TERVETULOA MUKAAN BENCHMARKING-MATKALLE
ETELÄ-RUOTSIIN 27.3.-31.3.2019
Matkaohjelma
Keskiviikko 27.3.2019
Linja-auton aikataulu:
15.00 Erikseen sovittava paikka, Parkano
16.15 Matkahuolto, Kauhajoki
17.30 Matkahuolto, Kankaanpää
18.40 Liikenneasema Härkäpakari, Huittinen
20.00 Turun satama
M/S Viking Grace lähtee Turun satamasta klo 20.55.
Etukäteen maksettu yhteinen buffet-illallinen on klo 20.55.

Torstai 28.3.2019
Omakustanteinen buffet-meriaamiainen (12,00 €) laivalla alkaa klo 05.30. Laiva saapuu
Tukholman satamaan klo 06.30. Yhteiskuljetus linja-autolla kohti Mjölbytä alkaa.
Matkan aikana teemme lyhyen pysähdyksen, jonka aikana on myös mahdollista nauttia
aamupalaa.
Päivällä teemme pidemmän (n. 3 h) pysähdyksen Norrköpingissä, jossa ohjelmassa
on vapaamuotoista tutustumista kaupunkiin ja sen kohteisiin:
https://upplev.norrkoping.se/sv/group/5-masten-i-norrkoping
http://knappingsborg.se/
https://upplev.norrkoping.se/sv/item/industrilandskapet
https://www.ostgotakok.se/

Matkan varrella runsaat 34 km ennen määränpäätämme Mjölbyä, on Cloettan tehdas ja
tehtaanmyymälä Linköpingin tienoilla. Poikkeamme tehtaanmyymälässä tutustumassa
omatoimisesti yritykseen ja sen makeistuotteisiin.
Klo 14.00

Iltapäivällä saavumme Mjölbyhyn ja tapaamme hankeyhteistyökumppanimme Sommenbygd-Vätterstrand edustajan Ulla-Christina Dolkin ja oppaamme Åse Wännerstamin (Rökstenen Visitor Center). Tämän jälkeen matkaamme yhteisesti kohti Väderstadia.
Matkan
ensimmäinen
yritysvierailukohde
on
Särtshöga
Vingård
(http://www.sartshogavingard.se/en). Yrityksen omistaja kertoo viininvalmistuksesta.
Vierailun aikana pääsemme myös maistelemaan viinejä.

Klo 16.30

Majoitumme Ombergs Turisthotell (ombergsturisthotell.com) ja kuulemme alueen
yritysyhteistyöstä. Myöhemmin illalla nautimme hankekumppanien kanssa lähiruokateemaisen illallisen.

Perjantai 29.3.2019
Nautimme aamiaista ja teemme check-outin hotellista klo 10.00 mennessä, jolloin lähdemme yhteiskuljetuksella kohti perjantain ensimmäistä yritysvierailukohdetta.
Perjantain ohjelma koostuu monipuolisesti yritysvierailuista:
Huom! Kellonajat arvioituja – muutokset mahdollisia!
Klo 10.00

Ainutlaatuinen luontomatkailuyritys Urnatur tarjoaa erilaisia elämyksiä metsän keskellä. Puu on yritystoiminnan keskeinen elementti.
urnatur.se
Klo 12.00

Maatilamatkailuyritys Hemma på Hult on historiallisesti merkittävä maaseutuyritys,
jonka palvelutarjontaan kuuluu majoitus-, juhla- ja kokouspalveluita sekä elämysluontomatkailua. Vierailulla nautimme lähiruokalounaan (omakustanteinen).
hemmapahult.se
Klo 14.00

Monipuolinen ja kaunis Åsens By on Ruotsin vanhin luonnonsuojelualue. Vierailulla
tutustumme ruotsalaiseen perinnetietoon ja juomme kahvit.
asensby.se
Klo 16.30-

