
 

Maitoyrittäjät ry:n huippuseminaari ja tilavierailut 

”Onnistu ihmisten johtamisessa”  

– nappaa uudet ideat ja parhaat käytännöt oman yrityksen tuottavuuden 

kehittämiseen ja luo suhteita ja verkostoja – 

24.-25.10.2018 Holiday Club Caribia, Turku 

Keskiviikko 24.10. Luento- ja työpajapäivä 

9.30 – 9.55  Kahvi ja ilmoittautuminen, seminaarin avaus 

  ”Esimiestyön haasteet, laita työt sujumaan”  

10.00 – 11.00  Millainen on hyvä esimies ja miten selvitä vaikeista tilanteista ja henkilöistä? Piia 

Tulisalo, Prover Oy 

11.00 – 11.50 Psykologiaa tilalla, miksi tapojen muuttaminen voi olla niin vaikeaa? Vibeke 

Flaedgar-Nielsen, Seges. Esitys englanniksi, tulkattu. 

11.50 – 12.45 Lounas 

12.45 – 13.40 Mitä parhaat tilat tekevät? Mikä tekee parhaista 10 

tilasta parhaita? Vibeke 

”Esimiehen vaateet ja vastuut, brändillä houkuttelevaksi” 

13.40 – 14.25 Esimiehellä valtaa ja vastuuta työehtojen soveltajana, Veli-Matti 

Rekola, Maaseudun työnantajaliitto  

14.25 – 15.10 Kahvi ja ständeihin tutustumista 

15.10 – 15.50 Vinkkejä yrityksen brändin luomiseen, Liisa Vuorela, Koskenojan 
tila Oy ja Sami Vinkki, Demeca Oy 

  

 

”Tuloksia tiskiin huipputiimillä!” 

 

15.50 – 16.45  Yrityksen tulokset syntyvät yhteistyönä, Gunnar Forum, tanskalainen 
maitoyrittäjä. Esitys englanniksi, tulkattu. 

16.45 – 16.55  tauko 

16.55 – 18.00 Työpajat päivän teemoista ja yhteenveto, Anu Ellä ja Nina Nieminen, ProAgria 

ja Henna Mero   

18.00 →  Ständit sekä omatoimista uimista ja saunomista kylpylässä 

20.15 → Yhteinen illallinen ja ”Pidä itsestäsi parempaa huolta – tiedolla, taidolla ja 

TUNTEELLA!” -luento, lääketieteen tohtori, vt. erikoislääkäri Harri Helajärvi 



Torstai 25.10. Tilavierailupäivä 

Klo 8.30  Lähtö omilla autoilla kohti tilakohteita (ryhmän koosta riippuen yhtenä tai 

kahtena ryhmänä/kohde) 

9.00 – 13.00  1. Heikkilän sikatila, Liukkolantie 334, Rusko klo 9.00 – 10.30 

• 3500 emakon kasvattamo, 23 työntekijää 

• Vierailun teemoina henkilöstön hallinnointi ja rekrytointi, 

työehtosopimuksen tulkinta sekä tiedon avoin jakaminen 

 

2. Uusitalon tila, Tuominen Sinikka ja Jukka, Suopohjantie 44, Littoinen (Lieto) 

klo 11.15 – n. 12.45 

• 2014 valmistunut 1 robotin pihatto, maito luomussa vuodesta 2014 

• Urakointia ja suoramyyntiä tilalta, tilapuoti 

• Toimii Livian Maaseutuopiston opetusnavettana 

• Päiväkoti, koululais- ja vanhankotiryhmiä sekä avoimia ovia ja perhepäiviä 

• Vierailun teemoina töiden organisointi ja työn johtaminen sekä PR -työ 

• Tilalla kahvitarjoilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinta: 

• Koko paketti 24.-25.10. ilman majoitusta (seminaari, tilavierailut, illallinen ja iltaohjelma):  

220 €/henkilö (ei -jäsen 320 €/henkilö) +alv 

• Seminaari ja tilavierailut 24.-25.10. (ei illallista): 165 € (ei-jäsen 265 €) + alv 

• Seminaari ja iltaohjelma 24.10.: 210 € (ei -jäsen 310 €) + alv 

• Pelkkä seminaari 24.10.: 155 € (ei-jäsen 255 €) + alv  

• Pelkkä retkipäivä 25.10.: 30 € + alv (ei -jäsen 60 € + alv)    

 

Majoitus Holiday Club Karibiassa – varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja maksetaan itse suoraan 

hotellille: 

1 hh 98 €/henkilö 

2 hh 59 €/henkilö 

 

Sitovat ilmoittautumiset 9.10. mennessä www.maitoyrittajat.fi/tapahtumat/   

9.10. jälkeen peruutetuista paikoista laskutamme kokouspaketin ja illallisen hinnan (yht. 79 €) 

http://www.maitoyrittajat.fi/tapahtumat/

