Maatalousyrittäjille ja heidän kanssaan työskenteleville

Rohkeasti tulevaisuuteen Osaaminen muutosten tukena
Ke 10.11.2021 klo 9.00-16.00 Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, Pori
Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköisesti
Klikkaa tästä
www.lyyti.in/muutospaiva2021
ja ilmoittaudu
viimeistään 1.11.2021 tai niin kauan kuin paikkoja riittää.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset myös MTK-Satakunta, gsm 045 343 067
Tilaisuus on maksuton.
Kahvit tarjoaa OP Länsi-Suomi, Aito Säästöpankki ja LähiTapiola Länsi-Suomi
ja ruokailun Melan Välitä viljelijästä -projekti

9.00 Tutustuminen osastoihin, kahvitarjoilu
10.00 Varavoimaa Farmarille -hanke muutosten tukena
Riitta Seppälä, hankepäällikkö, MTK-Satakunta

10.25 Mistä rohkeus muutoksiin?
Eija Hinkkala, yrittäjä, valmentaja

11.20 Osastojen parhaat tärpit
11.45 Ruokailu, tutustuminen osastoihin
13.30 Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla
Laura Mäkelä, hankepäällikkö, MTK-Satakunta

13.50 Elinikäinen oppiminen muutosten tukena

Ritva Toivonen, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan dekaani, metsänhoitaja

14.20 Maatalousyrittäjät muutoksissa

Antero Kaappa, Virve Hindström, Arto Ylilammi, Jari Ruski

15-16 Kahvitarjoilu, mahdollisuus jatkaa
tutustumista osastoihin
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
Teemapäivän järjestävät yhteistyössä Varavoimaa Farmarille muutoksiin -hanke, Ilmastotekoja
ruohonjuuritasolla -hanke, MTK-Satakunta, Mela, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan TE-palvelut,
Leader-toimintaryhmät, WinNova, Saskyn ja Sataedun koulutuskuntayhtymät, Satakunnan, Hämeen ja
Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Porin yliopistokeskus, Pyhäjärvi-instituutti, Satafood, ProAgria
Länsi-Suomi, Wikli Group, Suomen Yrittäjäopisto, Helsingin yliopisto, LähiTapiola Länsi-Suomi,
OP Länsi-Suomi ja Aito Säästöpankki

Satakunta

Varavoimaa Farmarille
muutoksiin

MUUTOKSEN

®
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Minimessut
Yhteistyökumppaneiden osastoihin on mahdollisuus tutustua Minimessuilla klo 9–16. Yli 20 ”ständillä” on paljon tietoa ja vinkkejä
oman osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Mukana myös arvontoja ym. muuta mukavaa.
Minimessuilta saat yhdellä kertaa tietoa monenlaisista koulutuksista, kursseista, yksittäisistä opintojaksoista tai räätälöidyistä ”täsmäkursseista” kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan.
Saat tietoa siitä, miten osaamista voi päivittää esimerkiksi yritystalouteen, johtamiseen, kasvi- ja kotieläintuotantoon tai muuhun yrittämiseen liittyvissä asioissa.
Osastoilta löydät monia kehittymistä ja oppimista tukevia työkaluja,
jollaisia ovat esimerkiksi muutoksia ja omaa taloutta tukevat oppaat työkirjoineen samoin kuin vaikkapa Neuvo-palvelu, Bisnes+ ja
ProAika.
Tarjolla on tietoa myös maatilan investointien ja sukupolvenvaihdosten rahoittamisesta ja maaseutuyritysten muista tukimuodoista sekä
vakuutusvaihtoehdoista.

Kylpylä Merenneito
Klo 15 jälkeen on mahdollisuus virkistäytyä kylpylässä
uinti tarjoushintaan 12 €/aikuinen, 7 €/4-14 v, majoittujilla
sisältyy hintaan.
Kylpylässä on saunat, 17 metrin kuntoallas, poreallas,
lasten puuha-allas sekä hemmotteluallas porepisteineen.

Hoitola Lumo
Hyvinvointikeskus Lumosta saat monenlaisia kuntouttavia, kaunistavia ja rentouttavia hoitoja ammattitaitoisten hoitajien käsissä
tarjoushintaan 30 €/30 min.
Varaukset ja tiedustelut suoraan hoitola Lumosta
www.yyterinlumo.fi
https://evaraus.fi/yyterinlumo/ tai
puh. 0400 421 844 tai 02 628 5300
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Majoittuminen
Lisäksi voi tilata omakustanteisesti tarjoushintaan majoituksen
60 €/hlö/vrk/2 hengen huone
109 €/hlö/1 hengen huone
153 €/vrk/perhehuone/2 aikuista ja 1-2 lasta.
Majoitushinnat sisältävät buffetaamiaisen, kylpylän ja kuntosalin
vapaan käytön.
Osallistujat voivat varata tarjoushintaisen majoituksen
Virkistyshotellin myynnistä
myynti@virkistyshotelli.fi tai
044 401 5666 ma-pe klo 8.30-16 tai
vastaanotosta 02 628 5300.
Ilmoitathan ”tunnussanan” MTK-Satakunta - Varavoimaa 		
		 Farmarille muutoksiin. Osallistujat maksavat majoituksen 		
		 itse paikan päällä hotellivastaanottoon.

Lämpimästi tervetuloa!

