Välkommen på Närmatsdagens
öppningsevenemang 10.9.2022!
Den riksomfattande Närmatsdagens öppningsevenemang går i år av stapeln i Raudanmaa i
Kangasala. Öppningsevenemangets tema är Framtidens matproducenter och på
evenemangsdagen får vi njuta av festtal, musikuppföranden och närmatsupplevelser som får
smaklökarna att spritta av glädje!
Evenemangsdagens festprogram börjar klockan 10 och vi får lyssna till festtal och jamma till
tonerna av Herra Heinämäen Lato-orkesteri och Kangasalan Pikkupelimannit. Jippot är gratis
och avsett för hela familjen och här kan du köpa närproducerad mat på närmatstorget som finns
på gårdsplanen och grilla Närkorv på lägerelden. Café Mäyrä på byagården i Raudanmaa
bjuder på läcker närmatsbrunch och glassbaren Vehoniemen Automuseon jäätelöbaari har tagit
fram en Raudanmaa-glass enbart för evenemanget. Välkomna att smaka på dessa läckerheter!
På evenemangsdagen får barnen sysselsätta sig med olika landsbygdsgrejer och också
beundra djuren på barnens lantgård Lastenmaatila Pikkupiha. Välkomna att hälsa på hönsen,
kaninerna, marsvinen, ankorna, minihästarna, fåren, getterna, lamorna och alpackorna på
Pikkupiha! Förutom djuren väntar också en skönhetssalong för ponnyer, tramptraktorer,
gårdslekar och spel samt en lekplats på barnen. Det blir alltså en höstdag med full rulle på
landet. Välkommen till Raudanmaa byagård och barnens lantgård Lastenmaatila Pikkupiha med
start kl 9 på Ponsantie 1269, 36340 Tohkala.
I Birkaland firas närmatens superdag den 10 september och då kan du besöka Närmatsdagens
och Birkalands Lähiruokasafaris objekt på olika håll i landskapet! Kolla upp besöksmålen på
evenemangens webbplatser, planera din egen närmatsutfärd och ge dig ut på en smakresa i
höst! Ta en titt på destinationerna som deltar i Lähiruokasafari här!
Den riksomfattande Närmatsdagen hyllar matproducenter, närmat och upplevelser på
landsbygden runt om i Finland. Välkommen med att ordna öppningsevenemanget på den
finländska matproduktionens och landsbygdens festdag!
Läs mer på adressen: www.närmatsdagen.fi
Mer info:
Heidi Kohtala, Landsbygdsnätverkstjänster, heidi.kohtala@ruokavirasto.fi , 050 572 3368
Heini Niklas-Salminen, Raudanmaa bykooperativ,
raudanmaankylaosuuskunta@gmail.com, 040 544 0800
Saila Valkeaniemi, Lähiruokasafari/ Pirkanmaan Matkailu ry,info@visitpirkanmaa.fi , 050 309 1660

