
 

Valtakunnalliset 
 

LUONNONTUOTEPÄIVÄT 
 

Joensuussa 6.–7.10.2010 
 

Itä-Suomen yliopisto, Carelia, sali C2 (auditorio), 
Yliopistokatu 4 

 
 

Luonnontuotealan perinteinen valtakunnallinen seminaari järjestetään 6.–7.10.2010 Joensuussa. 
Seminaarin teemoina ovat tällä kertaa erityisesti luonnontuotealan tutkimus, alan ammatillinen 
koulutus sekä muut alan yrittäjyyden ja kehittämistyön ajankohtaiset asiat. Seminaaripäivistä 
jälkimmäinen on retkeilypäivä. Seminaari järjestetään Itä-Suomen yliopiston Carelia-rakennuksen 
salissa C2 (Yliopistokatu 4)). 
 

Toisena seminaaripäivänä (7.10.2010) järjestetään opintoretki, jonka aikana tutustutaan alueen 
luonnontuotteisiin liittyvään yrittäjyyteen ja kehittämistyöhön. Retkeilyllä tutustutaan muun muassa 
maailman johtavaan koivunmahlayritykseen, Euroopan suurimpaan marja-, hedelmä- ja 
vihanneskuivaamoon, alueen koulutus- ja yrityspalveluihin sekä Taitokorttelin käsityötuotteisiin ja -
yrityksiin. 
 

Lisäksi 6.10.2010 illalla järjestetään Linnunniemen osaamiskartanossa (Linnunniementie 4, 
Joensuu) yhteinen seminaaripäivällinen oheisohjelmineen. Luvassa on yhdessäoloa ja runsas 
valikoima maittavia, luonnontuotteilla säväytettyjä ruokia! Lisäksi kuulemme keittiömestarin 
ajatuksia luonnontuotteiden käytöstä ja raaka-ainetuottajayhteistyöstä. 
 

Seminaari on suunnattu luontoalan yrittäjille, kouluttajille, hankkeiden vetäjille, kehittäjille, 
rahoittajille sekä muille alasta kiinnostuneille. Seminaari onkin jo vuosien ajan ollut alan toimijoiden 
keskeinen tapaamispaikka. Seminaariosallistujien on mahdollista tuoda seminaaripaikalle esille 
omaa materiaaliaan mm. esitteiden ja tuotenäytteiden muodossa. Materiaaliin on mahdollista 
tutustua seminaarin ensimmäisen päivän tauoilla. 
 

Seminaariin ja retkeilylle on ilmoittauduttava ennakkoon perjantaihin 24.9.2010 mennessä. 
Ilmoittautumis- ja hintatiedot ovat liitteenä olevassa ilmoittautumislomakkeessa. Seminaarin 
osallistumismaksu kattaa ohjelman, jaettavan materiaalin, kahvit ja lounaan. Retkeilyn maksu 
sisältää ohjelman kuljetuksineen, lounaan ja kahvit. Luonnontuotteisiin tukeutuva seminaari-
illallinen ohjelmineen on sekin varattavissa ilmoittautumisen yhteydessä. Pienet ohjelmamuutokset 
ovat mahdollisia. Matka- ja majoittumiskustannuksista ja -järjestelyistä osallistujat vastaavat itse. 
 

Seminaarin järjestämisestä vastaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettama valtakunnallinen 
Luonnontuotealan teemaryhmä yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa. 
Toteutuksen alueellisia yhteistyötahoja ovat mm. Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto ja 
Biotieteiden laitos sekä Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. 
 
 
Tervetuloa! 
 
