Tervetuloa opintomatkalle Suomen Kädentaidot -messuille
Tampereelle 14. - 15.11.2019
Luonto inspiroi kädentaitoja ja taidetta! Tervetuloa opintomatkalle Suomen Kädentaidot
-messuille Tampereelle. Pohjoismaiden suurimmassa käsityöalan tapahtumassa on yli 700
näytteilleasettajaa, jotka esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Koko käsityöalan kirjon lisäksi
messuilla voi tutustua luonnonmateriaalien käyttöön ja trendeihin sekä saada ideoita,
markkinointivinkkejä ja uusia kontakteja.
Messujen lisäksi tutustumme opastetusti Kuopion taidemuseoon, jossa muun muassa
Taiteilijan katse -näyttelyn luonto-osio kertoo, miten luontoelämyksen tai maiseman
havainnointi on ajan saatossa muuttunut. Vieraillemme myös Kuopion korttelimuseossa
katsomassa kädentaidon ammattilaisten kotien tunnelmaa ja muodikkaasti nykyaikaan
siirrettäviä perinteitä. Kuopion Kauppahallissa on tilaisuus nauttia iltapäiväkahvit. Varsinaisen
lounaan syömme laadukkaassa Isä Camillo -ravintolassa Kuopiossa.
Kahden päivän opintomatkalla yövymme Hotelli Miltonissa Jyväskylässä. Ennen hotelliin
majoittumista pistäydymme Pandan tehtaanmyymälässä Vaajakoskella lakritsihengessä.
Jyväskylässä halukkailla on mahdollisuus yhteiseen omakustanteiseen illalliseen.
Opintomatka on osa Arktiset Aromit ry:n KALKE-hanketta, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. KALKE-hankkee tavoitteena on edistää Kainuun
luonnontuotealaa. Matka on tarkoitettu Kainuussa luonnontuote-, elintarvike-, matkailu- ja
käsityöaloilla toimiville tai yrittäjyyttä suunnitteleville.

Torstai 14.11.2019
Klo 9.00 Tilausbussi lähtee Kajaanin Matkakeskuksesta (Asemakatu 1)
Klo 11.15 Lounas Kuopiossa Isä Camillo -ravintolassa ja tutustuminen ravintolan pieneen
herkkupuotiin
Klo 12.15 Tutustuminen opastetusti Kuopion Taidemuseoon
Klo 13.15 Tutustuminen opastetusti Kuopion Korttelimuseoon
Klo 14.15 Käynti Kuopion kauppahallissa ja mahdollisuus juoda iltapäiväkahvit
Klo 17.00 Pistäytyminen Pandan tehtaanmyymälässä Vaajakoskella
Klo 18.00 mennessä majoittuminen Hotelli Miltoniin Jyväskylän keskustassa
Mahdollisuus yhteiseen omakustanteiseen illalliseen Jyväskylässä.
Perjantai 15.11.2019
Klo 8.00 lähtö Jyväskylästä kohti Tamperetta
Klo 10.00 Suomen Kädentaidot -messut, Tampere
Lounas omakustanteisesti messuilla oman aikataulun mukaan
Klo 16.00 Lähtö Kajaaniin
Matkalla pidetään taukoja huoltoasemilla. Myöhäinen saapuminen Kajaaniin.
Matkan hinta on 50 euroa + alv 24 % (62 euroa sis. alv 24 %). Hinta sisältää matkat, yhden yön
majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaisen, matkaohjelmaan sisältyvät
vierailut sekä yhden päivän messulipun. Muut mahdolliset ruokailut ovat omakustanteisia.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 30 euroa. Huoneita on rajoitetusti.
Ilmoittautumiset  perjantaihin 18.10.2019 mennessä elina.nihtila@arktisetaromit.fi. Varatut
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Osallistujat huolehtivat itse vakuutusturvastaan, eivätkä ole vakuutettuja Arktiset Aromit ry:n
toimesta.

