
 

Valtakunnalliset 
 

LUONNONTUOTEPÄIVÄT 
 

Tampere 2. – 3.10.2007 
Opetusravintola Eetvartin auditorio 

 
 

Luonnontuotealan perinteinen valtakunnallinen seminaari järjestetään 2.- 3.10.2007 Tampereella. 
Seminaarin teemoina ovat tällä kertaa erityisesti yrityspalvelut luonnontuotealan 
kehittämisessä, hyvinvointi ja toimialojen rajapinnat luonnontuotealan mahdollisuuksina 
sekä alan yrittäjyyden, koulutuksen ja kehittämistyön ajankohtaiset asiat. Seminaaripäivistä 
jälkimmäinen on retkeilypäivä. Seminaari järjestetään Opetusravintola Eetvartin auditoriossa 
Tampereen keskustassa aivan rautatieaseman tuntumassa (Sumeliuksenkatu 16, 
http://www.eetvartti.fi/). 
 

Toisena seminaaripäivänä (3.10.2007) järjestetään opintoretki, jonka aikana tutustutaan 
Pirkanmaan luonnontuotealaan liittyvään yrittäjyyteen ja kehittämistyöhön erityisesti yrtti- ja 
hyvinvointialan näkökulmasta. Retkeilyllä tutustutaan mm. VilmanKämmenen toimintaan, 
Frantsilan Luomuyrttitilan tuotteisiin ja matkailuun liitettyihin palveluihin sekä yrttimyymälään. 
 

Lisäksi 2.10.2007 järjestetään Viikinkiravintola Haraldissa (Hämeenkatu 23) yhteinen 
seminaaripäivällinen oheisohjelmineen. Luvassa on yhdessäoloa ja runsas valikoima maittavia, 
mm. luonnontuotteilla säväytettyjä ruokia mielenkiintoisessa ympäristössä! 
 

Seminaari on suunnattu luontoalan yrittäjille, kouluttajille, hankkeiden vetäjille, kehittäjille, 
rahoittajille sekä muille alasta kiinnostuneille. Seminaari onkin jo vuosien ajan ollut alan toimijoiden 
keskeinen tapaamispaikka. Seminaaripaikalle kootaan luonnontuotealan tuotteita, materiaaleja ja 
toimintaa esittelevä näyttely. Seminaariosallistujien on mahdollista tuoda paikalle myös omaa 
materiaaliaan mm. esitteiden muodossa. Näyttelypöytiin on mahdollista tutustua mm. seminaarin 
ensimmäisen päivän tauoilla. 
 

Seminaariin ja retkeilylle on ilmoittauduttava ennakkoon torstaihin 20.9.2007 mennessä. 
Ilmoittautumis- ja hintatiedot ovat liitteenä olevassa ilmoittautumislomakkeessa. Seminaarin 
osallistumismaksu kattaa ohjelman, jaettavan materiaalin, kahvit ja lounaan. Retkeilyn maksu 
sisältää ohjelman kuljetuksineen, lounaan ja yrttijuoman. Luonnontuotteisiin tukeutuva seminaari-
illallinen ohjelmineen on sekin varattavissa ilmoittautumisen yhteydessä. Pienet ohjelmamuutokset 
ovat mahdollisia. Matka- ja majoittumiskustannuksista osallistujat vastaavat itse. Majoittuminen 
on mahdollista esimerkiksi Eetvartin kanssa samassa kiinteistössä sijaitsevassa Sokos Hotel 
Villassa (puh. 020 1234 630). 
 

Seminaarin järjestämisestä vastaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettama valtakunnallinen 
Luonnontuotealan teemaryhmä yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa. 
 
Tervetuloa! 
 
