehtoiset suunnitelmat ja laskelmat emolehmille ja 
kasvinviljelyyn. Hän sai tietoa ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista, 
ja mitä ne konkreettisesti arjessa tarkoittaisivat. 

Sari halusi syventää osaamistaan ja taitojaan talouslaskelmien osalta 
ja jatkoi Talousjohtaja -koulutukseen. Siellä hän pääsi keskittymään 
talouden ja tuotannon yhteensovittamiseen syvemmin. 

- Koulutukset toimivat hyvin, kun ne tehdään itselle, eikä millekään 
esimerkkitilalle. Asiat selkiytyivät, kun piti itse kaivaa luvut verolomak-
keelta, Sari toteaa.

Ratkaisu synnytti lisää mahdollisuuksia
Miten kävi? Tuotantosuunta muuttuu kasvinviljelytilaksi, mikä mahdol-
listaa myös muita vaihtoehtoja. Tilan ulkopuolinen työ toi Sarille 
uuden koulutustarpeen, seuraavaksi hän aikoo kehittää omaa osaa-
mistaan Maatilan yritysneuvojakoulutuksen avulla. 

Mikä sinusta tulee isona?
Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Siksi on tärkeää pystyä havait-
semaan omia ja tilansa kehittymiskohteita ja arvioitava, millaista 
tietoa ja taitoa itse tarvitsee työssään nyt ja tulevaisuudessa. Usein 
maatilayrittäjät tulevatkin koulutuksiin hakemaan uusia näkökulmia ja 
ratkaisuja omaan tekemiseen, eli varmuutta omiin päätöksiin!

Välillä kannattaa pysähtyä miettimään: Mikä minusta tulee isona?

 
Kirjoittaja: Minna Rintamäki  
Lue koko blogiteksti: www.syo.fi/mika-minusta-tulee-isona/ 

Agri-tiimissä  
sinua palvelevat

Koulutuspäällikkö
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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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