Valtakunnalliset Energiayrittäjäpäivät ja
opintomatka Viroon 19.–22.4.2022

Tervetuloa valtakunnallisille Energiayrittäjäpäiville (ent. Lämpöyrittäjäpäivät),
jotka järjestetään tänä vuonna osittain Viroon suuntautuvana opintomatkana.
Seminaariosuus alkaa Helsingin Olympiastadionilla ja jatkuu laivamatkalla
Tallinnaan. Virossa tutustutaan paikallisiin energiaratkaisuihin sekä vieraillaan
Tartossa Maamess-messuilla, jotka ovat tunnetuimmat maalaisteemaiset messut
Baltiassa.

Matkaohjelma
Tiistai 19.4.2022
5.45 Lähtö Isokyrö
• Pysäkit matkalla ovat Lapua, Seinäjoki, Jalasjärvi, Parkano, Tampere, 		
		 joilta voi myös nousta kyytiin (tarkempi pysäkkiaikataulu löytyy 			
		 ilmoittautumislinkin takaa). Voit myös saapua omalla kyydillä suoraan 		
		Helsinkiin.
13.00 Lounas Helsingissä Olympiastadionilla
14.00–16.30 Seminaari osa 1. Olympiastadionilla, jossa aiheina mm.
• Energiayrittäjän varautuminen energiamurrokseen
• Turpeen käytön näkymät lämpöyrittäjäkokoluokassa
• Yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen
• Biokaasulaitostoimittajan puheenvuoro
• Hiilidioksidin hyötykäytön ja biohiilen näkymät
• Lämpöyrittäjien kehityskyselyn 2021 tuloksia
• Lämpöyrittäjän toiminnan laajentaminen biokaasun tuotantoon
• Puhujina mm. Mika Haavisto Suomen Yrittäjät, Asko Sippola
	  Kuortaneen Energiaosuuskunta, Juhani Piekkala/Jim Antturi TTS, 		
		 Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry.
• Huom! osa seminaariohjelmasta jatkuu laivalla
18.30 Laiva (Silja Europa) lähtee Tallinnaan
• Seminaari osa 2. laivalla matkalla
• Yöpyminen laivalla

Keskiviikko 20.4.2022
• Aamiainen laivalla
• Bussimatka Tarttoon, matkan varrella pysähdytään lounaalla ja vierailukohteissa
muun muassa
• Biokaasun tuotantolaitos liikennepolttoaineasemalla
• Torrefiointilaitos
• Moosten kartanon energiaremontti
• Tutustuminen kylpylähotellin omaan lämpölaitokseen
• Majoittuminen Pyhäjärven kylpylähotellissa Otepäässä, kylpylän käyttö kuuluu 		
hintaan
Torstai 21.4.2022
• Aamiainen hotellilla
• Maamess-messut (messuliput sisältyvät hintaan)
• Bussimatka Tallinnaan
• Majoittuminen Express hotellissa
Perjantaina 22.4.2022
• Aamiainen hotellilla
• 10.30–12.30 Laivamatka Tallinna-Helsinki, Tallink Star
• Bussimatka Pohjanmaalle

4 päivää vain
340 €
Ilmoittaudu
mukaan!

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset matkalle 7.3. mennessä Metsäkeskuksen
tapahtumakalenterissa. Voit halutessasi osallistua ainoastaan 19.4. Helsingissä
Olympiastadionilla järjestettävään seminaarin osaan 1. Tämä osuus on maksuton,
ja lounas omakustanteinen, mikäli ei osallistu muuten matkalle. Ilmoittautuminen
pelkkään seminaariin sähköpostitse marjo.mustola@metsakeskus.fi

Hintatiedot
Matkan hinta 340,00 € /hlö sisältää muun ohjelman lisäksi liput Maamessmessuille, matkat (laiva, bussi), majoitukset kahden hengen huoneessa, 3 x
aamiainen, 2 x lounaan (hintaan ei sisälly lounas 21.4.). Yhden hengen huoneen lisä
on 150 €.
Peruutuskulut: 40–31 vrk ennen matkaa 50 % matkan hinnasta, 21-15 vrk ennen
matkaa 75 % matkan hinnasta, 14-0 vrk ennen matkaa 100 % matkan hinnasta.
Matkan suunnittelusta vastaavat Suomen metsäkeskus ja Thermopolis Oy
yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa. Matkanjärjestäjänä on Linja-autoliikenne
Lehtonen Oy.

Lisätietoja
Marjo Mustola
projektipäällikkö
p. 050 514 2236, marjo.mustola@metsakeskus.fi
FRANSU - Bioenergian monet mahdollisuudet -hanke
Matti Alakoskela
projektipäällikkö
p. 044 438 4200, matti.alakoskela@thermopolis.fi
VISU – Liiketoimintaa lämmöstä -hanke

