
 

 

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -
opintomatka Ruotsiin 
Ohjelma: 

Maanantai 6.2.2023 

14:00  Bussikyyti lähtee Jyväskylästä, Rajakatu 35 
   Kahvitauko, omakustanteinen 
16:35  Tampereen Rautatieasema 
19:00  Turun satama, auton lähtöselvitys 
20:55  Laiva (Viking Grace) lähtee satamasta 

Tiistai 7.2.2023 

06:30  Laiva saapuu Tukholman satamaan 
   Kauppahalli Kötthallen Sorunda  
   Svenskt Kött + kahvitauko, omakustanteinen 
   Lounas + kahvitauot matkalla, omakustanteiset  
   Kuseboholms lamm 
17:30   Majoittuminen ja vapaata seurustelua  
    Best Western Hotel Tranås Statt  

 

https://www.google.fi/maps/place/Rajakatu+35,+40200+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2513488,25.7411204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685743f6fae0031:0xcc458c4af79f0939!8m2!3d62.2513463!4d25.7433091
https://www.google.fi/maps/place/Tampereen+Rautatieasema/@61.4984361,23.7708203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf54ad86cb03:0xa66b15f9e60c4b6b!8m2!3d61.4984336!4d23.773009
https://www.google.fi/maps/place/Ensimm%C3%A4inen+linja,+20100+Turku/@60.4340481,22.2200055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c77a45e3d7cc5:0x2f4d113c328bd500!8m2!3d60.4340455!4d22.2221942
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-grace/
https://www.google.fi/maps/search/Stadsg%C3%A5rdenin+satama+Tukholmassa/@59.3174516,18.0916365,16.25z
https://www.kotthallen.se/
https://svensktkott.se/
http://www.kuseboholmslamm.se/
http://www.tranasstatt.se/


 

 

Keskiviikko 8.2.2023 

7:45  Lähtö hotellilta kävellen 
   Nahkamuokkaamo AB Tranås Skinnberedning 
    Kahvitauko, omakustanteinen 
   Nahkamuokkaamo Donnia Skinn Ab 
   Lounas, omakustanteinen 
   Atelje Guldtackan  
   Kahvitauko, omakustanteinen 
n. 18:45  Majoittuminen ja vapaata seurustelua  
    Best Western Plus Kalmarsund Hotel  
 

Torstai 9.2.2023 

n. 09:00  Lähtö hotellilta  
   KLS Ugglarps teurastamo  
   Lounas, KLS Ugglarps tarjoaa 
   Kahvitauko, omakustanteinen 
   Lammastila Canlamm 
n. 18:45  Majoittuminen ja vapaata seurustelua 
     Scandic Södertälje  

 

Perjantai 10.2.2023 

07:30   Lähtö hotellilta 
   Kahvitauko, omakustanteinen 
   Lundsbol Lammslakteri -teurastamo  
   Lounas, omakustanteinen 
   Ruotsin maatalousyliopisto, Uppsala + iltapäiväkahvit, tarjotaan 
16:00 - 18:45 Vapaata aikaa tutustua Tukholmaan   
20:00  Laiva (Viking Glory) lähtee Tukholmasta  

 

Lauantai 11.2.2023 

07:35  Saapuminen Turun satamaan 
08:15  Bussi lähtee Turusta kohti Jyväskylää 
n. 10:00  Kahvitauko, omakustanteinen 
n. 11:00   Rautatieasema Tampere 
n. 12:00  Lounas, omakustanteinen 
14:15  Bussi saapuu Jyväskylään, Rajakatu 35 

   

http://tranas-skinn.se/en/
https://www.donniaskinn.se/
https://www.ateljeguldtackan.se/
https://www.bestwestern.fi/booking-path/hotel-details/best-western-plus-kalmarsund-hotell-kalmar-88138
https://www.kls.se/sv-se/
https://canlamm.se/
https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/sodertalje/scandic-sodertalje
https://www.lundsbolslakteri.se/
https://www.masterstudies.fi/yliopistot/Ruotsi/SLU/
https://www.visitstockholm.com/
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-grace/
https://www.google.fi/maps/search/turun+satama+viking+line/@60.4351599,22.218378,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.fi/maps/place/Tampereen+Rautatieasema/@61.4984361,23.7708203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf54ad86cb03:0xa66b15f9e60c4b6b!8m2!3d61.4984336!4d23.773009
https://www.google.fi/maps/place/Rajakatu+35,+40200+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2513488,25.7411204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685743f6fae0031:0xcc458c4af79f0939!8m2!3d62.2513463!4d25.7433091


 

 

Ruokailut 

Matkan hinta pitää sisällään hotelliaamiaiset Ruotsin puolella. Ilmoittautumisen yhteydessä 
mahdollista varata omakustanteiset meriaamiaiset ja buffet -ruokailut laivalla. Matkan aikana 
ruokailut ovat pääasiassa matkustajille omakustanteisia. Päivän aikana ruokailut reitin varrella, iltaisin 
jokainen huolehtii ruokailun itse haluamallaan tavalla. Matkahintaan sisältyvät ruokailut ilmoitetaan 
matkaohjelmassa.  

