
   

   

 
Valtakunnalliset 

 

LUONNONTUOTEPÄIVÄT 
 

9.–10.10.2013 Mikkelissä 
 
 
Tervetuloa luonnontuotealan yrittäjien, kehittäjien, kouluttajien ja muiden alan toimijoiden yhteisille, 
jo perinteiksi muodostuneille Luonnontuotepäiville, jotka järjestetään tällä kertaa Mikkelissä. 
Tapahtuma on ollut jo vuosien ajan luonnontuotealan toimijoiden keskeinen tapaamispaikka. 
Yhteinen seminaari tarjoaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa niin yrittäjien kuin asiantuntijoiden 
yhteistyötä valtakunnallisesti sekä yli maakuntarajojen. 
 
Ensimmäisen päivän seminaaripaikkana on Anttolanhovi (Hovintie 224, Anttola, 
http://www.anttolanhovi.fi). Toisena päivänä retkeillään Etelä-Savon luonnontuotealan yrityksissä ja 
kohteissa. Ensimmäisen päivän illalla on yhteinen lähiruokaillallinen oheisohjelmineen. 
 
Seminaarissa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita sekä luonnontuotealan ja rinnakkaistoimialojen 
yhteistyön haasteita, mahdollisuuksia ja tuloksia. Puheenvuoroissa käsitellään maakunnan alan 
toiminnan esittelyn lisäksi muun muassa uutta tietoa luonnontuoteraaka-aineiden ominaisuuksista, 
luonnontuotteiden ja kauneudenhoitoalan yhteistyömahdollisuuksia sekä alaa koskevia säädöksiä. 
Ajankohtaisissa asioissa on esillä villiyrttien uuselintarvikekohtelun tilanne, alan uudistuvat 
ammatilliset tutkinnot sekä luomuun ja sertifiointiin liittyvät asiat. Myös teemaryhmätyön 
muutoksista saadaan tilannekatsaus. 
 
Retkeilyn vierailukohteina ovat muun muassa Idea-Rapsakka, Heikkilän Yrttitila ja Ollinmäen 
viinitila. Lisäesittelyjä kuullaan ajomatkojen aikana. 
 
Seminaarin ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet hintatietoineen ovat ohessa. Pienet 
ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Seminaarin osallistumismaksu kattaa ohjelman, jaettavan 
materiaalin, kahvit ja lounaan. Retkeilyn maksu sisältää ohjelman kuljetuksineen, lounaan ja kahvit. 
Seminaari-illallinen ohjelmineen on sekin varattavissa ilmoittautumisen yhteydessä. Matka- ja 
majoittumiskustannuksista ja -järjestelyistä osallistujat vastaavat itse. 
 
Majoituksen osalta on Anttolanhovista varattu kiintiö tunnuksella ”Luonnontuotepäivät” 16.9.2013 
saakka. Majoituksen hinnat ovat 84 e / 1 hh / vrk ja 90 e / 2 hh / vrk. Art & Design rinnehuvilassa 2 
hengen makuuhuoneissa majoituksen hinta on 65 e / henkilö (minimi 4 henkilöä / huvila, 1 hengen 
huonelisä on 30 e/ vrk). Kaikki majoitushinnat sisältävät aamiaisen sekä hotelli- että huvila-
asiakkaille, kuntosalin sekä sauna- ja allasosaston käytön. Huviloissa hintaan sisältyy myös 
liinavaatteet pedattuna, pyyhkeet, takkapuut ja loppusiivous. Majoituksen varauksista ja maksuista 
kukin osallistuja vastaa itse, yhteystiedot puh. 020 757 5200, myyntipalvelu@anttolanhovi.fi 
 
Tapahtuman järjestää Luonnontuotealan teemaryhmä yhteistyössä muun muassa Suomen 
luontoyrittäjyysverkosto ry:n, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Laadukasta liiketoimintaa 
luonnosta -hankkeen, LT-INNO -hankkeen ja Etelä-Savon luonnontuotealaan liittyvien toimijoiden 
kanssa. Lisätietoja tapahtumasta antavat Juha Rutanen (juha.rutanen@helsinki.fi) ja Birgitta 
Partanen (birgitta.partanen@helsinki.fi). 
 
