Lähde kiinnostavalle luonnontuotematkalle
Saimaan kauniiseen Mikkeliin 5.-6.9.2018
Miltä näyttää luonnontuoteala Saimaan
rannalla?
Lähde tutustumaan Etelä- ja Pohjois-Savon
yrityksiin ja yrittäjiin.
Useita mielenkiintoisia yritysvierailuja,
lukuisia tuotteita ja tarinoita, uusia
yhteistyökumppaneita sekä ennen kaikkea
luonnontuotteita ja niihin nivoutuvaa
liiketoimintaa. Luvassa elämyksiä kaikille
aisteille.
Tuotteita, palveluita, lähiruokaa, liikelahjoja,
matkailua, hyvinvointia, kurssitoimintaa,
luonnon kauneutta, erilaisia toimintamalleja,
nettikauppaa sekä monimuotoista
maaseutuyrittäjyyttä.

Tule mukaan oppimaan, viihtymään ja
vaihtamaan ajatuksia!

Keskiviikko 5.9.2018
Klo 8.30

Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta

Klo 10.30

Korpiahon Hunaja, Nilsiä: yritysvierailu
Korpiahon Hunaja Oy on nilsiäläinen perheyritys, joka valmistaa ja myy hunajaisia
elintarvike- ja kosmetiikkatuotteita sekä tarhaajille mehiläistarvikkeita. Myymälän lisäksi
yrityksellä on vilkas nettikauppa kuluttajille ja jälleenmyyjille. Korpiaho on edistänyt
merkittävästi mehiläistalouden uudenlaisen verkostoitumis- ja toimintamallin eli alueellisen
hunajaringin syntymistä.

Klo 11.20

Kahvila Wanha Postitalo, Nilsiä: omakustanteinen lounas

Klo 14.00

Vanamola, Joroinen: yritysvierailu ja iltapäiväkahvit luonnon herkullisella twistillä
Vanamola on valmistanut lähiruoka lähes 35 vuoden ajan alueen villeistä kaloista,
marjoista, sienistä ja paikallisten viljelijöiden tuotteista. Majoitus- ja ravintolapalveluiden
lisäksi tarjolla on luonnontuotteisiin liittyvää retki- ja kurssitoimintaa. Luonnontuotteet
ovat vahvasti läsnä yrityksen ydintoiminnassa.

Klo 16.15

Kenkävero, Mikkeli: tutustuminen Kenkäveron elämykselliseen kulttuuriympäristöön
Kenkäverossa korostuvat kulttuuri, historia ja käsityötaito. Ravintolat, käsityömyymälät ja
puutarha kunnioittavat luonnontuotteita. Perinteinen pappilamiljöö toimii läpi vuoden
palvellen yksittäisiä vieraita ja kokousasiakkaita. Luonto näkyy alueen tapahtumissa.

(Esitteen kuva: VisitMikkeli)

Lähde kiinnostavalle luonnontuotematkalle
Saimaan kauniiseen Mikkeliin 5.-6.9.2018
Klo 17.30

Hotelli Heimari, Mikkeli: yöpyminen ja yritysvierailu Saimaan rannalla

Klo 18.00

Yhteinen illallinen, jonka jälkeen toiminnastaan kertoo Kaarnikka tmi Päivi Saikkonen.
Kaarnikka valmistaa mielenkiintoisia käyttö- ja koriste-esineitä luonnonmateriaaleista sekä
järjestää luonnontuotteisiin liittyviä kursseja ja luontoretkiä. Yrittäjältä onnistuvat myös
lomituspalvelut monen muun toiminnan ohessa.

Torstai 6.9.2018
Aamiainen
Klo 9.00

Villiyrtteihin liittyvä päivän aloitus. Yrittäjäpuheenvuoro ja ajankohtaista asiaa.

Klo 10.30

Raijan Aitta, Mikkeli: yritysvierailu
Raijan Aitta on monialainen maaseutuyritys, joka viljelee marjoja, vuokraa mökkejä, tarjoaa
kahvilapalveluita ja myy pellavatuotteita kesäkaupassa sekä netissä.

Klo 11.50

Idea-Rapsakka, Anttola: yritysvierailu
Paluumuutto lapsuuden hurmaaviin maisemiin, yrittäjyys ja hurtti huumori. Siinä resepti
hyvinvointi- ja kylpytuotteisiin. Yrtit kerätään Etelä-Savon ja -Karjalan metsistä, joiden
kauneus välittyy tuotteen käyttäjälle hyvänä fiiliksenä.

Klo 12.45

Tertin kartano, Mikkeli: kartanoesittely ja kahvilan lounasbrunssi
Yritysesittely sekä tarinoita Tertin kartanosta, vierailu kartanon salaisessa puutarhassa,
1800-luvun puutarhassa sekä muotoon- ja väreittäin istutetussa hyötykasvitarhassa.

Klo 15.00

Heikkilän Yrttitila, Rahula: yritysvierailu
Yrttejä Suomesta: yrtit, teet, dipit, suolat, mausteseokset… Keskellä perinteistä
maalaismaisemaa kumpuilevat kauniit yrttipenkkien rivistöt tuottavat makunystyröitä
hiveleviä aromeja. Laadukas ja puhtaasti kotimainen vaihtoehto ruoan maustamiseen.

Klo 20.00

Saapuminen Kajaanin linja-autoasemalle. Paluumatkalla pysähdytään aina tarvittaessa.

Matkan hinta: 80 euroa + alv 24 % (99,20 €). Hinta sisältää matkat, majoituksen jaetussa 2 hengen
huoneessa, ohjelman, aamiaisen, kahvit Vanamolassa sekä ohjelmanmukaiset yhteisruokailut
Heimarisssa ja Tertissä. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 20 euroa.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset tiistaihin 21.8. mennessä, Elina Nihtilä
elina.nihtila@arktisetaromit.fi tai puh. 040 164 6177.

Opintomatka on osa Arktiset Aromit ry:n KALKE-hanketta, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. KALKE-hankkeen tavoitteena on edistää
Kainuun luonnontuotealan markkinointia, tunnettuutta sekä kehittää uusia tuotteita ja edesauttaa
menestystä.
Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

(Esitteen kuva: VisitMikkeli)