Lisätiedot: 
Luonnontuotealan teemaryhmä, www.luontoyrittaja.net/luonnontuoteala 
 
Juha Rutanen, p. 040 5737 568 
juha.rutanen@helsinki.fi 



 

Luonnontuoteseminaarin ohjelma, keskiviikko 6.10.2010 
 
 

9.00-9.45 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja sämpylä, salin C2 aula 
 
 

9.45  Seminaarin avaus 
Rauno Jussila, viestintäsuunnittelija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

 

10.00 Luonnontuotealan teemaryhmä ja kehittämisklusteri 
Anne Ristioja ja Juha Rutanen, Luonnontuotealan teemaryhmä 

 
 

Päivän puheenjohtajana Anne Ristioja, Luonnontuotealan teemaryhmän puheenjohtaja 
 
 

Luonnontuotealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Pohjois-Karjalassa 
 

10.15 Elintarvikeala ja luonnontuotteet Pohjois-Karjalassa 
Hanne Leppänen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto 

 

10.35 Mitä tiedetään ja mitä pitäisi tietää luonnonmarjasatojemme talteenotosta? 
Olli Saastamoinen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto 

 

11.00 Marjat ja sienet metsänhoidon suunnittelussa Suomessa ja Espanjassa 
Jari Miina, erikoistutkija, Metsäntutkimuslaitos, Joensuu 

 

11.25 Keskustelua 
 
 

11.30 Lounas: Ravintola Carelia tai Aura, salaattibuffet, 3 lämminruokavaihtoehtoa 
(pääruoka, kasvisruoka, keitto), jälkiruoka tai -kahvi 

 
 

Luonnontuotealan uusia mahdollisuuksia 
 

12.30 Luonnontuotteista liikelahjaperhe – mitä tuotteilta odotetaan? 
Johanna Rinnekari, toiminnanjohtaja, ProAgria Pohjois-Karjala / Maa- ja 
kotitalousnaiset 

 

12.50 Pölytyspalvelukonseptista uusi mahdollisuus luonnontuotealalle? 
Rainer Peltola, tutkimuskoordinaattori, MTT Rovaniemi 

 

13.10 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja haasteet yritysten markkinoinnissa 
Juho Pesonen, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja 
tutkimuslaitos, Savonlinna 

 

13.40 Terveystutkimus ja luonnonmarjojen uudet liiketoimintasovellukset 
Reijo Karjalainen, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Biotieteiden laitos, 
Kuopio 

 

14.05 Keskustelua 
 
 

14.15 Kahvi ja piirakka, aula 
 
 



 

Johdanto ryhmätöihin 
 

14.45 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto uudistuu 
Heli Pirinen, kouluttaja, Kainuun ammattiopisto / tutkinnon 
uudistamistyöryhmän puheenjohtaja 

 

14.55 Työryhmätyön käytännön ohjeet 
Juha Rutanen, Luonnontuotealan teemaryhmä 

 
 

Ohjelma jatkuu kahtena rinnakkaisena seminaariosiona: 
 
1 Luonnontuotealan uudistuva työkenttä ja ammatillinen koulutus 
 

Työryhmätyön puheenjohtajana Heli Pirinen, Kainuun ammattiopisto 
 

15.00 Työryhmätyö tutkinnonuudistamisesta ja työelämätarpeista 
Ohjeistetaan erikseen (ryhmätyötilat Aurorassa: 202, 203) 

 
 

2 Millaista luonnontuotealan tutkimusohjelmaa tarvitaan? 
 

Työryhmän puheenjohtaja varmistuu myöhemmin, Luonnontuotealan kehittämiskonsortion 
neuvottelukunta 
 

15.00 Työryhmätyö ja keskustelu luonnontuotealan tutkimustarpeista ja -ohjelmasta 
Ohjeistetaan erikseen (ryhmätyötila Aurorassa: 204) 

 
 

Yhteinen seminaari jatkuu 
 
 

16.15 Ryhmätöiden purku ja keskustelu 
Työryhmien vetäjät 

 

16.40 Seminaarin loppukeskustelu 
Anne Ristioja, Luonnontuotealan teemaryhmän puheenjohtaja 

 

17.00 Seminaarin päätös 
 
 
 



 

Seminaaripäivällinen, keskiviikko 6.10.2010 
 
 

19.00 Ohjelmallinen päivällinen, Linnunniemen osaamiskartano, Linnunniementie 
4, Joensuu (n. 2 km keskustasta) 

  
 Lisätiedot paikasta ja karttalinkki: 

http://www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/aiko-uus/linnunniemi.htx 
 

Illan aikana keittiömestari esittelee luonnontuotteita sisältävän menun sekä 
kuulemme keittiömestarin ajatuksia luonnontuotteiden käytöstä ja raaka-
ainetuottajayhteistyöstä. 
 

