
 

 

 

 
 

  

PUPI-TUTKIMUSMATKA 

Pure Pirkanmaa – Yritykset edellä -hanke  
järjestää matkailuyrittäjille ja -toimijoille 

ammattimatkan Lahden seudulle 13. - 14.11.2018 

Tervetuloa mukaan! 



  

  

 
Visit Lahti 

    Region  

 
 
Ohjelma 
 

Tiistai 13.11.2018 

 

08:15  Lähtö Ahlman 

Matkalle lähdemme Ahlmanin pihalta Tampereelta (Hallilantie 24). Voitte jättää autonne 

parkkipaikalle yöksi. Matka Lahteen sujuu mukavasti Matrocksin kyydissä. Matkan 

aikana kuulemme yhteenvedon lähimaakuntien ratkaisuista matkailupalveluiden 

myyntiorganisaation suhteen. Ideoimme yhdessä Pirkanmaan yhteismarkkinointia.  

 

10:00  Kinnarilan tila 

Aloitamme tutustumismatkamme vierailemalla Kinnarilan tilalla Hollolassa 

https://www.kinnarintila.fi/. Tila on loistava esimerkki siitä, miten on elävästi ja toimivasti 

yhdistetty perinteinen maatalous tilamyymälään ja ohjelmapalveluiden tarjontaan. 

Juomme tilalla pullakahvit. 

 

12:00  Suomen Moottoripyörämuseo 

Suomen ainoa Moottoripyörämuseo sisältää yli 100 moottoripyörää ja niihin liittyvää 

historiallista rekvisiittaa. Museo erottuu nuorekkuudellaan ja rockhenkisyydellään 

perinteisistä museoista eikä varmasti jätä ketään kylmäksi! Toiminnan laajentumista on 

mm. rahoitettu joukkorahoituksen avulla ja museo on matkailullisesti tärkeä alueelle. 

Syömme omakustanteisen (n. 15€) lounaan museolla sekä teemme opastetun 

kierroksen. https://www.moottoripyoramuseo.fi/ 

 

13.30  Vääksyn mylly 

Toimitusjohtaja esittelee myllyn historiaa ja toimintaa. Myllypuoti on meille avoinna. 

Vääksyn Mylly on osa Lahti Regionin Mylly-panimo-leipomo -vierailutuotetta. 

  www.vaaksynmylly.fi/ 

14.00 Vääksyn Kanavanpanimo  

Panimo on käsityöläisoluita käymisteitse valmistava pienpanimo Vääksyn idyllissä. 

Panimo syntyi vuonna 2016 juurilleen palanneiden Karlstedtin veljesten intohimosta 

olueen ja hyvään ruokaan, sekä innostuksesta 

tehdä bisnestä yhdessä. 

Tutustumme Panimon bisnesälytirehtööri 

Jukan kanssa yrityksen toimintaan matkailun 

näkökulmasta. Teemme myös 

panimokierroksen, joka sisältää lopuksi pienen 

maistelun. 

https://www.kinnarintila.fi/
https://www.moottoripyoramuseo.fi/
http://www.vaaksynmylly.fi/
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14.45  Viipurilaisen leipomo 

 

Viipurilainen Kotileipomo on perheyritys toisessa polvessa. Sen 

tukijalka on kaupoissa myytävät, lähiraaka-aineista juureen leivotut ruis- ja 

artesaanileivät, jotka leivotaan perinteisin menetelmin. Lisäksi toimintaan kuuluu 

kahvilatoiminta omissa tiloissa sekä innovatiivisten kauratuotteiden kehittäminen. Leipä 

otetaan tosissaan, mutta työtä tehdään aina pilke silmäkulmassa - ilo leipomisesta 

näkyy ja rehellisyys maistuu. Leipomon innovaattori Teppo kertoo leipomon 

toiminnasta. 

  https://viipurilainen.fi/ 

15.45  Majoittautuminen Lehmonkärkeen 

 

Lehmonkärki tunnettiin jo 

menneinä vuosisatoina 

luonnonkauniina 

paikkana Päijänteen 

rannalla ja nimensä 

paikka on saanut villinä 

kasvaneista 

metsälehmuksista. 

Kuulemme yrityksen 

esittelyn ja 

majoittaudumme kahden 

hengen huoneisiin.  

www.lehmonkarki.fi/   

17.00  Iltaohjelmaa  

 

18.00  Päivällinen (omakustanteinen) 

Menu-illallinen Metsästysmajalla 45 €/hlö 

 

Keskiviikko 14.11. 

 

09:00  Lempeä herätys ja aamupala  

 

10:00  Asikkalan kunnan matkailu sekä Lahden seutu - Lahti Region Oy esittäytyvät 

Toimijat kertovat kunnan ja alueen matkailusta, yhteistyöstä, yhteismarkkinoinnista 

sekä myynnistä, kuinka matkailupalveluita markkinoidaan ja myydään yhteisen Lahti 

Region myyntiorganisaation avulla. 

https://viipurilainen.fi/
http://www.lehmonkarki.fi/
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11.00 Check-out ja ja matka jatkuu Padasjoelle  

 

12.00 Keinuhongan tila ja Padasjoen matkailun esittely 

 

Keinuhongan tila sijaitsee Päijät-Hämeessä Padasjoen Auttoisilla. Tila on erikoistunut 

naudanlihan tuotantoon. 

Keinuhongan Tila on valittu Padasjoen 

Vuoden Yrittäjäksi vuonna 2009.Tilan 

emäntä esittelee meille toimintaa.  

Emännän lisäksi Padasjoen kunnan 

edustaja kertoo, miten kunnassa on tehty 

pienellä rahalla isoja asioita matkailun 

edistämiseksi. 

https://www.keinuhonka.fi 

 

13.00  Lounas ja kotimatkalle  

Syömme lounaan (omakustanteinen n. 15€/hlö) Keinuhongan tilalla. Ohjelmaa 

matkalla. 

 

15.30  Ahlman 

  Kiitos osallistujille ja turvallista kotimatkaa 

 
 
Matkan tuettu hinta on 120 euroa / henkilö. 
Pirkanmaan matkailu ry:n jäsen 100€/hlö   

 
hintaan sisältyvät: Bussikuljetukset, majoittuminen kahden hengen huoneessa, aamupalat, luennot, 
pääsyliput, panimokierros ja muu ohjelma.   
  
Sitovat Ilmoittautumiset 12.10.2018 mennessä  
 

 
https://link.webropolsurveys.com/EP/1ABA41E33496A7CF 
 

Lisätietoja jani.gronroos@ahlman.fi tai 050 309 9693  

https://www.keinuhonka.fi/
https://link.webropolsurveys.com/EP/1ABA41E33496A7CF
mailto:jani.gronroos@ahlman.fi

