Sopimus mentorin ja mentoroitavan välillä
Sopimuksen kestoaika: 1 vuosi
Sopimuksessa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä Luomuliiton mentor-toiminnassa, jossa
kokeneemmat luomualan yrittäjät ja viljelijät toimivat mentoreina toisille viljelijöille.
Luomuliitto ei velvoita mentor-paria allekirjoittamaan sopimusta, mutta mentor ja
mentoroitava voivat sen halutessaan tehdä esimerkiksi allekirjoittamalla tämän paperin.
Mentorin ja mentoroitavan yhteistyö:
Mentor sitoutuu kertomaan mentoroitavalle omasta luomutoiminnastaan (tai sen tietyistä
osa-alueista) ja kokemuksistaan ilman erillistä korvausta. Mentorin ja mentoroitavan
yhteydenpitoon kuuluvat seuraavat osiot:
 vähintään 3 keskinäistä tapaamista (vinkkejä seuraavalla sivulla)
 puhelin- ja sähköpostituki. Suositus puhelintuelle on arkisin ja lauantaisin klo 8-18
välisenä aikana, ellei toimijoiden kesken toisin sovita.
Jos näihin tavoitteisiin ei päästä, yhdessä mentor-toiminnan koordinaattorin kanssa sovitaan
korvaavasta järjestelystä tai mentor-maksun osittaisesta palauttamisesta.
Mentoroinnin kustannus
Mentorin yhteystiedot saa Luomuliitosta maksutta. Jos mentor vierailee mentoroitavan luona,
mentoroitavan tulee korvata tälle matkakulut. Mentorit toimivat vapaaehtoisina.
Ryhmämentoroinnin tapaamisilla ja muilla mentor-toimintaan liittyvillä tapaamisilla voi olla
erillisiä osallistumismaksuja.
Salassapito ja vastuu:
Molemmilla osapuolilla on velvollisuus säilyttää mentoroinnissa saamansa yrityskohtaiset
tiedot luottamuksellisina, ellei yhdessä toisin sovita. Mentorin antamat neuvot pohjautuvat
hänen omiin kokemuksiinsa omassa yritystoiminnassa ja kaikkinainen vastuu niiden
soveltamisesta säilyy mentoroitavalla. Tämä koskee erityisesti tukipolitiikkaan ja työ- sekä
tuoteturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa mentorilla on mahdollisuus rajata
käsiteltäviä aihealueita ja suositella Luomuliiton tai muiden asiantuntijapalveluiden
hyödyntämistä.

Mentor-toiminnan tavoitteena on helpottaa luomutuotannon neuvojen saamista ja edistää
verkostoitumista. Luomuliitto järjestää tapaamisia, jossa mentoroitavat, mentorit ja
Luomuliiton Puhelin- ja sähköpostineuvonnasta tutut asiantuntijat voivat tavata toisiaan.
www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/mentor

Vinkkejä mentorin ja mentoroitavan tapaamisiin
1. tapaaminen - Taustat




Keskustellaan molempien tilojen taustat, historia, tuotteiden markkinat, ihmiset tilalla
ja työnjako, koulutus, osaaminen, kielitaito, mielenkiinto, liikevaihto, työn määrä,
tuotantokatselmus.
Mitkä ovat keskeiset kysymykset, joihin mentoroitava haluaa vastauksia? Mihin niistä
täytyy hakea muualtakin tietoa ja neuvoa kuin mentorilta?
Mitä tulee selvittää ennen seuraavaa tapaamista ja milloin seuraava tapaaminen on?

Mihin etsitään ratkaisuja? Merkitse pari tärkeintä asiaa.
Kasvintuotanto
Kommentit
Eläintuotanto
Koneistus
Koneistus
Maan muokkaus
Tuotantorakennukset
Lajikkeet
Jalostustavoitteet
Viljelykierto
Hyvinvointi
Rikkakasvit
Lääkintä
Kasvitaudit
Laidunnus
Lannoitus /
Ruokinta /
maa-analyysit
ostorehut
Markkinointi
Myyntikanavat
Kannattavuus
Kannattavuus

Kommentit

Kaikesta voi keskustella, mutta kaikkea ei kannata yrittää ratkoa kerralla!
2. tapaaminen - Tuotantotekniikka





Keskustellaan erityisesti valituista tärkeimmistä asioista.
Mitä tavoitteita halutaan asettaa tuotannolle?
Onko investointi- tai yhteistyönkehittämisen tarpeita?
Mitä tulee selvittää ennen seuraavaa tapaamista ja milloin seuraava tapaaminen on?

3. tapaaminen – Eteenpäin kehittäminen




Miten maatilaa aiotaan kehittää?
Mitä mentor-toiminta on antanut?
Mitä tiedon lähteitä kannattaa seurata jatkuvasti?

Luomutuottajan apuna
Ajankohtainen tieto
Verkostot

Neuvonta
Tapahtumat ja
koulutukset
Nettimateriaalit

Luomulehti
Luomuyhdistykset:
www.luomuliitto.fi/jarjesto/verkostot/jasenyhdistykset
Sähköpostiryhmät:
www.luomuliitto.fi/jarjesto/verkostot/sahkopostiryhmat
www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta
luomu.fi/kalenteri
luomu.fi/tietoverkko