Menu sisältää tervetulomaljan, alkupalat, pääruoan ja jälkiruoan. 
 
 

Menu 
 

Tervetulomalja 
  

Alkupalapöytä: Silliforsmak, puolukkasilliä, siikakalantini, pintasavustettua lohta ja 
kurkkuhilloa, keitettyjä kananmunia ja majoneesia, kalasalaatti, villisika-aladobi, 
riistakukkoa ja sienirilleteä, pihjalanmarjacumberland, karhunputkella maustettua 
karitsanpaistia, vihannessalaattia, kaskinaurista, sieniä ja smetanaa, marinoitua 
juuressalaattia, tomaattilohkot, hapankaalipikkelssiä, suolakurkku, punajuuri, 
puolukkasurvos, karjalanpiirakat, munavoi, maalaisruisleipä, voi 

  

Pääruoka: Paahdettua järvisiikaa, tiristettyä maitohorsmanjuurta, muhennettua tattia, 
nokkosperunaa, kotikalja, jäävesi 

  

Jälkiruoka: Luomumaitovanukas, metsävadelmasorbetti, mesiangervosiirappi, kahvi / 
horsmatee 

 
 

  



 

Luonnontuotepäivien retkeilyn ohjelma, torstai 7.10.2010 
 
 

8.00 Lähtö retkeilylle, Joensuun keskusta (Savo-Karjalan Linja Oy:n bussi) 
Lähtöpaikka Siltakadun matkailupysäkki kauppatorin kohdalla. 

 

8.10 Pohjois-Karjalan Aikuisopiston toiminta ja yrityspalvelut, Kaislakatu 3, Joensuu 
  

Hanne Leppänen, projektipäällikkö ja Matti Pasanen, tiimikoordinaattori, Pohjois-
Karjalan Aikuisopisto 
 

Tutustumme yksikön tiloihin sekä koulutus- ja työelämäpalveluihin. 
Lisätietoa kohteesta: http:// www.pkky.fi/aiko 

 

9.00 Ajomatka Polvijärvelle, matkalla Hanne Leppäsen sekä villisika-asiantuntija Ari 
Heiskasen (Laadukasta riistayrittämistä -hanke) puheenvuorot 

 

9.40 MaHeVi Oy:n ja Polvijärven Herkku Oy:n esittely, Vasarakankaantie 17, Polvijärvi 
  

June Karjalainen, toimitusjohtaja, MaHeVi Oy 
 

MaHeVi Oy on Euroopan suurin marja-, hedelmä- ja vihanneskuivaamo, jonka 
tuotteita ovat marja-, hedelmä- ja vihannesjauheet, -rouheet ja -lastut. Viljeltyjen 
raaka-aineiden lisäksi yrityksessä käytetään mm. mustikkaa, puolukkaa, karpaloa ja 
lakkaa. Polvijärven Herkku Oy on Suomen ensimmäinen lähiruokalähettämö, joka 
välittää paikallisten tuottajien tuotteita. Kohteessa on lisäksi liha- ja kalakuivaamo. 
Tutustumme yrityksien toimintaan ja tuotteisiin. 
Lisätietoa kohteesta: http://www.mahevi.com/ 

 

11.00 Ajomatka Tohmajärvelle, matkalla yritysneuvoja Pirjo Korjonen (ProAgria Pohjois-
Karjala / Maa- ja kotitalousnaiset) kertoo Karelia à la carte -verkostosta 

 

