
Starttipienryhmä yritystoiminnan aloittaneille

Nuori maatilayrittäjä,
Kutsumme sinut mukaan pienryhmään, jossa helpotamme 
äskettäin alkaneen yritystoimintasi käynnistämistä sekä 
kehittämistä ja tarjoamme apua arjen tekemisiin. Saat 
samalla mahdollisuuden  vaihtaa ajatuksia ja kokemuk-
sia muiden samassa vaiheessa olevien eteläsavolaisten 
nuorten kanssa.

ONNISTU
YRITYSTOIMINNAN 
ALKUTAIPALEELLA
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Pienryhmässä keskitymme yhdessä eri alojen asian-
tuntijoiden kanssa asioihin, jotka tulevat tai ovat tulleet 
aloittavan viljelijän eteen heti toiminnan alkumetreillä. Eli 
maatilan pyörittämisen käytännön toimiin ja johtamiseen.

Tervetuloa mukaan varsinkin, jos olet aloittanut yrittä-
jänä vuosina 2013 – 2016 lunastamalla tilan tai osan siitä 
(eli tullut esim. mukaan maatilayhtymään).

Kokonaisuuden hinta 500 €/tila + alv  
Yrityksestä voi osallistua valmennuk-
seen useampi  nuori samalla maksulla. 
Tähän tai Startti-hankkeen muihin
pienryhmiin osallistuvat voivat  osallis-
tua myös vuonna 2017 järjestettävään 
ulkomaan opintomatkaan. 

Arto Karila, p. 040 182 7162,             
arto.karila@proagria.fi

etela-savo.proagria.fi/starttihanke

Kysy lisää:
Vuokko Ahonen, p. 040 524 9945,
vuokko.ahonen@proagria.fi

Valmennukseen kuuluu seitsemän 
ryhmäpäivää noin kerran kuukaudessa. 
Lisäksi 2-3 tilakohtaista ohjauspäivää. 

Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2017 osoitteessa
 etela-savo.proagria.fi/tapahtumat tai p. 0400 261 094.

http://etela-savo.proagria.fi/starttihanke
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/startti-pienryhma-maatilayrittajana-aloittaneille-nuorille-7655


Ohjelma 2017

1. pv tammikuussa 2017 
Pienryhmän käytännön toimet ja jatkopäivien sisältötoiveet
Oman yrityksen toiminta-ajatus
Maatilaverotusta

2. pv helmikuussa 
Verotilinpäätös ja alkavan vuoden budjetointi
Miten kohti omaa päämäärää

3. pv maaliskuussa
Muut tuotantoprosessit
Yrityksen ja tilan vuodenkierto, töiden organisointi ja aikataulutus
Jatkuva parantaminen kaikissa prosesseissa
Budjetointi jatkuu

4. pv huhtikuussa
Tukiasiat
Resurssien tarkistus, yrityksen henkilöstö

5. pv kesällä
Pellonpiennarpäivä

6. pv elokuussa
Viljelyn suunnittelu

7. pv syyskuussa
Välitilinpäätös

ONNISTU
YRITYSTOIMINNAN 
ALKUTAIPALEELLA

Starttipienryhmä
yritystoiminnan aloittaneille
- 7 ryhmävalmennuspäivää (n. 6 h)
- yrityskohtaista ohjausta lähipäivien lomassa
- Ryhmänvetäjinä Arto Karila ja Vuokko Ahonen
- hinta 500 €/tila + alv 24 %
- Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2017 osoitteessa
 etela-savo.proagria.fi/tapahtumat tai 
p. 0400 261 094.

Peruutusehdot:
- 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).
- Huomaa, että esteen sattuessa voit myös luovuttaa koulutuspaikan toiselle omassa organisaa-
   tiossasi työskentelevälle henkilölle!

https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/startti-pienryhma-maatilayrittajana-aloittaneille-nuorille-7655

