
 

 
 

 

 

 

 

 

Lammastuotantoa aloittaville ja suunnitteleville pienryhmäkoulutus 

Lampuriksi 
Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot lammastuotantoa aloittaville tai 
suunnitteleville Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. 
Koulutus tapahtuu pääosin etänä Webex-palvelun avullaa, mutta myös lähipäiviin on 
mahdollisuus. 

 

1) Määräyksiä ja mahdollisuuksia 12.1.2017 (3*45min) Klo 12- 14.30 
  
Päivän ohjelmassa mm.   

- ryhmän tutustuminen, toiveet ja säännöt 
- lammastuotantoa koskevat määräykset (ilmoitukset, eläinsuojelulaki, rekisteröinti…) 
- terveysohjelmat 
- lammastuotannon tuet  

Kotitehtävä 1*45min 

 

1+)  Lampolapäivä Putkisalossa 25.1.2017  

- kaikille lampureille tarkoitettu teemapäivä, jossa on mahdollisuus tutustua käytännössä erilaisiin lampolan 
sisustusratkaisuihin (karitsointi käynnissä) ja kuulla kuinka karitsointi ja siihen liittyvät prosessit hoidetaan 
Putkisalossa 
- ei kuulu varsinaisesti pienryhmän ohjelmaan, mutta loistava lisä (ja maksuton pienryhmäläiselle) 

 
2) Miten markkinoille, tuotannosta tuloja 26.1. 2017 (3*45min) Klo 12–14.30 

 
- markkinointimahdollisuudet 
- asiakkaan toiveet ohjaamaan millaista tuotetta, milloin ja miten 
- hinnoittelusta 
- yhteistyömahdollisuudet 

Kotitehtävä 3* 45 

 
 

 

 



 

3) Meille sopiva tuotantomalli 9.2.2017 Klo 12-14.30 (3*45 min)   
  
Päivän ohjelmassa mm.  

- tuotantomalliesimerkkejä 
- omien resurssien ja markkinoiden kohtauttaminen 
- tuotantomallien testausta omille tiloille teoriassa 

 
Kotitehtävä 3*45 min 
 

4) Tuotannon suunnittelu ja kalenterointi 15.2.2017 (3*45 min) 
 
Päivän ohjelmassa mm.  

- tuotannon suunnittelun perusteet 
- suunnittelun apuvälineet 
- oman tuotannon hahmotus 

 
Kotitehtävä 3*45 min 
 

5) Tuotantopanokset, millä tuloksia 15.2.2017 klo 12-14.30 (3*45 min) 
 

- eläinaines, tuotannon perusta 
- ruokinta ja rehuntarve 
- lampola, sen toimivuus 
- ryhmän jatkon mahdollisuudet 

 
Ilmoittaudu viimeistään 10.1.2017 sari.heltela@proagria.fi tai 040 593 7528 (mielellään tekstarina).  Ilmoita 
samalla toimiva sähköpostiosoite, johon lähetämme linkin koulutusta edeltävänä päivänä ja testaamme tekniikan 
ja nettiyhteyden toimivuuden yhdessä. 

Koulutuspäivänä klikkaa itsesi linkistä sisään viimeistään 30 minuuttia ennen koulutuksen alkua, näin jää pieni 
aika selvittää mahdollisia yhteysongelmia. Koulutuksen aikana pidä mikrofoni suljettuna silloin kun et ole 
käyttämässä puheenvuoroa. Puheenvuoroa pyydetään sovelluksessa "nosta käsi" -näppäimellä. Myös chatin 
kautta voi lähettää kysymyksen tai kommentin. 

Pienryhmän hinta on 300 €/lammastila + alv 24 %. Mikäli olet osallistunut jo kahteen Katras-hankkeen 
pienryhmään, on tämä pienryhmäkoulutus sinulle maksuton. 
Pienryhmäläisenä voit osallistua maksutta Katras-hankkeen teemapäiviin kuten Lampolapäivään 25.1.2017! 
 
Huomioi peruutustilanteessa: 
- Voit peruuttaa osallistumisesi kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
- Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen marjo.h.laitinen@proagria.fi tai puhelimitse 0400 261 094. 
- Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. 
- Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutuksen hinta (Osallistumatta jättäminen ei ole 
peruutus). 
- Esteen sattuessa voit myös luovuttaa koulutuspaikan toiselle omalla tilallasi työskentelevälle henkilölle! 
 

Katras-hanke toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella 1.9.2015-31.8.2018. 
Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankealueen ELY-keskukset. 

Lue lisää: www.proagria.fi/katrashanke, www.facebook.com/groups/katrashanke  
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