Lisätiedot: 
Luonnontuotealan teemaryhmä, 
www.luontoyrittaja.net/luonnontuoteala 
 
Juha Rutanen, p. 06-4213 336, 040 5737 568 
juha.rutanen@helsinki.fi 



 

Luonnontuoteseminaarin ohjelma, tiistai 2.10.2007 
 
 

8.45-9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 

9.30  Seminaarin avaus 
Kansanedustaja Pertti Salovaara, eduskunta 

 

9.45 Luonnontuotealan teemaryhmä: alan kehittämistyöhön uudella otteella 
Oiva Nissinen, puheenjohtaja, Luonnontuotealan teemaryhmä 

 
 

Osaaminen ja yrityspalvelut luonnontuotealan edistämisessä 
 

10.00 Palvelut ja verkostot liiketoiminnan kehittämisessä 
Anne-Mari Järvelin, ohjelmakoordinaattori, Tekesin Serve – Innovatiiviset palvelut -
teknologiaohjelma, Professia Oy 

 

10.30 Raaka-aineesta korkean jalostusarvon hyvinvointituotteeksi – luonnontuotealan 
kehittämistarpeita 
Veli-Markku Korteniemi, toimitusjohtaja, Lapinnova Oy 

 

10.50 Luonnontuotealan tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut verkostoksi 
Juha Perkkiö, kehittämispäällikkö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 

 

11.10 Luonnontuotealan rahoitusmahdollisuudet ja yrityspalvelut 
Kaarina Rikala, suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan TE-keskus, maaseutuosasto 

 

11.45 Kommentit ja keskustelu: Kuinka nykyiset liike-elämän palvelut auttavat 
luonnontuotealan yrittäjiä? 

 

12.00-13.00 Lounas 
 
 

Ajankohtaista luonnontuotealan kehittämistyössä ja koulutuksessa 
 

13.00 Luonnontuotteiden alkutuotanto – kerääjä ja muu toimija 
Kyösti Siponen, yksikönjohtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Luonnontuotteita koskevat terveysväitteet 
Annika Nurttila, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

 

13.45 Tietoiskuja: 
Luonnon koriste- ja käsityömateriaalien käyttö kehittämiskohteena 
Luomukeruutuotannon kehittämistyö 
Luonnontuotealan teemaryhmä 

 

14.00 Luontoalan kehittyvä ammatillinen koulutus 
Susanna Tauriainen, opetusneuvos, Opetushallitus 

 

14.25 Luontoalan koulutus – toteutus ja käytännöt 
Anna-Liisa Oksa, koulutusalajohtaja, Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran 
maaseutuopetusyksikkö 

 

14.45-15.20 Kahvi 
 
 

Hyvinvointi ja toimialojen rajapinnat luonnontuotealan mahdollisuuksina 
 

15.20 Ruoan merkitys terveydelle kiinalaisen ja länsimaisen lääketieteen näkökulmasta 
Hui Hua Yang-Salmela, lääkäri, Tampere 

 



 

16.00 Ravintolisäala ja koulutuksen hyödyntäminen toimialan kehittämisessä, esimerkkinä 
fytonomi-koulutus 
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto 

 

16.25 Nordic Bioextracts Norbiox Oy ja luonnontuotteet 
 Jari Siivari, toimitusjohtaja, Norbiox Oy 
 

16.45 Luonnontuoteala tarjoaa mahdollisuuksia purkaa rakennetyöttömyyttä 
Kalevi Kupiainen, toimistonjohtaja, Kerimäen työvoimatoimisto 

 

17.00 Loppukeskustelu 
 

17.15 Seminaarin päätös 
 
 

19.00 Ohjelmallinen päivällinen, Viikinkiravintola Harald, Valhalla-kabinetti, Hämeenkatu 23. 
 

Alkumaljana tyrnitujaus, alkuruokina saaristonleipää ja poromoussea, tillivodkalla maustettua 
graavilohta, hirvisalamia ja tervakarpaloita, maksapateeta, tyrnisipulimarmeladia, tillikurkkuja, 
leipäjuustosalaattia ja savumuikku-perunasalaattia, pääruokina savustettua lohta ja sienikastiketta, 
possun niskaa ja terva-sinappikastiketta, savusuolalla maustettua hiillosperunaa ja uunipunajuuria 
sekä jälkiruoaksi mustikkapullavanukasta ja vaniljakermavaahtoa. 
 
