
Nuorten kansainvälistymisvalmennuksen opintomatka 

Ruotsin  maatiloille 7. - 11.3.2018
Keskiviikko  7.3.2018 
5:00  Lähtö Savonlinnasta, Etelä-Savon matkat Ky:n bussilla 
6:30  Pysähdys Mikkelissä
6.40  Lähtö Mikkelistä
10:00  Ruokailu (omakustanteinen) Veljekset Keskinen, Tuuri 
11:15  Lähtö Vaasaan
13:15  Wasaline terminaali, Laivanvarustajankatu 6, 65170 Vaasa
14:30 Laivamatka Uumajaan. Mahdollisuus nauttia Strömsö-kokki Mikael Björklundin
            saaristolaispöydästä (n. 25 euroa, omakustanteinen) 
18:00  Uumaja 
19:00  Majoittuminen Västerbacken Hotell & Konferens, Holmsund. www.vasterbacken.se 

Iltapala. Langaton nettiyhteys. Tulkki Jussi Peura liittyy seuraan hotellilla.

ONNISTU
YRITYSTOIMINNAN
ALKUTAIPALEELLA

Torstai  8.3.2018 
Hotelliaamiainen
7:30    Lähtö hotellilta bussilla
8:00    Vierailu aktiivisella viljayrittäjällä, joka viljan viljelyn lisäksi harjoittaa kuivaus- ja kone-
           urakointia. Konekanta on nykyaikainen ja tila on palkittu edelläkävijyydestään. Tila sijait-
           see edullisella alueella, jossa kasvukauden lämpösumma on samaa luokkaa kuin Etelä-
           Savossa. Tila harjoittaa myös metsätaloutta. 
10:00 Lähtö tilalta 
11:30 Lounas, sis. myös yhden ruokajuoman/henkilö. Ravintolassa esitellään 44 lehmän maito-
           tila, jossa toiminnan siirto on tehty vuokraamalla. Pääsemme keskustelemaan, kuinka 
           vuokraustoimintamalli toimii. 
14:30 Matka Ruotsin ylänköalueelle.
16:45 Hotell Zäta, hiihdon maailmancupista tunnetun Östersundin keskustassa. Langaton
           nettiyhteys. Prästgatan 32, Östersund. 

http://facebook.com/groups/tyollistavamaaseutu


Lauantai 10.3.2018
Hotelliaamiainen. Päivän aikana liikutaan alueella, joka vastaa lämpötilaltaan Kymenlaaksoa (Anjala), eli hie-
man Etelä-Savoa lämpimämpi alue.  
7:30   Matka
8:30   Vierailu tilalla, joka viljelee luomussa tyrniä, raparperia, mansikoita, herukoita ja omenoita. Pienessä
           mittakaavassa on viljelty myös mm. mustaseljaa ja mesimarjaa. Tila ostaa metsämarjoja ja valmistaa

mm. hilloa, glögiä ja konvehteja. Lisäksi tarjotaan majoitusta ja ravintolapalveluja. Pariskunta hankki
tilan vajaat 10 vuotta sitten ja muutti Jällivaarasta. Tilaan on investoitu mittavasti vuodesta 2010
lähtien. Liikevaihto oli viime vuonna luokassa 330 000 - 550 000 euroa. www.muddus-hjortron.se
Lounas tilalla. Uunilohta lakkakastikkeen kera, sis. yksi ruokajuoma/henkilö.

11:35 Vierailu luomutilalla, jonka pari osti parikymppisinä 5 vuotta sitten. 1997 tyhjennetyssä navetassa
           aloitettiin 34 lehmän lypsykarja.  Viljelyä on laajennettu vuokraamalla lisää peltoa. Viljalla on reilut 100
           ha ja nurmella reilut 60 ha. Tila saa lisätuloja mm. ympäristönhoidosta (mm. luonnonniittyjä ja laidun-
           ta hoidetaan 150 ha), aidanrakentamisesta, puutarhatöistä ja työvoimanvuokrauksesta.  
15:30 Saavumme satamaan
16:45 Tallink Silja lähtee Helsinkiin. Buffet-illallinen laivalla.

