LÄNSI‐SUOMEN BENCHMARKKAUSMATKA 29.9.‐2.10.2020

Oletko kiinnostunut minkälaisia innovatiivisia yritystarinoita Länsi-Suomesta löytyy? Haluatko alueesi
ulkopuolista palautetta yrityskonseptistasi? Haluatko rakentaa alueiden välisiä verkostojasi? Lähde siis
mukaan Rural Future -hankkeen järjestämälle benchmarkkausmatkalle Länsi-Suomeen!
Pääset mukaan tälle matkalle ilmoittautumalla Rural Future -hankkeeseen viimeistään ke 26.8.2020
mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D66635862B95957C
Matkaa ennen saat omaan yritystoimintaasi liittyvän lyhyen ennakkotehtävän, joka puretaan matkan
aikana. Matkasta kirjoitetaan myös matkapäiväkirja, jonka vastuualueet jaetaan matkalle osallistuvien
henkilöiden kesken.
Matkalla osallistunut myös Ideaprässiin, jossa saat palautetta omasta yrityskonseptistasi. Tähän liittyen
matkaa ennen on yksi etäpalaveri ja matkan jälkeen toinen etäpalaveri.
Matka toteutetaan, jos sille osallistuu vähintään 5 henkilöä. Majoittuminen kahden hengen huoneissa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 150 e. Pidätämme mahdollisuuden muuttaa matkaohjelmaa tai perua
matkan tai siirtää matkan ajankohtaa esimerkiksi koronatilanteen vuoksi.
Osallistumismaksu: 600 €, sis. tämän benchmarkkausmatkan sekä myös pääsyn hankkeessa aiemmin
toteutettujen koulutuksien koulutusmateriaaleihin ja -nauhoitteisiin sekä tuleviin koulutuksiin. Saat
tästä maksusta 50 €:n alennuksen, jos osallistut kaikille avoimeen ja maksuttomaan Tulevaisuuspolkupienryhmäsparrauskokonaisuuteen.

OHJELMA (ALUSTAVA)

Ti 29.9.2020
Rovaniemeltä lähtijät:
05:35‐10:31 Lähtö Rovaniemeltä, juna Rovaniemi-Seinäjoki
Matkatavaroiden jättäminen hotellille Seinäjoella
Lounas (omakustanteinen), Seinäjoki
11:45‐13:10 Linja-auto Seinäjoki-Tuuri
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Joensuusta lähtijät (matkareitti Joensuu‐Varkaus‐Jyväskylä‐Tuuri‐Seinäjoki):
08:00

Lähtö Joensuusta, Karelia-ammattikorkeakoulu, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3,
Joensuu

12:00‐13:00 Lounas (omakustanteinen), Jyväskylä

Yhteinen ohjelma
15:00‐16:30 Keskisen Kyläkauppa Tuurissa. https://tuuri.fi/
Keskisen Kyläkauppa on Suomen suurin tavaratalo ja samalla suosituin matkailukohde yli kuudella
miljoonalla vuosittaisella kävijällään. Keskisen suvun kauppiastarina alkaa jo 1800 ‐luvulta ja jatkuu
nyt vahvana viidennessä sukupolvessa. Kyläkauppa on koko kansan viihtymiskeskus, jossa ihmiset
ikään katsomatta viettävät aikaansa, tapaavat tuttuja ja nauttivat tunnelmasta. Tällä vierailulla
tutustutaan tarkemmin Kyläkaupan uskomattomaan kasvutarinaan ja tulevaisuuden visioihin!
Facebook: https://www.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeskinen/

16:30‐17:30 Omatoimista tutustumista kohteeseen.
17:30‐18:30 Seinäjoelle siirtyminen
18:30‐

