
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Ruokaelämyksistä matkailutuotteita -opintomatka 
19.1.2017 Retki Matkamessuille & 23.3.2017 Koulutuspäivä ruokamatkailuteemalla 
 
Keskisuomalainen maaseutualueen pienyrittäjä, lähde tammikuussa Matkamessuille 
Helsinkiin Pohjois-Euroopan suurimpaan matkailualan tapahtumaan haistelemaan 
trendejä sekä hakemaan ideoita, tietoa ja kumppaneita kiinnostavien matkailu-
tuotteiden luomiseksi. Vinkkejä ruokaelämyksiä etsivän matkailijan palvelemiseksi saat 
Tasty Travel -alueelta, jossa on ensimmäistä kertaa myös kotimaisten 
ruokamatkailukohteiden oma Ruokaretki Suomeen -osasto. Messuilla syntyneitä 
oivalluksia jalostetaan eteenpäin maaliskuun koulutuspäivänä. Tervetuloa! 
 
Aikataulu ja ohjelma 
 

Opintomatka sisältää kaksi tapahtumapäivää: retken Matkamessuille to 19.1. ja koulutuspäivän to 23.3. 
 

PÄIVÄ 1: Retki Matkamessujen ammattilaispäivään Helsingin Messukeskukseen 
Torstai 19.1.2017 klo 7.45–22.15, josta messuvierailu klo 12.15–18.00 
 

Lähtö klo 7.45: Hirvaskankaan ABC, Suonenjoentie 10, Äänekoivisto 
 

Kyytiin myös seuraavista paikoista: 
Klo 8.15  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, Jyväskylä 
Klo 8.40  Pikavuoropysäkki Viisarimäki pika E, Toivakka (ks. kartta) 
Klo 8.55  Teboil Leivonmäki, Kangastie 1, Leivonmäki 
Klo 9.10  Teboil Huttula, Rantatie 21, Joutsa 
 

Paluu klo 22.15: Hirvaskankaan ABC, Suonenjoentie 10, Äänekoivisto 
 

Vierailukohteet meno- ja paluumatkalla: 
• kahvit ja tutustuminen lähiruokatori Heilaan Heinolassa 
• tutustuminen ravintola Bus Burgeriin Lahdessa, mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun 
 

Matkan aikana virittäydytään päivän teemaan kuulemalla alustus ruokamatkailusta. Lisäksi annetaan ohjeet 
opintomatkaan sisältyvän kehittämistehtävän tekemiseksi.  

Opin ja 

verkostoidun 



 

PÄIVÄ 2: Koulutus ruokamatkailutuotteen kehittämisestä ja markkinoinnista 
Torstai 23.3.2017 klo 12.30–16.00, paikka: Jyväskylä tai lähialue, tarkka osoite ilmoitetaan myöhemmin 
 

Tutustutaan koti- ja ulkomaisiin ruokamatkailutuotteisiin, niiden kehittämiseen ja markkinointiin. Ideoidaan 
ja hiotaan eteenpäin osallistujien omia matkailutuotteita kehittämistehtävän pohjalta. Kouluttajina ja 
ideoiden sparraajina asiantuntija Minna Junttila sekä projektipäällikkö, keittiömestari Leena Pölkki 
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 
 

Kenelle? 
 

Ruokaelämyksistä matkailutuotteita -opintomatkalle voivat osallistua kaikki Keski-Suomen 
maaseutualueen mikro- ja pienyritysten yrittäjät ja työntekijät sekä maaseutualueelle yrityksen 
perustamista suunnittelevat henkilöt. Osallistuvien yritysten toimialaa ei ole rajoitettu. 
 

Hinta 
 

Hinta: 80 €/hlö.  
 

Hintaan sisältyy linja-autokuljetus ja sisäänpääsy Matkamessujen ammattilaispäivään, yritysesittelyt 
matkan aikana sekä kahvit Heilassa, matka- ja koulutuspäivän koulutussisällöt sekä kahvit koulutuspäivänä. 
 

Järjestäjä ja osallistuminen 
 

Opintomatkan järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -
koulutushanke (KIKE). Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta. 
 

KIKE-hankkeen rahoitus edellyttää, että opintomatkan tarjoaman koulutuksen laajuus on vähintään 15 
tuntia. Ruokaelämyksistä matkailutuotteita -opintomatkan laajuus on edellytyksen mukainen, kun 
osallistuja ilmoittautuessaan sitoutuu osallistumaan retkipäivään 19.1.2017 (7,5 h), koulutuspäivään 
23.3.2017 (3,5 h) sekä tekemään opintomatkaan liittyvän oman yrityksen kehittämistehtävän (itsenäisen 
työskentelyn arvioitu laajuus 4 h).  
 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
 

Ilmoittudu mukaan viimeistään to 12.1.2017 ja tule hakemaan vinkit ruokamatkailun nosteen 
hyödyntämiseksi! Ilmoittautuminen on sitova.  
 

Linkki ilmoittautumiseen: 
https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/ruokaelamyksista-matkailutuotteita-opintomatka-1-paiva 
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Niina Rantakari, niina.rantakari@jamk.fi, p. 040 621 3186  
 

Seuraa Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -hankkeen (KIKE) kuulumisia sekä opintomatka- ja 
koulutustarjontaa myös verkkosivulta ja Facebookista: 
 

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kikehanke 
https://www.facebook.com/kikehanke 
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