Perjantai 9.3.2018 
Hotelliaamiainen
7:30   Lähtö hotellilta bussilla.
8:00   Vierailu osakeyhtiömaitotilalla, jolle valmistuu 2 robotin navetta marraskuussa 2017. Osakkaina 
           ovat nyt vanhemmat ja yksi pojista. Tilalle on suunnitteilla sukupolvenvaihdos ja nuori pari työsken-
           telee jo tilalla. Suunnitteilla tinkimaidonmyyntiä automaatilta. www.lansmansgarden.nu
10:00 Matka etelään. Lounas matkalla, sis. yhden ruokajuoman/henkilö.
14:15 Tilavierailu, Orsa. Tilalla 70 lehmää luomussa, tilajuustola, jugurtin ja viilin valmistus. Juustoja
           myyvät mm. lähialueen marketit.  Tilalla valmistellaan sukupolvenvaihdosta 2 pojalle. Orsa on met-
           säsuomalaisten aluetta (Finnmark), jossa vuoden keskilämpötila on yhtä suuri kuin Etelä-Savossa.
           hansjomejeri.se. Kahvit.
16:00 Matka
17:15 Ruotsin tuottajajärjestön pääkallopaikalla vaikuttavan luottamusmiehen sonnitila. Bjursås lantbruk,
           Jan Forssell ja Erika Bränd. Maitorotuiset juottovasikat (450) ostetaan 5 tilalta, iglut ja tuttisanko-
           juotto. Vierotuksen jälkeen vasikoita kasvatetaan syväkuivikepohjaisissa ryhmäigluissa. Sonnit lähe-
           tetään teurastamolle 320 kiloisina 13-15 kk iässä. Pieni kuolleisuus ja hyvä kasvu. Aperuokinta:
           nurmea, viljaa ja näkkileipää. www.bjurslantbruk.com 
19:00 Bussimatka
20:00 Säters Stadshotell. Hotelli  4000 asukkaan taajamassa.  Hotelli on rakennettu 1600-luvulla ja re-
           montoitu 2014. Langaton nettiyhteys. Illallinen paikallisista raaka-aineista, mm. nautaa.
           Sisältää yhden ruokajuoman/henkilö. satersstadshotell.se

Sunnuntai 11.3.2018
Meriaamiainen
9:55   Laiva saapuu Helsinkiin, jonka jälkeen välittömästi bussikuljetus
          Etelä-Savoon. Matkalla kahvitauko 45 min. 
14:45 Mikkeli
16:30 Savonlinna

https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/johtamistaitovalmennus-yritystoiminnan-hallintaan-8808


Hinta 
Matkan hankehinta on 600 euroa + alv 24 %, mikä on maatilayrittäjille verotuksessa 
vähennyskelpoinen. 

Hintaan sisältyy:

• ammattiohjelma/tilakohteet
• bussikuljetus Suomessa ja Ruotsissa
• laivamatkat (mennessä kansipaikat, tullessa B-hytti)
• hotellimajoitus 2hh:ssa aamiaisineen
• vaate- ja jalkinesuojat
• tulkki, jolla vahva maatalousalan osaaminen
• ohjelmaan merkityt ateriat (muut ruokailut omakustanteisia)

Matka laskutetaan yhdessä erässä, eräpäivä 19.1.2018. 
Matkalla tarvitset virallisen henkilökortin tai passin, millä voit todistaa henkilöllisyytesi. 

Ilmoittaudu netissä viimeistään 11.1.2018 etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Peruutusehdot
Kuluton peruutus 23.1.2018 asti. Sen jälkeen peruutuskulut 100 % matkan normaalihinnasta.
Muutokset ja peruutukset on ilmoitettava ProAgria Etelä-Savon toimistoon sähköpostilla
marjo.h.laitinen@proagria.fi

Suosittelemme hankkimaan matkavakuutuksen, joka korvaa mahdollisesta matkan peruuntumisesta aiheu-
tuvia kuluja.
Jos sairastut matkalla, matkavakuutus antaa turvan yksityisen terveydenhuollon palveluita varten. Euroop-
palainen sairaanhoitokortti antaa lakisääteisen turvan julisen terveydenhuollon palveluihin. Eurooppalai-
sen sairaanhoitokortin voi tilata Kelasta (kela.fi).

Lisätietoja:
Tiia Tamlander, p. 043 826 7881, tiia.tamlander@proagria.fi
Vuokko Ahonen, p. 040 524 9945, vuokko.ahonen@proagria.fi

etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Opintomatkan järjestäjä: 
Startti-hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon kunnat.

https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/johtamistaitovalmennus-yritystoiminnan-hallintaan-8808
mailto:marjo.h.laitinen%40proagria.fi?subject=
http://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

