Digi tehokäyttöön maatiloilla -hanke 1.8.2018 – 29.2.2020
Suomen Yrittäjäopiston toteuttaman Digi tehokäyttöön maatiloilla –hankkeen
tavoitteena on edistää ja kehittää datan tehokasta hyödyntämistä maidontuotantoon keskittyvien
maatilayrityksen tavoitteellisessa johtamisessa sekä nostaa maatilayrittäjien osaamisen tasoa
digitalisaatiossa.

Lähde mukaan
 kehittämään omia tietoteknisiä taitojasi ja
 hyödyntämään oman tilan tekniikkaa arjen johtamistyössä

ja pysy kehityksen kärjessä!
DigiTreeni -pienryhmäkoulutuksia
Näissä pienryhmäkoulutuspäivissä käydään läpi eri aiheiden kautta maitotilan tunnuslukuja ja
opitaan lukemaan näistä asioista saatavia raportteja.
Kaikki DigiTreeni -päivät klo 10-15. Tarkemmat koulutuspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Lypsyrobotin tulosteet ja tunnusluvut

ma 7.1.2019, Hela-ravintola
Kauppatie 109, 62200 Kauhava

kahvit alkaen 9.30
klo 10:00
Tervetuloa, Päivi Mäkinen ja Minna Rintamäki, SYO
klo 10:15
NHK/Lely puheenvuoro + keskustelua
klo 11:30
ruokailu (omakustanteinen)
klo 12:15
DeLaval puheenvuoro + keskustelua
klo 13:30
iltapäiväkahvi (omakustanteinen)
klo 13:45
GEA puheenvuoro + keskustelua
klo 14:55
Yhteenveto päivästä
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään perjantaina 4.1.2019!
Minnalle (040-646 8819, minna.rintamaki@syo.fi) tai
Päiville (paivi.makinen@syo.fi, 050-342 9350).
Laita kalenteriin myös seuraavat tapahtumat ja seuraa tiedotusta:


Eläinten terveys- ja hoitotietojen hyödyntäminen

ti 22.1.2019, Alajärvi



Jalostuksen ja hedelmällisyyden tunnusluvut

ti 5.2.2019



Maatilan tietotekniset järjestelmät

ke 6.3.2019



Ruokintalaitteiden tekniikan hyödyntäminen, ruokinnan
seuranta, analysointi ja tietojen hyödyntäminen

ti 26.3.2019



Maidontuotannon tulosteet ja tunnusluvut

to 11.4.2019 ja to 26.9.2019



Päivittäiset tunnusluvut – nopean johtamisen välineet

ti 8.10.2019

Syventävät koulutuspaketit
Syvennetään omaa osaamista tietotekniikan hyödyntämisessä.
Opitaan käyttämään raportteja, tunnuslukuja, kuvioita ja kaavioita päivittäisessä arjen toiminnan
pyörittämisessä entistä tehokkaammin. Tehdään tekniikasta käytännön työväline ja tehostetaan
maitotilan johtamista.

Kahden päivän paketti digitaitojen vahvistamiseen
 Aihealueena mm. maatilan tärkeimmät ohjelmistot,
niiden hallinta, yhteensopivuus sekä tietosuojakäytännöt
 Koneiden ja laitteiden sekä informaation tietoturva;
omien digitaitojen syventäminen, mm. mobiiliapsit,
sähköiset kalenterit ja työohjeet sekä palaverikäytännöt

ti 1.10.2019
ke 2.10.2019

Kahden päivän paketti tiedon, raporttien ja tunnuslukujen analysoimiseen
 Oman tilan oleellisten mittareiden ja tietolähteiden
tunnistaminen ja hyödyntäminen
 Tunnuslukujen taustat ja tuloksiin vaikuttaminen

ti 22.10.2019
to 14.11.2019

Kahden päivän paketti tiedolla johtamiseen
 Mittaristoon vaikuttaminen ja
oman tilan mittaristoon panostaminen
 Benchmarkkauksen tehokas hyödyntäminen ja
oman tilan asemointi sekä erojen tunnistaminen

ti 10.12.2019
to 9.1.2020

Hankkeeseen osallistuminen ja kustannukset
Olet tervetullut joko yksittäisiin päiviin tai kaikkiin tarjolla oleviin.
Voit kertoa meille myös toiveita päivien sisältöihin.
DigiTreeni -päivät ja syventävät koulutuspaketit 30 € / pv / osallistuja
tai pakettina, sisältää kaikki tässä mainitut tilaisuudet 125 € / osallistuja.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!
Suomen Yrittäjäopisto
Päivi Mäkinen
p. 050 342 9350
paivi.makinen@syo.fi

Suomen Yrittäjäopisto
Minna Rintamäki
p. 040 646 8819
minna.rintamaki@syo.fi

