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Hyödynnä tuhansien eurojen edut Neuvo 2020 -palveluissa 
  
Suunnitteletko investointia ja tarvitset arvion sen kannattavuudesta? Onko omistajanvaihdos tulossa lähivuosina? 

Harkitsetko maatilasi yhtiöittämistä? Mietityttääkö talouden hallinta? Hyödynnä näihin Neuvo 2020 -järjestelmää, 

joka mahdollistaa asiantuntijamme laatimaan selvityksiä ja tekemään erilaisia kartoituksia sinulle edullisesti. 

Maksat vain palvelun ja matkojen arvonlisäveron. 

 

Neuvo 2020 -palvelua voit hyödyntää myös moneen muuhun selvitykseen liittyen esimerkiksi tilasi 

energiankäytön tehostamiseen, luomutuotantoon siirtymisen mahdollisuuksiin tai pellon vesitalouden 

parantamiseen. Käytettävissäsi on yhteensä 7000 euroa (valmisteilla korotus 10 000 euroon keväällä 2019). Tee 

asiantuntijamme kanssa suunnitelma, miten hyödynnät käytettävissä olevan tuen tilasi kehittämiseen. Löydät 

Neuvo-asiatuntijoidemme yhteystiedot kotisivuiltamme osoitteesta http://etela-savo.proagria.fi/neuvo2020. Voit 

myös tiedustella palvelua omalta asiantuntijaltasi tai ProAgria Etelä-Savon toimistolta, p. 0400 261 094. 

 
 
  
  

  
   

  

Poimi kiinnostavimmat koulutukset osaamisen kehittämiseen 
  
Järjestämme täydennyskoulutusta monipuolisesti maatilan tuotantoon, talouteen ja johtamiseen liittyvistä 

aiheista. Kokosimme tähän maito- ja lihatiloille sopivia koulutuksia kevään 2019 tarjonnasta. Koulutukset 

toteutetaan pienissä ryhmissä, jolloin myös keskustelulle ja osallistujien kokemuksille on aikaa. Lisätiedot ja 

ilmoittautuminen ProAgria Etelä-Savon kotisivuilla etela-savo.proagria.fi/tapahtumat tai p.0400 261 094. 

 
Talous Maili - Perehdy maatilan johtamiseen ja talouden hallintaan 5.3.2019 alkaen Juvalla 

Haluaisitko ymmärtää enemmän tilasi taloudesta? Missä mennään nyt? Missä on onnistuttu? Mihin olisi viisasta 

panostaa seuraavaksi? Mihin keskittäisin voimavarani? Kokoontumiset: 5.3., 19.3., 1.4., 9.4., ja 23.4.2019. 

Ilmoittaudu viimeistään 3.3.  
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Poikimapäivä 6.3.2019 

Onnistunut, säännöllinen poikiminen parantaa tilan taloutta. Tule kuulemaan ja jakamaan vinkkejä poikimisten 

onnistumiseksi. Emolehmäpainotuksella, sopii myös maitotilalle. Ilmoittaudu viimeistään 3.3.  

 

Kasvinsuojelukoulutukset ja kasvinsuojeluainetutkinnot keväällä Juvalla 

Viisi tilaisuutta: 20.3. Juva (puutarhapainotteinen), 26.3 Mikkeli, 4.4. Mikkeli, 12.4. Savonlinna ja 24.4. 

Pieksämäki.  Ilmoittaudu viimeistään viisi arkipäivää ennen tapahtumaa.  

 

Omistajanvaihdospäivät 20.3.2019 Rantasalmella ja 25.4.2019 Savonlinnassa 
Perustiedot luopujille ja jatkajille omistajanvaihdoksen suunnittelusta, rahoituksesta, sopimuksista jne. 

Ilmoittaudu viimeistään 6.3.  

 

Omistajanvaihdosta suunnittelevien -valmennus 22.3.2019 alkaen Juvalla 

Valmistaudu omistajanvaihdokseen ja verkostoidu muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 

Pienryhmä kokoontuu: 22.3, 12.4. ja 7.6. ja syksyllä loput 4 kertaa. Ryhmään kannattaa tulla jopa muutamia 

vuosia ennen suunniteltua omistajanvaihdosta. Ilmoittaudu viimeistään 15.3.  

 

Ruokaketjun tulevaisuustärskyt 22.3.2019 Mikkelissä 

Visiota viljelyyn, jalostukseen ja kauppaan. Tuoreita näkemyksiä huomisen ruokaketjusta. Mukana vuorineuvos 

Reijo Karhinen, prof. Juha Helenius HY Ruralia, tj. Markus Hellström Fazer Leipomot, kenttäjohtaja Arttu Laine, 

SOK, maatalousyrittäjät Elina Vauhkonen, maatalousyrittäjä Katriina Klinkowström, Karviaisten tila, johtava tutkija 

Pasi Rikkonen Luke, keittiömestari, Grüne Woche-kokki Teemu Kaijanen Ravintola Vaiha, ruoka- ja 

puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassinen, Mikkelin kaupunki, ruoka-asiantuntija Mervi Kukkonen, 

ProAgria/NKM, toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola ProAgria/MKN, päätoimittaja Tapio Honkamaa Mikkelin 

Kaupunkilehti. Ilmoittaudu viimeistään 14.3. 

 

Robotti-pienryhmä 28.3.2019 alkaen Juvalla 

Kokemusten vaihtoa ja hyviä käytäntöjä automaattilypsystä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Niina Saastamoinen, 

niina.saastamoinen@proagria.fi  

 

Yritystoiminnan äskettäin aloittaneiden valmennus 29.3.2019 alkaen Juvalla  

Varmuutta yrityksen pyörittämiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Keskeisiä asioita, jotka tulevat uuden yrittäjän 

eteen heti toiminnan alkumetreillä. Kokoontumiset noin kuukauden välein. Ilmoittaudu viimeistään 15.3.  

 

Navettarastit 3.-4.4.2019 Keski-Suomessa  
Taas pääsee navettakierrokselle tutustumaan erilaisiin navetoihin (1. pv) sekä kuulemaan ajankohtaisia asioita 

mm. investointipolusta, eläintautien hallinnasta, maitomarkkinoista (2. pv). Etelä-Savon kohteina uusi 

robottinavetta Pieksämäellä, kuivikepohjanavetta Haukivuorella ja syväparsimakuuhalli Juvalla. Kohteita myös 

muualla Itä-Suomen alueella. Hotellimajoitus. Järjestämme Etelä-Savosta 2-päiväisen opintomatkan, joka 

sisältää 2-3 tilakohdetta ja seminaarin. Ilmoittaudu viimeistään 20.3.  

 

Seosrehuhavainnot -päivä 11.4.2019 

Parhaat neuvot appeen teon onnistumiseksi. Iltapäivällä tilalla seurataan appeen tekoa käytännössä. 

Asiantuntijana Sari Jussila ProAgria Etelä-Suomesta. Ilmoittaudu viimeistään 1.4.  

 

Kaikki tapahtumat kotisivuillamme osoitteessa https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat 

Järjestäjinä mm. MaiLi - Maitoa ja lihaa Etelä-Savosta, Uutta Virtaa, Kipakka-, Unelmakauppa- ja Ravinnepiika -

hankkeet.Seuraa meitä myös somessa, liity Fb-ryhmiin ja osallistu keskusteluun! facebook.com/proagria 

facebook.com/groups/maitoajalihaa  

facebook.com/groups/taitavajohtaja  
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