
Onnistumme yhdessä -risteilyn ohjelma  

Lähtö erillisen aikataulun mukaisesti bussilla Helsinkiin, mistä Tallinkin risteilyalus m/s 

Europan lähtöselvitys alkaa klo 17.00. Risteilyalus lähtee merelle klo 18.30. 

Bussireitit 

Reitti 1: Lappeenranta 12.50 - Kouvola 14.10 - Pukaron Paroni 14.35 - Porvoo 15.30 - Helsinki 

 

 1 pv 

TERVETULOTILAISUUS klo 19.00 Kongressiauditorio Teatteri Europa (kansi 6) 
•Tervetuloa risteilylle, ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen 

PIENMESSUT kokoustiloissa auki klo 19.30 - 20.30.  

Buffet iltaruokailu klo 20.30. Europa saapuu Tallinnaan klo 22 ja yöpyminen on laivassa valitussa hytissä. 

Sama hytti on käytössä koko matkan ajan. 

2. pv      
Meriaamiainen buffet Tallink ravintolassa klo 7.00 - 10.00. 

Buffetlounas (lisämaksusta) klo 14.15. 

Laiva saapuu Helsinkiin klo 16.00. 

AMMATTISEMINAARIT kokoustiloissa klo 9.00 - 15.00 

 

Seminaariohjelmassa mm. 
•Ideoita yhdistystoimintaan. Tule kuulemaan, mitä teemoja vuoteen 2018 on suunniteltu 

•Hyvinvointia ja terveyden edistämistä (tuote-esittelyitä, maistiaisia, kauneudenhoitoa...) 

•Uuden jäsenrekisteriohjelman esittelyä ja käyttäjäkokemuksia 

•Maa- ja kotitalousnaiset 

•Syödään yhdessä!  Maistuva maaseutu! 

•LähiTapiola: Osallistu LähiTapiolan tarjoamalle maksuttomalle Hätäensiapu -kurssille, jonka kesto on 2,5 

tuntia. Kurssin toteuttaa SPR. Suoritathan ennen risteilyä verkkokurssiosuuden sankarikoulutus.fi -

sivustolla. Varaa aika ilmoittautumisen yhteydessä (paikkoja on rajoitetusti) 

•MELA, Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Välitä viljelijästä kampanja 

•Miten ProAgria Etelä-Suomen palvelut näkyvät yritykseni johtamisessa ja tuloksessa. Yrittäjäpuheenvuoro 

•Laitetaan rattaat pyörimään: kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

•TukiKlinikka. Ennakoi tukiasiat ajoissa. 

•Miten hyödyntää Neuvo-järjestelmää? Kasvintuotannon taloustulokset. 

•Vaihtoehtoiset viljelykasvit 

•Lypsylehmien ruokinnan taloudenhallinta kuntoon seos- ja erillisruokintatiloilla 

•Nurmen tehokkaasta hyödyntämisestä maitotilan talouden tukipilari. Miten tehdään hyvä nurmisato? 

•Kassabudjetointi maitotilalla, turvaa markkinamuutoksiin 

•Onnistunut omistajanvaihdos:  Omistajanvaihdos prosessina, Verosuunnittelu, Omistajanvaihdoksen 

rahoitus ja Luopujan eläkevaihtoehdot 

•Maatilan yhtiöittäminen 

•Vinkkejä energiatehokkuuteen: Esittelyssä energiatehokkaasti.fi 



 

Yhteistyökumppaneiden alustuksia eri teemoista. Tässä hieman esimakua: 
•Faba: Into-suunnittelu ja Genomitestaus, •Tilasiemen Oy: Lajikkeet yili 5 tonnin satoihin 

•Nordkalk Oy: Hiteen happamuus!, •Lähitapiola Oy: Suorita Hätäensiapukurssi veloituksetta. Ilmoittaudu 

ennakkoon (paikkoja rajoitetusti) 

•AtriaNauta, A-Tuottajat Oy, •Mtech Digital Solutions Oy 

•EastMan Chemical Company: Säilötkö rehua vai ravinteita - miten parannan taloudellista tulosta? 

•Oy DeLaval Ab., •SPEK (Suomen pelastusalan keskusliitto): Turvallinen ja häiriötön arki 

•Maaseudun Tulevaisuus, •MELA: Välitä viljelijästä! 

•Lista täydentyy koko kesän ajan... 

 

PIENMESSUT avoinna koko päivän, klo 9.00 - 15.00 

Miesmessuilla pääset tutustumaan yhteistyökumppaneiden osastoihin. 

Elokuussa julkaistaan tarkempi risteilyohjelma. 

 

HINNAT: 

157 € / hlö B-luokan neljän hengen hyttipaikoin 

161 € / hlo B-luokan kolmen hengen hyttipaikoin 

168 € / hlö B-luokan kahden hengen hyttipaikoin 

192 € / hlö B-luokan yhden hengen hyttipaikoin 

163 € / hlö A-luokan neljän hengen hyttipaikoin 

168 € / hlo A-luokan kolmen hengen hyttipaikoin 

180 € / hlo A-luokan kahden hengen hyttipaikoin 

215 € / hlö A-luokan yhden hengen hyttipaikoin 

Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetukset satamaan ja takaisin 

- risteily valitussa hyttiluokassa 

- kokoustiloissa kahvibuffet 

- buffet illallinen klo 20.30 

- meriaamiainen 

Lisämaksusta buffet lounas klo 14.15, 25 € / hlö. 

Lähtö satamasta kotipaikkakunnalle n. klo 16.20 

Risteilyn tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin ja päivitetään tänne.  

Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä (ja mahd. erikoisruokavaliot) sekä lisätietoja 

sähköpostitse: eve.lilja@fmt.fi tai puhelimitse: 0207 757 714. 

Varaa samalla aika LähiTapiolan tarjoamalle hätäensiapukurssille (paikkoja rajoitetusti). 'Mitä enemmän 

joukossamme on Sankareita, sitä pienemmillä vahingoilla selviämme' 


