
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushankkeen 

Opintomatka Mänttä-Vilppulaan 21.9.2017: 
Ruoka vetonaulana tapahtumissa ja matkailussa 
 

Tule mukaan opintomatkalle taidekaupunki Mäntää-Vilppulaan, jossa herkullinen ruoka on 
tärkeä osa matkailijoille tarjottavia kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Reissu tarjoaa lukuisia 
ideoita ja esimerkkejä omaleimaisista, historiaa, maisemaa ja lähiruokaa hyödyntävistä 
ruokamatkailutuotteista. Tutustu kohteisiin ja ilmoittaudu mukaan su 10.9. mennessä 
mielenkiintoiselle opintomatkalle! 
 

Matkaohjelma 
  
Lähtö klo 8.00: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, Jyväskylä 
 

• Aamukahvit ja tutustuminen historialliseen seurataloon Ilveslinnaan, joka tarjoaa näyttävät puitteet 
juhliin ja tapahtumiin Jämsänkoskella 
 

• Mänttä-Vilppulan tunnelmallinen ostosparatiisi Myllyranta, jossa Pirkanmaan parhaan leipomon kahvila-
konditoria Cafe Herkkuhetken ja lähi- ja luomutuotteita sekä herkkuja maailmalta tarjoavan Art City Delin 
esittely. Markkinointijohtaja Antti Korkka kertoo kulttuuri- ja ruokaelämyksiä oivallisesti yhdistävän 
Mänttä-Vilppulan matkailutoimesta. 

 

• Lounas ja esittely Mäntän Klubilla, joka tarjoaa tyylikkäästi historiaa ja nykypäivää yhdistävät juhla-, 
kokous- ja majoitustilat sekä herkullista ruokaa arkeen ja juhlaan 

 

• Käynti Serlachius-säätiön taidemuseo Göstassa sekä laadukkaita, paikallisia ja sesongin mukaisia raaka-
aineita arvostavan museoravintola Göstan esittely 

 

• Tutustuminen Suomen Puolustusvoimien vanhassa pyöräkorjaamossa toimivaan tunnelmalliseen 
pitäjäkahvilaan Vilpun Vinttiin 

 

• Satoja vuosia vanhan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vehkaniemen sukutilan ja upeista maisemistaan 
tunnetun Pohjaslahden kylän yhteistyön esittely, yrittäjä Anneli Vehkaniemi 

 

Paluu noin klo 19.00: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, Jyväskylä 
 
Matkustajia otetaan kyytiin reitiltä: Jyväskylä – Muurame – Korpilahti – Jämsänkoski – Mänttä-Vilppula, 
paluu samaa reittiä. 
 

Ruoka- ja 
matkailuideoita! 



 

Osallistujat 
Matkalle voivat osallistua Keski-Suomen maaseutualueen mikro- ja pienyritysten yrittäjät ja työntekijät 
sekä maaseutualueelle yrityksen perustamista suunnittelevat. Yritysten toimialaa ei ole rajoitettu. Keski-
Suomen maaseutuun kuuluvat alueet lukuun ottamatta Jyväskylän keskustaa ja sen suurimpia kaupunginosia. 
 
Hinta: 85 €/hlö 
Sisältää linja-autokuljetuksen, mielenkiintoiset tutustumiskohteet ja esittelyt, maukkaan lounaan Mäntän 
Klubilla sekä kahdet kahvit 
 
Lisätiedot 
Niina Rantakari, p. 040 621 3186, niina.rantakari@jamk.fi 
 

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kikehanke 
https://www.facebook.com/kikehanke 
 
Järjestäjä 
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -koulutushanke (KIKE). Hanke saa 
rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 
 
Matkaehdot 
• Matka toteutuu, kun osallistujia on vähintään 15 hlö. Paikkoja rajoitetusti, täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
• Pidätämme oikeuden matkaohjelman muutoksiin. 
• Ilmoittautuminen on sitova. Määräajan su 10.9. jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme koko matkan hinnan.  
• Mahdollisten osallistujasta johtuvien peruutusten, esim. sairastuminen, varalle suosittelemme hankkimaan 

matkavakuutuksen, josta on tietyin ehdoin mahdollista hakea korvausta matkan kustannuksista. 
• Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa (hinta alv 0 %).  
• Matkan hinta laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisajan päätyttyä. 
• Ilmoittautuessaan matkalle osallistuja sitoutuu tekemään opintomatkaan sisältyvän pienimuotoisen 

pohdintatehtävän. 
 
 

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kikehanke
https://www.facebook.com/kikehanke