 
 

Luonnontuotepäivien retkeilyn ohjelma, keskiviikko 3.10.2007 
 

8.30 Yritystutustumiskohteena VilmanKämmen Oy ja Vilman Luontoyritys 
(Hyvinvointikeskus Haarlan Palatsi, Hatanpään valtatie 2b, Koskikeskusta ja Sokos 
Hotel Ilvestä vastapäätä) 
Katri Kranni, toimitusjohtaja 

 

9.10 Bussimatka Hämeenkyröön 
 

Matkalla puheenvuoro: Työhyvinvointipalveluja luonnosta yrittäjäverkoston avulla 
Erkki Kelloniemi, projektikoordinaattori, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 

 

10.00 Frantsilan Luomuyrttitila, Kehäkukka ja Hyvän Olon Keskus, Hämeenkyrö 
(toimintoina mm. luomutuotettujen yrttien viljely ja jalostus, yrttimyymälä, 
näytepuutarha, tuoksupaja, virkistyspalvelut, luontaishoitolomat, kurssit) 

 

Frantsilan Luomuyrttitilan esittely, luomuyrttien viljely ja tuotteistaminen 
Virpi Raipala-Cormier, toimitusjohtaja, Frantsilan Luomuyrttitila 

 

Tervetuloyrttijuomat, Frantsilan Hyvän Olon Keskuksen esittely, hyvinvointipalvelut ja 
yrityksen yhteistyöverkostot 
Aija Lento, Frantsilan Hyvän Olon Keskus 

 

11.30 Luomuinen yrteillä höystetty lounas seisovasta pöydästä, 
Yrttipuoti Taikapalsami opastaa ja palvelee lounaan aikana 

 

12.30  Hyvinvointia edistävät luonnonyrtit: uusia tutkimustuloksia, viljelykokemuksia ja 
tuotteita 
Bertalan Galambosi, vanhempi tutkija, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

 

13.15 Kehäkukkaan tutustuminen, yrttipuoti 
 

14.00-14.50 Paluumatka Tampereen rautatieasemalle. 
 



 

LUONNONTUOTEALAN TEEMARYHMÄN JA SUOMEN LUONTOYRITTÄJYYSVERKOSTO 
RY:N YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÄMÄT 

 

VALTAKUNNALLISET LUONNONTUOTEPÄIVÄT 2.-3.10.2007 
 

TAMPERE, OPETUSRAVINTOLA EETVARTIN AUDITORIO 
 
 

Ilmoittautumiset 20.9.2007 mennessä osoitteella: 
 

Satu Karjala, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI 
tai puh. (06) 4213 332, fax. (06) 4213 301, sp. satu.karjala@helsinki.fi 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

0SALLISTUN LUONNONTUOTEPÄIVILLE TAMPEREELLE 2.-3.10.2007 SEURAAVASTI: 
 

  Osallistun 2.10.2007 ja varaan kokouspaketin sisältäen lounaan ja kahvit. Hinta 38 €. 

  Osallistun 2.10.2007 seminaaripäivälliselle Viikinkiravintola Haraldissa. Hinta 30 € 

sisältäen päivällisen (alkumalja, alkupalat, pääruoka ja jälkiruoka) ja ohjelman. 

 Osallistun 3.10.2007 Luonnontuotealan opintoretkeilylle. Hinta 30 € sisältäen kuljetuksen, 
tutustumisen kohteisiin, lounaan sekä yrttijuoman. 

 
 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry laskuttaa seminaarin osallistumismaksut ilmoittautumistietojen saavuttua. 
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % 
seminaarin hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta 27.9.2007 mennessä ja osallistuja jää ilman 
hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko seminaarimaksu. Retkeilylle ja 
seminaaripäivälliselle voidaan ottaa 60 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
 

Majoituksen järjestävät osallistujat itse. Majoitusta voi tiedustella esimerkiksi Eetvartin kanssa samassa 
kiinteistössä sijaitsevasta Sokos Hotel Villasta (puhelin 020 1234 630, sales.tampere@sokoshotels.fi) tai 
retkeilyn lähtöpaikan vieressä sijaitsevasta Sokos Hotel Ilveksestä. 
 
 

NIMI   _______________________________________________________________ 
 
 

YRITYS/YHTEISÖ _______________________________________________________________ 
 
 

OSOITE  _______________________________________________________________ 
 
 

  _______________________________________________________________ 
 
 

PUH.  _____________________________ FAX    ____________________________ 
 
 

SP.  _______________________________________________________________ 
 

MAHDOLLINEN  
ERIKOISRUOKAVALIO _______________________________________________________________  

 
 


