Tälle alueelle voit laittaa yhden ison vaakakuvan, tai muutaman pienemmän rinnakkain
(suositellaan yhtä kuvaa). Tämä teksti jää kuvien alle piiloon.

SERTIFIOINTI- JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTYÖPAJA
Häme 11. - 12.4.2017
Haluatko tietää lisää sertifioinnista (PEFC, FSC ja CoC)? Kiinnostaako yhteistyö muiden metsäpalvelu- ja koneyrittäjien kanssa? Haluatko työkaluja liiketoimintasi kehittämiseen?
Tervetuloa Uudistuva metsäyrittäjä –hankkeen sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajaan Lappeenrantaan! Työpajassa pääset päivittämään osaamisesi
PEFC- ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista, kehittämään liiketoimintaa ja työhyvinvointia.

Ohjelma, tiistai 11.4. klo 9.00 - 17.00

Ilmoittautuminen 3.4. mennessä: http://bot.fi/1tju

Koulutuksessa kerrotaan yrittäjän näkökulmasta katsottuna, mitä sertifiointi merkitsee sinun yritystoimintasi kannalta. Käymme läpi keskeisen kriteeristön, hakumenettelyt ja sudenkuopat. Voit koulutuspäivän jälkeen päättää tason, miten oma yrityksesi reagoi kasvaviin vaatimuksiin tai vaihtoehtoisesti tunnet perusteet, miksi sertifioinnista voi vielä pitäytyä.
Kouluttaja Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting
Oy, itsekin metsäpalveluyrittäjä. Raimo organisoi metsäpalveluyritysten CoC-ryhmää ja on ollut mukana
luomassa FSC-järjestelmän kriteeristöä Suomeen aikanaan. Palveluiden kehittämistilaisuus päivän päätteeksi.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ohjelma, keskiviikko 12.4. klo 9.00 - 16.00

Ateriat: 11.-12.4. 2 x lounas ja päivällinen 20 €,
11.4. lounas ja päivällinen 12 €, 12.4. lounas 6 €,
majoitus Rahtijärven kämpällä ja kaikki ateriat 50 €
(hinnat alv 0 %).

Toisen päivän aikana opit ymmärtämään onnistuneen
liiketoiminnan keskeiset osat ja osien keskinäiset vaikutukset. Syvennymme esimerkkiyrityksen avulla asiakkaiden erilaisiin odotuksiin ja miten palvelua voi muokata vastaamaan vielä paremmin asiakkaan tarpeisiin. Perehdymme yhdessä myös tavoitteellisen yhteistyön ja työhyvinvoinnin merkitykseen metsäalan yrittäjälle.
Valmentajina toimivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Helka Kalliomäki ja Hilkka Halla. Helkalla on
monipuolinen näkemys verkostoista liiketoiminnan
kehittämisessä. Hilkka on maaseutuyritysten johtamiseen perehtynyt metsänomistaja.
Päivässä käsitellään myös metsäyrittäjän työhyvinvointia.
.

Aika: 11. - 12.4.2017
Paikka: HAMK Evo, Hämeenlinna
Kohderyhmä: metsäpalvelu- ja koneyrittäjät,
11.4. myös metsänomistajat ovat tervetulleita

Lisätietoa: www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja ja
Minna Palos 040 567 7627
Uudistuva metsäyrittäjä –hanke on Manner-Suomen
maaseuturahaston, Hämeen, Uudenmaan, VarsinaisSuomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois
-Pohjanmaan sekä Kainuun ELY-keskusten ja Metsämiesten Säätiön osarahoittama. Hanke tekee tiivistä
yhteistyötä METO Yrittäjien ja Koneyrittäjien liiton
kanssa.

