ELINTARVIKEYRITTÄJIEN AMMATTIMATKA 10.–11.10.2016 (ma-ti)
KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESEEN
Elintarvikeyrittäjien ammattimatkalla tutustutaan hämäläisiin elintarvikeyrityksiin. Matka antaa
läpileikkauksen hämäläiseen elintarvikealan osaamiseen ja yritysten erilaisiin kasvutarinoihin.
Matkakohteina ovat maakunnille tyypillisiä erikoiskasvi-, marja-alan, vilja-alan, lihan- sekä
kalanjalostuksen yrityksiä, maatilapohjaisia, pieniä sekä keskisuuria yrityksiä. Matka on tarkoitettu
kanta- ja päijäthämäläisille, pirkanmaalaisille, satakuntalaisille sekä varsinaissuomalaisille
elintarvikealan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Matkaohjelma
Maanantai 10.10.
08.00

Tilausbussi lähtee Lahden matkakeskuksesta (Hatusen liikenteen punainen bussi,
tilausajolaituri)

09.10

Hämeenlinnan rautatieasema (pikavuoropysäkki A, Paavo Cajanderin katu)

09.30–11.00 Kankaisten Öljykasvit Oy http://www.virgino.fi/yritys. Valmistaa korkealaatuisia
kylmäpuristettuja Virgino-rypsiöljyjä.
11.40–13.00 Lounas (8€) lounas-kahvila Myllyn kuppi&kakku Oy:ssä (http://myllynkuppikakku.fi/),
jossa myös lähiruokamyymälä, sisustuspuoti, juhlatilaa sekä pitopalvelutoimintaa.
Samalla tutustumme pihapiirissä toimivaan vihannesalan yritykseen HE-Vi Hasilaan
(http://www.hevihasila.fi/). Tilalla on perunan viljelyä ja jatkojalostusta, yritys harjoittaa
myös hedelmien, salaattien sekä vihannesten tukkumyyntiä.
13.10–14.15 Tuulosrievä Oy http://tuulosrieva.fi/. Pieni leipomo, joka valmistaa tuotteet käsityönä ja
paistaa ne puulämmitteisissä uuneissa.
14.30–16.00 Kuusamon mansikkatila, Lammi, http://kuusamonmansikkatila.com/. Marjatila, joka
jalostaa itse puutarha- ja luonnonmarjoista erilaisia mehuja, hilloja ja hyytelöitä. Oma
myymälä.
16.30–18.00 Keinuhongan tila, Padasjoki, http://www.keinuhonka.fi/. Monipuolinen maatila, jossa
lihakarjan kasvatusta, suoramyyntiä, lähiruokamyymälä, sisustuspuoti, oma leipomo,
kahvila sekä majoituspalveluita.
18.30

Lehmonkärki (http://www.lehmonkarki.fi/), yritysesittely, päivällinen (30€) ja majoitus
upeassa kokous-, lomanvietto- ja juhlapaikassa. Lehmonkärjen ravintola Ometta kuuluu
paikallisia raaka-aineita suosiviin Vellamomenu-ravintoloihin. Mökeissä majoitus
kahden hengen huoneissa sekä saunomismahdollisuus.

Tiistai 11.10.
8.00

Lähtö Lehmonkärjestä

8.45–9.45

Sysmän Luomuherkut Oy http://www.sysmanluomuherkut.fi/. Luomumaatila, joka
jalostaa viljasta mysliä, viljapihviainesta, kasvisliemijauhetta ja sipulikeittoseosta
suurtalouksille sekä vähittäiskauppatuotteena kuluttajille ympäri maata.

10.10–12.10 Yritysesittely ja lounas (10€), La Kar de Mumma – Vuohelan Herkun kahvila-ravintolaleipomo, http://www.lakardemumma.fi/. Kuulemme täällä gluteenittomiin leivonnaisiin
erikoistuneen Vuohelan Herkun kasvutarinan (https://www.vuohelanherkku.fi/).
12.40-14.00 Lähiruokatori Heila (http://heilan.fi/). Lähiruokatorilla on myynnissä n. 200 tuottajan
tuotteita, lisäksi oman panimon ja viinitilan tuotteita sekä kahvila ja ravintola.
14.10–15.10 Dorrit-Tuotteet Oy http://www.dorrit.fi/. Yli 20-vuotias kalatuotteita jalostava yritys,
joka on erikoistunut savustettuihin, paistovalmiisiin tuotteisiin, myös pakasteita kuten
lohikeittoa.
15.40–16.50 Maatila-Liha Meronen Oy, Lahti (http://www.maatilalihameronen.fi/). Maatilapohjainen
lihanjalostusyritys, jossa päätuotteena oman viljapossun makkarat, leikkeleet, palvit ym.
Tutustumme v. 2012 valmistuneisiin tuotantotiloihin. Myymälä toimii tilan yhteydessä
Orimattilassa.
16.55

Lahden matkakeskus

18.00

Hämeenlinnan rautatieasema

Matkan hinta on 160 €/hlö (alv 0%) sisältäen yritysesittelyt, tuotemaistatukset, majoituksen kahden
hengen huoneessa sekä bussikuljetukset. Omakustanteiset ruokailut on ilmoitettu suluissa.
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä Sanna.Lento@hamk.fi.
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