Majoittuminen, Hotelli Alma, https://www.hotelalma.fi/
Hotelli Almassa menneisyys kohtaa nykyisyyden. Hotelli tarjoaa kolmen eri tyylisuunnan majoitusta.
Yrittäjät ovat investoinneillaan pelastaneet v. 1909 rakennetun Seinäjoen vanhan
Rautatieläistentalon sekä v. 1926 rakennetun höyryvetureiden vedenottotornin kunnostamalla ne
hotellirakennuksiksi. Lisäksi hotellin v. 2020 valmistunut laajennusosa sykkii kunnostettujen
rakennusten historiaa rautateiden ja rautatieläisyyden osalta. Majoitumme Hotelli Alman Uuteen
Torniin. Aamiaisen nautimme kuusi metriä korkeassa jugend‐henkisessä ravintolasalissa.
Facebook: https://www.facebook.com/hotelalma/

19:00‐

Päivällinen (omakustanteinen)

Ke 30.9.2020
06:30‐08:00 Aamiainen
08:15

Siirtyminen vierailukohteeseen

08:30‐10:00 Foodwest Oy, https://www.foodwest.fi/
Foodwest on elintarvikealan erikoisosaaja niin bisneksen, kuluttajien näkökulmien kuin
tuotekehityksen osalta. Elintarvikealan yrittäjänä saat vauhtia alasi edelläkävijäksi kasvamiseen.
Foodwestin palvelut kattavat tuotteen koko kehityskaaren raaka‐aineesta, tuotteen ideointiin ja
valmistukseen sekä markkinoille ja vientiin saakka.
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Twitter: https://twitter.com/foodwestoy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foodwest‐oy/

10:15‐11:00 Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjoamat yhteistyömallit maaseutuyrityksille/Frami
Food Labin esittely
Frami Food Lab ‐ruokalaboratorio on aloittanut toimintansa v. 2019. Ruokalaboratorion tavoitteena
on olla edistämässä ruokaketjun eri osien ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja synergiaa.
Ruokalaboratorio toimii oppimisympäristönä ruoka‐alan opiskelijoille ja elintarvikeinnovaatioiden
kokeilualustana ruoka‐alan yrittäjille.

11:00‐12:00
Lounas
(omakustanteinen)
Frami/SeAMK
–
Ravintola
https://www.juvenes.fi/idea/en / Ravintola Komia https://www.juvenes.fi/komia/en

Idea

Ravintola Komia: keittolounas 8,90 e, lounas tai kasvislounas 9,80 e

12:30‐15:00 Ideaprässi, Into Seinäjoki, https://intoseinajoki.fi/
Ideaprässissä käsitellään yritysten liike‐ tai tuoteideoita, ja varsinkin niiden kriittisiä kohtia ja
vahvuuksia pyritään löytämään ja nostamaan esiin. Prässikäsittelyyn osallistuu raatilaisina 8‐12
henkilöä niin ettei yrittäjä itse ole paikalla kun hänen ideaansa käsitellään.
Tyypillisesti raatilaiset ovat yrityskehittäjiä Into Seinäjoelta, tai muusta kehitysyhtiöstä,
yliopistokeskuksen henkilöstöä, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun henkilöstöä sekä alueen muita
yrityskehityksen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Raatilaiset ovat siis pääosin sellaisia, jotka
muutenkin ovat työnsä puolesta tottuneita arvioimaan joko liiketoimintaa tai tuoteideoita.
Benchmarkkausmatkalle osallistuvat yrittäjät osallistuvat myös raatilaisina prässityöskentelyyn
yrityskehittäjien rinnalla. Prässit toteutetaan rinnakkaisina niin, että yrittäjän konseptia käsitellään
yhdessä prässissä ja hän on samaan aikaan raatilaisena toisessa prässissä.
Ennen Ideaprässiä Into Seinäjoki on yhteydessä yrittäjään ja käy etänä noin 30 minuutin
alkukeskustelun, jonka pohjalta varsinainen prässikäsittely tehdään. Ideaprässistä Into Seinäjoki
tuottaa n. 10‐15 sivun Powerpoint‐koosteen yritykselle, joka käydään keskustellen läpi etäpalaverissa
yhdessä yrityksen kanssa sekä toimitetaan yritykselle sähköisesti keskustelun jälkeen.
Ideaprässi koostuu siis etänä ennen matkaa käytävästä alkukeskustelusta (n. 30 min), varsinaisesta
ideaprässistä (koulutusosuus ja prässiosuus) benchmarkkausmatkalla (n. 2,5 h) ja etänä matkan
jälkeen käytävästä palautepalaverista (n. 30 min).

