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MaitoTaito-hankkeen opintomatka Latviaan ja Liettuaan
Aika
Paikka
Tavoite

Maanantaista torstaihin 10. - 13.2.2014
Latvia ja Liettua
Tutustua Latvian ja Liettuan maidontuotantoon, sen kehittymisnäkymiin sekä niiden
kehittämisorganisaatioihin. Matkalla tutustumme myös näiden uusien EU-maiden
elintarviketarjontaan sekä oman maan elintarvikkeiden tarjontaan sekä
markkinointikeinohin.

Matkakokonaisuuteen kuuluu valmistelupäivä pe 24.1.2014 ja yhteinen seurantapäivä matkan
jälkeen 27.2.2014.
Matkanjohtajat:
Anna Liimatainen, ProAgria Pohjois-Karjala, p. 040 301 2421, anna.liimatainen@proagria.fi
Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo, p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi
Tarja Pirkkalainen, ProAgria Pohjois-Savo, p. 0400 347 143, tarja.pirkkalainen@proagria.fi
Suvi Anttila, ProAgria Keskusten Liitto, p. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Ohjelma;
Maanantai 10.2.2014 ”Maitoa Liettuan tapaan”

Kuopiosta
Joensuusta
Mikkelistä
Helsingistä
10:45

n. 20:00

Lentoasemalla tulee olla klo 6:00/Kuopio ja klo 5:00/Joensuu, jossa
suojahaalareiden ja jalkinesuojien luovutus. (Mikkelistä ja Helsingistä tuleville
suojainten luovutus Helsinki-Vantaan lentoasemalla klo 08:30).
Lento Helsinkiin klo 07:30–08:20 (AY3633, Flybe)
Lento Helsinkiin klo 06:00–06:50 (AY2500, Flybe)
Tilausajo Helsinkiin klo 05:00
Lento Helsinki-Riika klo 09:30–10:40 (AY2123, Flybe)
Riian lentoasema, jossa ryhmää vastassa on suomea puhuva tulkki/opas sekä bussi.
ETT:n ohjeistus, käytännön neuvot tilavierailuille
Ennakkovalmistautuminen tilakohteeseen
Lounas
Tutustuminen Liettuan maatalouden neuvontaorganisaatioon ja perehtyminen
Liettuan maidontuotantoon
Iltapäiväkahvi
Vierailu koetilalla, jolla kasvinjalostusta, kasvihuone, biokaasu sekä pienessä
mittakaavassa maidon- ja naudanlihantuotantoa.
Matkalla Kaunasiin vierailujen anti ja ajatusten vaihto
Majoittuminen hotelliin Kaunasissa
Yhteinen päivällinen hotellin ravintolassa.

Tiistai 11.2. ”Lehmät ja arjen johtaminen keskeistä”
Aamiainen hotellissa
08:00
Lähtö hotellista, huoneiden luovutus ja matkatavarat linja-autoon,
bussissa ennakkovalmistautuminen tilakohteita varten ja havainnot edellisestä
päivästä (kokoluokka 50 – 200 eläintä, kehittäviä tiloja)
09:15
Tilavierailu maitotilalla
Lounas
Tilavierailu maitotilalla
Iltapäiväkahvi
Vierailu Kaunasin tai Marjambolen pienmeijerissä
16:00
Lähtö, bussissa opit ja ojennukset nähdystä ja kuullusta, kokemusten jako
Saapuminen hotellille Riikaan alkuillasta
Ilta vapaata Riiassa
Keskiviikko 12.2. ”Miten tehdään tulevaisuus?”

08:00
09:00

16:30

Aamiainen hotellissa
Lähtö hotellilta, bussissa ennakkovalmistautuminen tilakohteita varten ja havainnot
edellisestä päivästä
Tutustuminen kookkaaseen maitotilaan, jolla biokaasulaitos ja kasvihuone
Zaleniekissa
Lounas
Tuottajaosuuskuntaan ja pienmeijeriin tutustumien Jelgavassa
Kaksi maitotilaa Siguldassa, kokoluokka yli 100 eläintä
Iltapäiväkahvi
Mahdollisuus tutustua viljaosuuskuntaan Elejassa
Bussimatkan aikana podimme päivät opit ja kokemukset
Saapuminen hotellille
Yhteinen päivällinen

Torstai 13.2. ”Miten kehittäminen ja kuluttajien luottamus varmistetaan ja tehdään”
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus, matkatavarat linja-autoon
08:00
Lähtö hotellilta
08:30
Neuvontaorganisaatio LRATC Ozolniekissa
Lounas omakustanteisesti kaupungilla
Tutustuminen Riian elintarvikkeiden kauppaan, kauppatapoihin sekä elintarvikkeiden
tarjontaan. Kokemukset kootaan matkakertomukseen.
15:30 (aika tarkentuu) Siirtyminen bussilla lentoasemalle, jonne saapuminen klo 16:00.
17:45
Lento Riika-Helsinki klo 17:45 - 19:00 (AY2126, Flybe)
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Mikkeliin palaavat: tilausajo Helsinki-Vantaan lentoasemalta lennon saavuttua.
Kuopioon ja Joensuuhun palaavat: Lento Helsinki - Kuopio klo 20.30 - 21.20 (AY2517)
Joensuulaisille kuljetus Kuopion lentoasemalta Joensuuhun lennon saavuttua.
Matkan hinta on 550,00 €/hlö + alv 24 %. Hinta sisältää ohjelman mukaiset lennot ja
bussikuljetukset Suomessa, Latviassa ja Liettuassa, hotellimajoituksen jaetussa 2-hengen
huoneessa aamiaisineen, vierailukohteiden esittelyt, vaate- ja jalkinesuojat tilavierailuille,
matkanjohtajien palvelut, tulkkauksen latvia-suomi ja venäjä-suomi sekä ohjelmaan merkityt
ruokailut. Lisämaksu 1-hengen huoneesta 72 € + alv kolmelta yöltä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 9.12.2013 Marjo Laitiselle, marjo.h.laitinen@proagria.fi tai
p. 0400 256 325. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:
- lähtöpaikkakunta
- erikoisruokavalio
- mahdollinen huonekaveri
Laskutus: Matka laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Peruutusehdot:
Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Matkaa ei voi perua kuluitta, joten
peruutuskulu on 30.12.2013 saakka 100 € + alv 24 %, 31.12.2013 - 24.1.2014 peruutuskulut 50 % ja
25.1.2014 alkaen 100 %. Peruutus lääkärintodistuksella tarkastetaan tapauskohtaisesti.
Suosittelemme matkalaisia hankkimaan välittömästi matkustajavakuutuksen, joka korvaa
peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa ryhmämatkalla. Peruutus tehtävä puhelimitse
ProAgria Etelä-Savon toimistoon p. 0400 261 094 toimiston aukioloaikana klo 8:00–16:00.
Lisätietoja: www.proagria.fi/maitotaito

Tervetuloa mukaan kokemaan, näkemään ja viihtymään!
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