Majoittumisen jälkeen hengähdetään hetki. Kolmen ruokalajin lähiruokaillallinen
(omakustanteinen, 495 kruunua) nautitaan kauniissa Wiredaholm Golf & Konferens -hotellissa.
wiredaholm.se

Lauantai 30.3.2019
Aamiainen ja check-out hotellista tehdään klo 09.00 mennessä, jolloin matkaamme
Brostorps Gårdsmejeriin, joka valmistaa alueen erikoisherkkua, erilaisia juustokakkuja. Meijerissä valmistetaan myös juustoja. Rakennuksen ohessa on juustopuoti ja
kahvila.
ostkaka.com

Klo 11.00

Toinen yritysvierailukohde on pienpanimo Nääs Gårdsbryggeri. Yritystoiminnassa
yhdistyy pienpanimo sekä riistaliha. Panimoravintolassa nautimme omakustanteisen,
luonnonantimista ravintolan keittiössä valmistetun lounaan.
naasbrygg.se

Klo 14.00

Yritysvierailujen jälkeen palaamme Mjölbyhyn, jonka jälkeen matkaamme kohti Tukholmaa. Aikataulun salliessa voimme tutustua vapaamuotoisesti ja kukin tavallaan
Tukholman kaupunkiin.

Klo 20.00

M/S Amorella lähtee Tukholman satamasta klo 20.00. Etukäteen maksettu buffet-illallinen on klo 20.00.

Sunnuntai 31.3.2019
Omakustanteinen buffet-meriaamiainen (12,00 €) laivalla alkaa klo 06.30.
Laiva saapuu Turkuun klo 07.50. Linja-auto lähtee kotimatkalle samaa reittiä kuin tulomatkalla.

Matkainfo
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, laivamatkat sekä sisähytit Turku-Tukholma-Turku,
majoitukset sekä yritysvierailut.
Matkan hintaan EI sisälly henkilö- tai matkatavaravakuutuksia.
Perjantaina 29.3. ja lauantaina 30.3. nautittavat lähiruokateemaiset lounaat ovat omakustanteisia. Lounaiden yhteishinta on 325 kruunua ja maksu on ainoastaan käteisellä. Varaathan siis mukaasi kruunuja tai muistathan nostaa kruunuja Norrköpingin
pysähdyksen aikana. Muut ruokailut on mahdollista maksaa kortilla.
Henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa. Pohjoismaiden kansalaisia koskee passivapaus eli Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Jos Pohjoismaiden kansalainen matkustaa ilman passia tai henkilökorttia on suositeltavaa, että hänellä on mukanaan jokin muu viranomaisen myöntämä
asiakirja (esim. ajokortti).
Ruotsin matkareitti ja kohteiden osoitteet löytyvät liitteestä.

Matkalle lähtijät:
Asta Asunmaa / Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Pohjanmaa
Kirsi Heidt / Valkoinen Puu
Mark Heidt / Valkoinen Puu
Sirkku Ylikoski / Valkoinen Puu
Laura Koivumäki / Korsuretket Oy
Minna Lakso / Pitopalvelu Minna-Maria
Raimo Lakso / Pitopalvelu Minna-Maria
Lauri Peltola / Toron Kievari
Päivi Peltola / Toron Kievari
Asko Riitahuhta / Kurkikorven Mummola
Sauli Riitahuhta / Kurkikorvan Mummola
Eira-Maija Savonen
Sari Vaholuoto / Kotipata
Jarmo Hietaoja / A. Lamminmäki Oy

Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry
tuuli.pirttikoski@satafood.net, puh. +358 (0)40 183 9995
Jari Lehmusvaara Satafood Kehittämisyhdistys ry
jari.lehmusvaara@satafood.net, puh. +358 (0)50 556 6519
Kirsti Vuori, Leader Suupohja
kirsti.vuori@leadersuupohja.fi, puh. +358 (0)40 861 5175