15:15‐16:00 Henua Organics Oy, https://henuaorganics.com/
Henua on pohjalainen murresana, joka tarkoittaa hyvinvointia, nautintoa ja onnea. Henua
Organicsin juuret ovat yrityksen perustajan perinteisestä kosmetiikasta saamissa iho‐oireissa. Tämän
kokemuksen perusteella Henuan tuotteiden kantavana voimana on luonnonmukaisuus. Yrityksen
kansainvälisesti brändätty premiumkosmetiikka tuli myyntiin Suomessa yhteen kauppaan
joulukuussa 2018 ja virallinen Euroopan markkinoille lanseeraus tapahtui Euroopan Fashion Weekin
yhteydessä kesäkuussa 2019. Henua on palkittu kolmessa eri luonnonkosmetiikan kilpailussa ja se on
myös voittanut European Design Awardsissa palkinnon kosmetiikan ulkopakkaukselle v. 2019.
Henuan tuotteita on myynnissä 14 maassa.
Facebook: https://www.facebook.com/Henuaorganics/
Instagram: https://www.instagram.com/henuaorganics/
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16:00‐16:30 Suomen yrittäjäopisto, https://www.syo.fi/
Suomen yrittäjäopisto on valtakunnallinen koulutus‐ ja asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa
yrittäjille palveluja ympäri Suomen. Se tarjoaa mm. asiantuntijapalveluja ja koulutuksia
yritystoiminnan kehittämiseen.

16:45‐

Päivällinen (omakustanteinen)

To 1.10.2020
06:30‐08:00 Aamiainen
08:15

Siirtyminen vierailukohteeseen

09:00‐10:30 Kulttuuri- ja yrityskeskus Vanha Paukku, https://vanhapaukku.fi/
Vanha Paukku on kulttuuri‐ ja yrityskeskus, jonka ympäristö ja historia on ainutlaatuinen. Lapuan
patruunatehtaan vanhoissa tehdasrakennuksissa sijaitsee mm. Lapuan kaupungin
kulttuuripalveluita sekä myymälöitä kuten Lapuan Kankurit. Tutustumme kaupungin ja yrittäjien
näkökulmiin.
Facebook: https://fi‐fi.facebook.com/vanhapaukku/
Instagram: https://www.instagram.com/kulttuurikeskusvanhapaukku/

10:45‐11:45 Lounas (omakustanteinen), Iso Prässi, https://vanhapaukku.fi/ravintola-iso-prassi/
Lounas 10 e/henkilö

12:00‐12:30 Siirtyminen vierailukohteeseen
12:45‐14:15 Fiini Naturally, https://fiininaturally.fi/
Luonnollista artesaanikosmetiikkaa ja kodinhoitotuotteita kahden pitkäaikaisen ystävyksen
yrityksestä. Yrityksen tuotteet tehdään puhtaista, kotimaisista raaka‐aineista. Kaksi yrityksen
tuotetta on voittanut voittanut kultaa Free from skincare awards ‐kilpailussa v. 2019, joka on
ensimmäinen kerta, kun suomalaista luonnonkosmetiikaa palkitaan kansainvälisessä kilpailussa.
Elokuussa 2020 yrityksen tuotteet saavuttivat 2 kultaista ja 3 pronssista mitalia Global Green Beauty
Awards ‐kilpailussa.
Facebook: https://fi‐fi.facebook.com/fiininaturally/
Instagram: https://www.instagram.com/fiininaturally/