 

Reitti Ruotsin puolella: 
 

   



Hinta 

• Hintaryhmä A: Opintomatkan hinta lampureille tai lammastuotantoa harkitseville yrittäjille on 650 €/
hlö (alv 0 %). Lisämaksusta yöpyminen yhden hengen huoneessa/hytissä + 300 € (alv 0 %)/hlö, jolloin 
koko matkan hinta 1 hh: 950 € (alv 0 %)/hlö. Yhden hengen huoneita/hyttejä saatavilla rajoitetusti.

• Hintaryhmä B: Opintomatkan hinta lampaanliha-alan sidosryhmien edustajille on 1050 € (alv 0 %)/hlö. 
Lisämaksusta yöpyminen yhden hengen huoneessa/hytissä + 300 € (alv 0 %)/hlö, koko matkan hinta   
1 hh: 1350 € (alv 0 %)/hlö. Yhden hengen huoneita/hyttejä saatavilla rajoitetusti.

Hintaan sisältyy 

• Bussikuljetus Jyväskylästä Turkuun. Tarvittaessa välipysäkki Tampereen rautatieasemalla ja
mahdollisuus hypätä kyytiin myös matkan varrelta.

• Laivamatkat Turku – Tukholma 6.2.2023 ja Tukholma – Turku 10.2.2023 kahden hengen hytissä (meno-
paluu). Lisämaksusta 1 hengen hytti (saatavilla rajoitetusti).

• Kaikki ohjelmaan sisältyvät kuljetukset Ruotsissa. Käytössä sama linja-auto ja kuljettaja koko matkan
ajan Suomessa ja Ruotsin puolella.

• Yöpymiset kahden hengen huoneessa. Lisämaksusta 1 hengen huone (saatavilla rajoitetusti).
o Best Western Hotel Tranås Statt, Tranås
o Best Western Plus Kalmarsund Hotel, Kalmar
o Scandic Södertälje, Södertalje

• Aamiaiset hotellissa. Laivamatkoille ostettavissa omakustanteisesti meriaamiaiset ja illallisbuffetit,
varataan ilmoittautumisen yhteydessä.

• Mielenkiintoinen matkaohjelma: kohde-esittelyt, luennot ja vierailut

Ehdot 

• Matka toteutuu, kun osallistujia on vähintään 20 hlö. Ilmoittautuminen 15.12.2022. mennessä. 
Etusijalla paikkoja täytettäessä ovat hankealueen lampurit, toissijaisesti matkalle voidaan ottaa 
mukaan muiden alueiden lampureita, lampaanliha-alan sidosryhmien osallistujia sekä lampureiksi 
aikovia.

• Pidätämme oikeudet ohjelman ja sitä kautta matkan pienimuotoisiin hintamuutoksiin.
• Ilmoittautuminen on sitova. 15.12.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko matkan 

hinnan. Peruutustapauksessa pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä projektipäällikköön.
• Matkan hinta ei sisällä matkavakuutusta. Mahdollisten osallistujasta johtuvien peruutusten, esim. 

sairastuminen, varalle suosittelemme osallistujia hankkimaan matkavakuutuksen, josta on tietyin 
ehdoin mahdollista hakea korvausta matkan kustannuksista. Matkavakuutuksen hankkiminen on 
jokaisen osallistujan omalla vastuulla.

• Matkan hinta ei sisällä arvonlisäveroa (alv 0 %).
• Matkan hinta laskutetaan yhdessä erässä ennen matkaa. Useammassa erässä maksaminen on 

mahdollista erikseen sovittaessa.



Katso lisää 

• Suomenkielisiä kohde-esittelyjä löydät hankkeen facebook -sivuilta: www.facebook.com/Lammasketju1
• Lisää tietoa hankkeen verkkosivuilta: www.aitomaaseutu.fi/lammasketju

Ilmoittaudu mukaan tästä

• Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2022. mennessä
• 15.12.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko matkan hinnan.
• Peruutustapauksessa pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä projektipäällikköön.

Lisätietoja 

Marianne Reinikka, projektipäällikkö, marianne.reinikka@jamk.fi, p. 040 183 7085 tai 
Aija Hytönen, projektiasiantuntija, aija.hytonen@jamk.fi, 050 535 9421, www.jamk.fi 

https://www.facebook.com/Lammasketju1
http://www.aitomaaseutu.fi/lammasketju
https://link.webropolsurveys.com/S/0EF90035AD067337
mailto:marianne.reinikka@jamk.fi
http://www.jamk.fi/
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