
             

               

 
 
 

Valtakunnalliset LUONNONTUOTEPÄIVÄT 
 

Kajaani lähiympäristöineen 6. – 7.11.2019 
 

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, Kouta-sali (Koskikatu 2) 
 

Luonnontuotealan perinteisen valtakunnallisen tapahtuman seminaariosuudessa tarkastellaan 
tällä kertaa erityisesti raaka-aineiden saatavuuden haasteita ja digitalisaation tarjoamia ratkaisuja, 
luonnontuotteiden liittymäpintoja hyvinvointiin sekä alan kilpailukykytekijöitä. Retkeilypäivänä 
tutustumme Kainuun yritystoimintaan. 
 

Lisäksi 6.11.2019 illalla järjestetään yhteinen seminaaripäivällinen oheisohjelmineen. Luvassa 
on yhdessäoloa ja maittavia, luonnontuotteilla säväytettyjä ruokia! Kainuun ammattiopiston 
opiskelijat Sami Tallbergin ohjauksessa tarjoavat luonnontuotepainotteisen menun paikallisista 
raaka-aineista. 
 

Seminaari on suunnattu luontoalan yrittäjille, kouluttajille, hankkeiden vetäjille, kehittäjille, rahoittajille 
sekä muille alasta kiinnostuneille. Osallistujien on mahdollista tuoda paikalle esille esim. esitteitä ja 
tuotenäytteitä. Näihin on mahdollista tutustua seminaarin tauoilla. 
 

Luonnontuotealan tutkimusseminaari järjestetään samassa paikassa (Kouta-sali) tiistaina 
5.11.2019. Tapahtumaan voivat ilmoittautua ja osallistua myös muut kuin tutkijat. Lisätietoa 
nettisivuilla: http://aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuspaivat/ 
 

Tilaisuuksiin on ilmoittauduttava ennakkoon tiistaihin 22.10.2019 mennessä. Tapahtuman 
hintatiedot ovat nettisivujen ilmoittautumislomakkeessa. Seminaarin osallistumismaksu kattaa 
ohjelman, jaettavan materiaalin, kahvit ja lounaan. Pienet ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. 
Paikat tapahtumaan täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella: http://www.aitoluonto.fi/luonnontuotepaivat 
 

Matka- ja majoittumiskustannuksista ja -järjestelyistä osallistujat vastaavat itse. Majoitus esim. 
Scandic Kajanus (Koskikatu 3), jossa majoituskiintiö, josta osallistujat varaavat itse merkillä 
"Luonnontuotepäivät". Kiintiö on voimassa 20.10.2019 saakka Hansel-hinnoin: 95e/1hh/vrk, 
115e/2hh/vrk. 
 

Tapahtuman järjestää Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry yhteistyössä Arktiset Aromit ry:n, Kainuun 
Ammattiopiston, ProAgria Kainuun, Kainuun maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun yliopiston Kajaanin 
yliopistokeskuksen kanssa. Hankkeina järjestämiseen osallistuvat Ruokasektorin 
koordinaatiohanke, Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista, Luonnosta kestävästi ja 
vastuullisesti, Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (PALKO), Kainuun 
luonnontuotealan kehittämishanke (KALKE) 2017 – 2020, Kantri-Sampo, MaaseutuHarava ja 
Kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien yritysten tietotaidon nostaminen koulutuksen ja osaamisen 
siirtämisen kautta (KOS-hanke). 
 

Lisätiedot: Juha Rutanen, p. 040 5737 568, juha.rutanen@helsinki.fi, info@aitoluonto.fi,  
 
 

Tervetuloa! 
 