14:15‐17:00
Kyrö Distillery Company -ruisviskin tislaamo, https://kyrodistillery.com/region_FI/
Miten saunan lauteilta päädyttiin viskin vientiyritykseksi? Kyrö Distillery Companyn huikea
yritystarina ideasta yritykseksi ja maailmankartalle nuorena vientiyrityksenä hakee vertaistaan!
Yrityksen ruisviski on mm. voittanut kultaa kansainvälisessä IWSC 2020 ‐kilpailussa.
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Facebook: https://www.facebook.com/kyrodistillery/
Instagram: https://www.instagram.com/kyrodistillery/
Twitter: https://twitter.com/kyrodistillery
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPYmiztbv6z6o0etuQCmScA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kyrö‐distillery‐company/

Sugar Daddies CO, https://sugardaddieshoney.com/
Paikkaseksikästä brändäämistä, alastonta hunajaa sekä maaseudun mielikuvia ja tarinoita. Tätä
kaikkea ja enemmän on mm. ekologista surffivahaa, kimppapesähunajaa ja viskitynnyrihunajaa
tuottavan neljän kaveruksen yritys. Yritys on perustettu v. 2017 ja vuoden pituisen start‐up vaiheen
jälkeen yrityksen tuotteita löytyi jo lähes 400 kaupasta ympäri Suomen. Maailmanmarkkinoille yritys
suuntaa hyvien tuotteiden, tarinan, markkinoinnin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Facebook: https://www.facebook.com/sugardaddieshoneycompany/
Instagram: https://www.instagram.com/sugardaddieshoneycompany/

17:15‐17:45 Siirtyminen Seinäjoelle
17:45‐

Päivällinen (omakustanteinen)

Pe 2.10.2020
06:30‐08:15 Aamiainen
08:15‐08:45 Hotelli Alman yritystarina (aamiaisen yhteydessä)
Hotelli Almassa menneisyys kohtaa nykyisyyden. Hotelli tarjoaa kolmen eri tyylisuunnan majoitusta.
Yrittäjät ovat investoinneillaan pelastaneet v. 1909 rakennetun Seinäjoen vanhan
Rautatieläistentalon sekä v. 1926 rakennetun höyryvetureiden vedenottotornin kunnostamalla ne
hotellirakennuksiksi. Lisäksi hotellin v. 2020 valmistunut laajennusosa sykkii kunnostettujen
rakennusten historiaa rautateiden ja rautatieläisyyden osalta. Majoitumme Hotelli Alman Uuteen
Torniin. Aamiaisen nautimme kuusi metriä korkeassa jugend‐henkisessä ravintolasalissa.
Facebook: https://www.facebook.com/hotelalma/

08:45‐09:30 Huoneiden luovutus
09:45

Siirtyminen messualueelle

10:00‐15:00 Käsityömessut, Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki. https://pytinki.fi/kasityo/
Seinäjoen perinteisillä Käsityömessuilla pääset tutustumaan kauden uutuuksiin ammattilaisille ja
harrastajille. Messuilla on näytteilleasettajien lisäksi ohjelmatarjontaa kuten työnäytöksiä, työpajoja,
näytteilyitä. Nappaa mukaasi elämysten lisäksi persoonallisia ideioita!

Lounas (omakustanteinen), messualueella tai muussa omavalintaisessa paikassa.
Rovaniemeltä lähtijät:
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16:38‐22:47 tai 17:27‐22:47 Juna Seinäjoki-Rovaniemi
Päivällinen (omakustanteinen), junassa
Joensuusta lähtijät (matkareitti: Seinäjoki‐Jyväskylä‐Varkaus‐Joensuu):
15:00

Lähtö Joensuuhun

17:30‐18:30 Päivällinen (omakustanteinen), Jyväskylä
21:00

Paluu Joensuuhun

