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Tervetuloa AgriFuture-seminaariin keskiviikkona 12.10.2022! AgriFuture-seminaarissa tartumme 
maataloussektorin ajankohtaisiin asioihin maatilan kokonaisuuden ja muutoksen johtamisen, 
jatkuvuuden turvaamisen ja yrittäjien hyvinvoinnin teemoilla. Seminaaripäivä sisältää luentoja, 
asiantuntijaklinikoita sekä messualueen. Näytteilleasettajiksi ovat tervetulleita alan 
asiantuntijaorganisaatiot seminaaripäivän teemoihin liittyen (=maatilan kokonaisuuden ja 
muutoksen johtaminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjien hyvinvointi). Myös hankkeet ovat 
tervetulleita esittelemään hankkeissa saavutettuja tuloksia ja laitteistoja. Tapahtumassa tavoitat 
maatalousyrittäjiä, maatalousalan asiantuntijoita sekä sellaisiksi opiskelevia opiskelijoita. 

Messualue ja messupiste: Messualueena toimii ammattikorkeakoulun liikuntasali sekä tarvittaessa 
aulatilat. Liikuntasali sijaitsee kampuksen pääovelta sisään astuttaessa oven vasemmalla puolella. 
Messupiste sisältää n. 2,5m pituisen alueen, sisältäen halutessanne 1-2 pöytää (yhden pöydän pituus 
noin 1,3-1,5m ja leveys noin 0,5m). Näytteilleasettajat mahtuvat pöytätilan taakse. Halutessanne 
myös tuoleja on saatavilla, max. 1kpl/messupiste. Messupisteelle on saatavissa sähköt. 
Messupistettä voi tulla valmistelemaan seminaaripäivänä joustavasti aamupäivällä klo 8:15 alkaen, 
ennen tapahtuman alkamista. 

 

Messualue. Messualueelle tehdään osastointi päivän teemojen mukaan: hyvinvointi, teknologia, 
johtaminen, verkostot ja jatkuvuus, varautuminen ja turvallisuus sekä muut. 

Hinta: Messupisteen hinta on 130 € + alv, sisältäen 1-2 pöytää ja tarvittaessa sähköt. Hinta ei sisällä 
iltatilaisuuden illalliskorttia. Olette lämpimästi tervetulleita myös iltatilaisuuteen (huom! Rajoitettu 
osallistujamäärä, max 70 henkilöä) Ilmoittaudu iltatilaisuuteen osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/AgriFuture2022ilta Näytteilleasettajat ovat tervetulleita pitämään noin 15-
25min pituisen asiantuntijaluennon/-puheenvuoron seminaaripäivän kävijöille päivän teemoista 
(=maatilan kokonaisuuden ja muutoksen johtaminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjien 
hyvinvointi). Luennot pidetään luokkatiloissa, joihin mahtuu noin 20 kuulijaa. Vapaita aikoja 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.in%2FAgriFuture2022ilta&data=05%7C01%7C%7Cfd4d8711f6d347ed882b08da49f4f02f%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637903613610872144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2B6F5oAGzjGTOelEmQYMSNXpIO5htpKL6EAG4%2BAAgtU%3D&reserved=0


luennoille on rajoitettu määrä (24), joten toimithan nopeasti, mikäli haluat pitää myös luennon 
messupäivänä. Messujen jälki-ilmoittautumisen hinta on 200 € + alv. Jälki-ilmoittautumisia otetaan 
vastaan, mikäli messupaikkoja on vielä vapaana ja pisimmillään 21.9 klo 16 asti. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi 28.8.2022 mennessä osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/AgriFuture2022messutjaasiantuntijat Näytteilleasettajia mahtuu rajattu määrä 
(26), paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Mikäli yrityksestä tulee useampi henkilö näytteilleasettajaksi, tulee muiden ilmoittautua tässä 
osoitteessa, jotta osaamme varata oikean määrän kahvittelutarvikkeita: 
https://www.lyyti.in/AgriFuture2022paiva 

Osoite, autojen parkkeeraus: Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi. Savonia-ammattikorkeakoulun 
kampus. Kampuksen etu- ja takapihalla löytyy parkkipaikkoja. Ethän jätä autoa Haukisaarentien 
varrelle vaan käytä autoille varattuja parkkipaikkoja; saatat saada muuten pienen laskun 
tuulilasinpyyhkijän alle. 

Ohjelma päivittyy sivulle: https://maatila2030.savonia.fi/tietopankki/agrifuture-seminaari-12-10-
2022 

 

 

Heräsikö kysyttävää tai jäikö mielenpäälle jotain askarruttavaa? Soita tai laita viestiä: 
Kaisa Hyvönen, puh. 044-7856935, sähköposti: kaisa.hyvonen@savonia.fi ja Anne-Mari Heikkinen, 
puh. 044 7050401, anne-mari.heikkinen@mtk.fi 

 

Nähdään lokakuussa AgriFuture-seminaarissa! Tervetuloa! 

#agrifuture2022 #savoniaAMK #maatila2030 #mtkpohjoissavo #mela #lähitapiola 
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