  



             

               

 
 

Luonnontuotepäivien ohjelma 
 

Seminaari keskiviikkona 6.11.2019 
 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 

9.00 Luonnontuotepäivien avaus 
 

Teema 1. Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuus ja digitalisaation mahdollisuudet 
 

9.15 Kokemuksia marjasatoennusteiden laatimisesta, marjahavainnot.fi 
 Rainer Peltola, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus  
9.30 Kerääjätiedot verkkoon, kerääjä.fi 
 Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 
9.50 Ajankohtaista luomukeruusta 
 Beata Meinander, jaostopäällikkö, Ruokavirasto 
10.10 Metsään.fi -palvelu luonnontuotealan työkaluna 
 Kaisa Laitinen, metsänomistajapalvelujen asiantuntija, Suomen metsäkeskus 
10.30 Tauko 
10.45 Kaupallisen keruun kokemuksia ja kehittämistarpeita 
 Marko Ämmälä, yrityspalvelujen asiantuntija, Suomen metsäkeskus 

Kommenttipuheenvuoroja 
 

11.15 Lounas ja tutustuminen esittelypöytiin 
 

Teema 2. Hyvinvointia luonnontuotteista 
 

12.40 Hyvinvointia metsänantimista 
 Sami Tallberg 
13.15 Kosmetiikan säädökset, markkinointi ja turvallisuus 

Terhi Tauriala-Rajala, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes, videoesitys) 
13.45 Case: Luonnontuotteet kosmetiikassa – vaikuteaineita ja vaikutuksia 

Heli Pirinen, tuotekehityspäällikkö, Idea Nature Oy 
14.00 Elämyksiä ja hyvää oloa luonnontuotteista 
 Tanja Pyykkönen, yrittäjä, Kalevala Experience 
 

14.20 Iltapäiväkahvit ja tutustuminen esittelypöytiin 
 

Teema 3. Mistä luonnontuotteille lisäarvoa ja kilpailukykyä? 
 

15.00 Arktisuuden tuotteistaminen – luonnonoloista lisäarvoa 
 Anu Reinikainen, tutkija, Luonnonvarakeskus 
15.25 Vastuullisuus luonnontuotealan yrityksen toiminnassa 
 Riitta Ryyti, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö, Kiantama Oy 
 
 



             

               

 
 
15.45 Luonnontuotteiden kaupallistaminen ja brändääminen 
 Minna Komulainen, projektipäällikkö, ELMO-hanke, Kainuun liitto 
16.15 Loppukeskustelu 
16.30 Seminaariosuus päättyy 
 
 
18.30 Kuljetus illallispaikkaan, lähtö hotellilta (Scandic Kajanus, Koskikatu 3) 
19.00 Ohjelmallinen illallinen, Impilinna (Kirkkoahontie 94, https://www.impilinna.fi/) 

Tervetulomalja, alkupalat, pääruoka ja jälkiruoka 
 

Kainuun ammattiopiston opiskelijat Sami Tallbergin ohjauksessa tarjoavat 
luonnontuotepainotteisen menun paikallisista raaka-aineista. 

 
 

Retkeily torstaina 7.11.2019 
 
8.05 Kokoontuminen hotellilla (Scandic Kajanus, Koskikatu 3) 
8.15 Lähtö hotellilta bussilla 
9.00 Arctic International Oy (Salmelantie 43, Sotkamo), yritysesittely 

Arctic International Oy on marjoihin ja sieniin erikoistunut yritys, jonka pääkohderyhmänä 
ovat teollisuus ja suurkuluttajat. http://arcticinternational.fi/ 

10.10 Extrx Oy (Salmelantie 43, Sotkamo), yritysesittely 
Pohjoisista luonnonmarjoista hyvinvointia maailmalle. http://www.extrx.fi/ 

11.30 Haapalan panimo (Haapalantie 3, Sotkamo), lounas, yritysesittely ja ostoksia 
Haapalan panimon olutvalikoimassa suomalaisen ja kainuulaisen luonnon antimet ovat 
olennainen osa. Yritys tarjoaa myös ravintola-, majoitus- ja juhlapalveluja. 
https://www.haapalabnb.fi/ 

13.10 Kivihiomo Rockers sekä Vuokatin Aateli / Hotel Aateli (Ilkanmäentie 2, Vuokatti), 
yritysesittelyt, kahvit ja ostoksia 

 Rockers valmistaa designtuotteita kainuulaisesta kivestä. https://rockersworkshop.com/ 
 Vuokatin Aateli tarjoaa monipuolisia matkailupalveluja. http://www.vuokatinaateli.fi/ 
14.30 Paluumatka 
15.00 Kajaani (rautatieasema ja hotelli) 
 
 
Varaamme oikeuden pieniin ohjelmamuutoksiin. 