Tervetuloa! 
  



   

   

 
 
Ohjelma 
 
 
Keskiviikko 9.10.2013 
 
Klo 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
Klo 9.30 Luonnontuotepäivien avaus 

Sari Iivonen, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 
 
 
Luonnontuotealan näkymiä ja kehitystyötä 
 
Klo 9.45 Luonnontuotealan yrittäjyyden ja kehittämistyön näkymät ohjelmakauden vaihtuessa 

Anne Ristioja, puheenjohtaja, Luonnontuotealan teemaryhmä / ryhmäpäällikkö, Lapin 
ELY-keskus 

 
Klo 10.00 Pettu uudessa nousussa?  – Petun tuottaminen ja hyödyntäminen 

Sonja Haapakoski, keruutuotetarkastaja 
 
Klo 10.30 Luonnontuotteet esille kuluttajille sähköisissä palveluissa? 
 Jukka Kumpusalo, markkinointipäällikkö, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 
 
Klo 10.50 LT-INNO -hanke ja luonnontuotealan toimintaohjelma 

Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti / LT-INNO -
hanke 

 
Klo 11.10 Uusi yrttiviljelykirja tulossa - kaksikielinen aktiivisuus SPECICROP-hankkeessa 

Bertalan Galambosi, yliagronomi ja Sanna Kauppinen, vanhempi tutkija, MTT Mikkeli 
 
Klo 11.50 Lounas 
 
 
Luonnontuoteraaka-aineiden monet mahdollisuudet 
 
Klo 13.00 Pakurin ominaisuudet, käyttö ja viljelytuotanto 

Henri Vanhanen, vanhempi tutkija, MTT Sotkamo 
 
Klo 13.20 Hunajan antimikrobisista ominaisuuksista 

Carina Tikkanen-Kaukanen, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 
 
Klo 13.45 Tyrnin lehti luonnontuoteraaka-aineena 

Sanna Kauppinen, vanhempi tutkija, MTT Mikkeli 
 
Klo 14.10 Kommenttipuheenvuoro 

Vesa Kallio, toiminnanjohtaja, MTK Etelä-Savo 
 
Klo 14.20 Iltapäiväkahvit 
 
Klo 15.00 Ajankohtaista luonnontuotealalla: uudistuvat tutkinnot, sertifioinnit ja valtakunnallinen 

kehitystyö 
 Juha Rutanen, erityisasiantuntija, Luonnontuotealan teemaryhmä 
 
 



   

   

 
Luonnontuotteet hyvinvointituotteissa ja -palveluissa 
 
Klo 15.20 Luonnontuotteet kosmetologi- ja kampaamopalveluissa 

Birgitta Partanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 
 
Klo 15.40 Kosmetiikkatuotteiden laatu ja sertifiointi 
 Minna Järvinen, yrittäjä, Mellis 
 
Klo 16.05 Kommenttipuheenvuoro 

Katja Misikangas, yrittäjä, Lapland Naturals / puheenjohtaja, Suomen 
luontoyrittäjyysverkosto ry 

 
Klo 16.15 Keskustelu ja tauko 
 
 
Luonnontuotealan säätely - uhka vai mahdollisuus? 
 
Klo 16.30 Alkuperämerkintä luonnontuotteisiin 
 Marjo Särkkä-Tirkkonen, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 
 
Klo 16.45 Luomuluonnontuotteiden sertifiointijärjestelmä kehittyy 
 Rainer Peltola, vanhempi tutkija, MTT Rovaniemi 
 
Klo 17.00 Luonnonkasvien uuselintarvikestatus 

Johanna Kinnunen, projektisihteeri, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, LT-INNO -
hanke 

 
Klo 17.25 Kommenttipuheenvuoro 

Teemu Kaijanen, keittiömestari, Anttolanhovi 
 
Klo 17.35 Loppukeskustelu 
 
 
Klo 19 Ohjelmallinen lähiruokaillallinen ”Makuja maalta” (puheenvuoroja, menun 

esittely, musiikkia) 
  