12.15 Lounas, Ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26, Tohmajärvi 
 

13.10 Nordic Koivu Oy:n esittely, Kirkkotie 424, Tohmajärvi 
 

Susanna Maaranen, Executive Vice President, Nordic Koivu Oy 
 

Nordic Koivu Oy on maailman johtava koivunmahlan tuotantoon ja teolliseen 
hyödyntämiseen keskittynyt yritys. Suurin osa tuotannosta menee kansainvälisille 
markkinoille. Yritys kehittää ja tutkii koivunmahlan hyödyntämistä raaka-aineena 
elintarvike-, juoma- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tutustumme yritykseen ja sen 
tuotteisiin sekä kuulemme meneillään olevasta alihankintakeräysverkostohankkeesta.  
Lisätietoa kohteesta: http://www.nordickoivu.fi/ 

 

14.15 Paluumatka Joensuuhun, matkalla Anneli Salonen (Pohjois-Karjalan Aikuisopisto) 
kertoo luonnontuotealan ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta 

 

15.00 Taitokortteli, Koskikatu 1, Joensuu 
 

Petra Kärnä, toiminnanjohtaja, Taito Pohjois-Karjala ry 
 

Juomme kahvit ja tutustumme Taitokorttelin yrityksiin ja tuotteisiin. 
Ostosmahdollisuus. 
Lisätietoa kohteesta: http://www.taitokortteli.fi/ 

 

16.00 Retkeily päättyy, Joensuun keskusta 
 
 

Varaamme oikeuden pieniin ohjelmamuutoksiin. 
 



 

LUONNONTUOTEALAN TEEMARYHMÄN JA SUOMEN 
LUONTOYRITTÄJYYSVERKOSTO RY:N YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÄMÄT 

 

VALTAKUNNALLISET LUONNONTUOTEPÄIVÄT 6.-7.10.2010 
 

JOENSUUSSA 
 
 

Ilmoittautumiset 24.9.2010 mennessä osoitteella: 
 

Ari-Matti Hakala, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI 
tai puh. 050 382 3022, fax. (06) 414 1504, sp. ari-matti.hakala@helsinki.fi 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

0SALLISTUN LUONNONTUOTEPÄIVILLE POHJOIS-KARJALASSA 6.-7.10.2010 SEURAAVASTI: 
 

  Osallistun 6.10.2010 seminaariin Joensuussa ja varaan kokouspaketin sisältäen 

materiaalit, lounaan ja kahvit. Hinta 35 €. 

  Osallistun 6.10.2010 seminaaripäivälliselle Linnunniemen osaamiskartanossa. Hinta 30 

€ sisältäen tutustumisen luonnontuotteisiin ravintolaruoissa (alkumalja, alkupalat, pääruoka 
ja jälkiruoka) ja ohjelman. 

 Osallistun 7.10.2010 Luonnontuotealan opintoretkeilylle Pohjois-Karjalan kohteissa. 
Hinta 35 € sisältäen kuljetuksen, tutustumisen kohteisiin, lounaan sekä kahvit. 

 
 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry laskuttaa seminaarin osallistumismaksut ilmoittautumistietojen saavuttua. 
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % 
seminaarin hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta 27.9.2010 mennessä ja osallistuja jää ilman 
hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko seminaarimaksu. Retkeilylle voidaan ottaa 40 ja 
seminaaripäivälliselle 50 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
 

Majoituksen järjestävät osallistujat itse. 
 
 
 

NIMI   _______________________________________________________________ 
 
 

YRITYS/YHTEISÖ _______________________________________________________________ 
 
 

OSOITE  _______________________________________________________________ 
 
 

LASKUTUSOSOITE _______________________________________________________________ 
(jos eri) 
 

  _______________________________________________________________ 
 
 

PUH.  _____________________________ FAX    ____________________________ 
 
 

SP.  _______________________________________________________________ 
 

MAHDOLLINEN  
ERIKOISRUOKAVALIO _______________________________________________________________  

 


