Kurkistus tulevaisuuteen, mitä ennakointi
tarkoittaa yritystasolla -webinaari 4.11.20
"-Tavallaan maapallossa on liiaksi viisautta, epäili Konsta luodollaan. -Sitä ei jakseta kaikkea käyttää, vaan
turvottaa se nupopäät mustansinisiksi... Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se
on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran
tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on niin pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on
kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon,
sille on maalimanranta kevyt kiertää..." Huovinen, Veikko 1952. Havukka-Ahon ajattelija. WSOY: Helsinki.
Kuudes luku, sivu 83.

Aika: 4.11.2020 9.00-13.00
Paikka: Webinaari (Teams alustalla)
Tavoite: Rohkaista miettimään mitä pitää ottaa huomioon tulevaisuudessa. Antaa
eväitä tilatason strategisiin suunnitelmiin. Tunnistetaan ja tarkastellaan mitä eri
tuotannonaloilla tapahtuu tulevaisuudessa, mitä tuotetta tarvitaan, miten tilojen tulisi
reagoida annettuun tietoon ja millä aikavälillä.
Pyritään herättelemään viljelijät tavoitteen asetantaan, jossa ennakointi ja
tulevaisuuteen katsonta ovat keskiössä. Haastetaan elinkeinoa/yrittäjiä miettimään
keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi omalla
tilalla.
Kenelle: Jo alansa löytäneet maatalousyrittäjät tai tuotannonsuunnanvaihtajat,
tulevaisuuden suunnittelijat, muut kiinnostuneet
Etäyhteyslinkki: lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille. Linkki lähetetään
viimeistään 4.11 aamulla klo. 8.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/mitaennakointitarkoittaayritystasolla
Järjestäjät ja lisätietoa: Innostu tiedosta-hanke anne-mari.heikkinen@mtk.fi p.
044 705 0401 ja Maatila 2030-hanke kati.partanen@savonia.fi p. 044 785 6689
tapahtumailmoituksesta, verkosta: www.innostutiedosta.fi tai
https://maatila2030.savonia.fi/maatila-2030
facebook tai Instagram: MTK-Pohjois-Savo ja Maatila2030. Tilaisuus on maksuton.
Innostu tiedosta -hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä tilojen
kannattavuutta yhteistyöverkoston avustuksella. Katso tilaisuudet
www.innostutiedosta.fi sivustolta, jonne tulevat myös koulutusmateriaalit.
Maatila 2030-hanke on koulutushanke, joka järjestää koulutuksia viljelijöille
tilanpidon keskeisiltä aloilta (mm. talous, viljely, eläintuotanto). Hankkeessa on
tarkoitus luoda myös viljelijöille verkko-oppimisympäristö.
Hankkeet toimivat Pohjois-Savossa.

Kurkistus tulevaisuuteen, mitä ennakointi tarkoittaa
yritystasolla -webinaari 4.11.20 klo. 9:00-13:00
Tekninen avustus sekä osallistujien toteaminen, alkaa 15 min ennen tilaisuuden alkamista.
Tilaisuuden fasilitaattorit ja keskusteluttajat: Kati Partanen/Anne-Mari Heikkinen
Avaus klo 9.00
Avaus ja menestystekijät -kyselyn tulokset (5 min), Anne-Mari Heikkinen, projektipäällikkö,
Innostu tiedosta-hanke/MTK Pohjois-Savo
Mihin tilan kehittämisen kokonaisuuteen ennakointi kuuluu (5 min), Kati Partanen,
projektipäällikkö, Maatila 2030/Savonia amk
Ennakointitieto, mistä ja mitä klo 9.10
Tulevaisuustiedon tulkinta. Miten tulevaisuutta ennakoidaan, ennakointitietoa on olemassa,
mistä puhutaan, kun puhutaan tulevaisuuden ennakoinnista? Mistä tietää mikä koskettaa
omaa yritystä? Mitä ennakoinnista pitäisi ymmärtää, mistä voi saada ennakointitietoa (20
min), tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Keskustelu aiheesta (10 min)
TAUKO 5 min
Mitä viljelijät suunnittelevat tulevaisuudessa, poimintoja tuotannonalakohtaisista
katsauksista, mitä kulutustrendit meille kertovat (60min), Reijo Pirttimäki, Kantar
Kommenttipuheenvuorot mitä MTK:n edunvalvojat/asiantuntijat näistä näkevät, mistä muusta
voi ennakointia tehdä, Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, MTK ja Jari Kauhanen, MTKPohjois-Savo (20 min)
Keskustelu, mitä nämä kertovat, miten pitää tulkita? (30 min), keskustelu limittäin edellisen
kohdan kanssa
TAUKO 15 min
Tilan päätöksentekoprosessi klo. 11.50
Mitä ajattelen tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista näiden tietojen valossa, kaikkea voi
tehdä? (20 min) nuori maatalousyrittäjä Huhtanen Heikki, Loimaa
Keskustelu (10 min)
Mistä viljelijä saa apua? Työkalut ja neuvonta klo. 12.20
Miten neuvontaorganisaatio käyttää ennakointitietoja hyväksi asiantuntijatyössä? Miten
ennakointitietoa pitäisi tilatasolla hyödyntää? Mitä neuvontapalveluja on saatavilla
strategiseen suunnitteluun, (20 min) asiantuntija, strategia + konsultti Marika Joensuu,
ProAgria Itä-Suomi, luennoitsijat
Keskustelu 10 min
Loppusanat (5 min), Kati Partanen, projektipäällikkö, Maatila 2030-hanke, Savonia
ammattikorkeakoulu