 
 
  



   

   

 
Torstai 10.10.2013 
 
Opintoretki maakunnan luonnontuotealan kohteisiin: 
 
 
Retkiohjelma 
 
Klo 8.30  Lähtö Anttolanhovista 
 
Klo 8.45-9.45 Idea-Rapsakka, Ylivedentie, Anttola 
  http://www.idearapsakka.net/ 
 
Klo 10.15-11.15 Heikkilän Yrttitila, Huhtisaarentie 3A, Rahula 
  http://www.kotimaisetyrtit.fi/ 
 
Klo 11.30-12.30 Punaisen Piipun Kievari, Kauraleiväntie 10, Nuutilanmäki, 

lähiruokalounas ja paikan esittely 
  http://www.kauraleipa.fi/punaisen-piipun-kievari 
 
Klo 12.50-13.15 Mikkelipuiston esittely Pursialankatu 6, Mikkeli 

(osastot, joilla luonnonmateriaaleja) 
  http://www.mikkelipuisto.fi/ 
 
Klo 13.30-14.30 Ollinmäen viinitila, Anttolantie 1640, Anttola, viinin/pontikanmaistiaiset 
 http://www.ollinmaenviinitila.fi/ 
 
Klo 14.30-15.00 Kahvit, puutarhakirjailija ja saippuanvalmistaja Mari Mörön 

puheenvuoro kahvittelun lomassa 
  http://www.marimoro.fi/ 
 
Klo 15.15  Paluu Anttolanhoviin 
 
 
  



   

   

 
VALTAKUNNALLISET LUONNONTUOTEPÄIVÄT 9.-10.10.2013 MIKKELISSÄ 
 
 
Ilmoittautumiset 25.9.2013 mennessä www.luontoyrittaja.fi/mikkeli 
tai osoitteella: 
 
Heli Ämmälä, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI 
tai puh. 050 382 3022, sp. info@aitoluonto.fi 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
0SALLISTUN TAPAHTUMAAN MIKKELISSÄ 9.-10.10.2013 SEURAAVASTI: 
 

  Osallistun 9.10.2013 seminaariin Mikkelin Anttolanhovissa ja varaan kokouspaketin 
sisältäen materiaalit, lounaan ja kahvit. Hinta 45,00 €. 

  Osallistun 9.10.2013 seminaaripäivälliselle Anttolanhovissa. Hinta 25,00 € sisältäen 
ohjelman ja lähiruokaillallisen. 

 Osallistun 10.10.2013 opintoretkeilylle 1. Hinta 35,00 € sisältäen kuljetuksen, tutustumisen 
kohteisiin, lounaan sekä kahvit. 

 Osallistun 10.10.2013 opintoretkeilylle 2. Hinta 35,00 € sisältäen kuljetuksen, tutustumisen 
kohteisiin, lounaan sekä kahvit. PERUTTU! 

 Olen kiinnostunut toimittamaan esittelymateriaalia ja/tai tuotenäytteitä seminaarin 
yhteydessä olevaan näyttelytilaan (maksuton). 

 
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry laskuttaa tapahtuman osallistumismaksut ilmoittautumistietojen 
saavuttua. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta 
veloitetaan 50 % seminaarin hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta 2.10.2013 mennessä ja osallistuja 
jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko seminaarimaksu. Retkeilyille voidaan 
ottaa kumpaankin 50 ja seminaaripäivälliselle 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
 
Majoituksen järjestävät osallistujat itse. Varaamme oikeuden pieniin ohjelmamuutoksiin. 
 
 
NIMI   _______________________________________________________________ 
 
 
YRITYS/YHTEISÖ _______________________________________________________________ 
 
 
OSOITE  _______________________________________________________________ 
 
 
LASKUTUSOSOITE _______________________________________________________________ 
(jos eri) 
  _______________________________________________________________ 
 
 
PUH.  _____________________________ FAX    ____________________________ 
 
 
SP.  _______________________________________________________________ 
 
MAHDOLLINEN  
ERIKOISRUOKAVALIO _______________________________________________________________ 


