
Närmatsdagen 

Österbotten, Närpes 

 

    

 

Wickmans Plantskola – Taimisto och hundratals  
andra öppnar sina dörrar på Närmatsdagen den 10 
september! 
 

Wickmans Plantskola – Taimisto är en av de många som deltar i den landsomfattande 

Närmatsdagen 10.9.2022 och öppnar sina dörrar för allmänheten. Wickmans Plantskola deltar i 

Närmatsdagen för första gången. 

 

Under Närmatsdagen har allmänheten tillfälle att ta en närmare titt på vad olika producenter gör och att 

köpa färska råvaror direkt av producenterna runt om i Finland. På de olika besöksmålen får besökarna 

bland annat bekanta sig med djur, maskiner, produktionsmetoder, gårdsmiljön, närmat, olika smaker och 

upplevelser på landsbygden.  

 

- Vi hoppas på att besökarna är intresserade. Vi vill berätta om de nyttoväxter i FinE- sortimentet som vi 

har här, konstaterar Kjell Wickman från Wickmans Plantskola. 

 

Wickmans Plantskola har växter för olika ändamål och under närmatsdagen koncentrerar de sig på frukt- 

och bärväxter. Då Wickmans Plantskola är en av de femton producenterna av FinE-växter, kommer de att 

lyfta fram nyttoväxterna i produktsortimentet genom att ha korta föredrag för besökarna. Föredragen sker 

klockan 13.00 och 15.00 på lördagen under Närmatsdagen. På plantskolan sker det också givetvis 

försäljning av växterna. 

 

- Besökaren får svar på sina frågor och direkt kontakt till den som producerar produkten. Vi hoppas att 

alla deltagare på Närmatsdagen får ett intressant besök, önskar Wickman. 

 

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas redan för sjunde gången och i den deltar aktörer runt 

om i landet. Närmatsdagen är en verklig smak- och upplevelseresa till finländsk närmat: under 

dagen får besökarna stifta närmare bekantskap med en bred skara matproducenter i närområdet, 

från traditionella lantgårdar till jaktvårdsföreningar, småbryggerier och vidareförädlare. Vid sidan 

av matproducenterna öppnar också olika aktörer och företag på landsbygden sina dörrar, allt från 

företag som sysslar med turist- och upplevelsetjänster till olika föreningar och proffs inom 

matbranschen.  

 

Sökfunktionen för de medverkande gårdarna och andra objekt samt mer info om Närmatsdagen 

hittas på adressen www.närmatsdagen.fi. Du som vill anmäla dig som arrangör på Närmatsdagen 

kan göra det fram till evenemangsdagen 10.9.2022 på adressen https://narmatsdagen.fi/bli-

arrangor/ . 

 

Wickmans Plantskola – Taimisto ger gärna närmare information om sin verksamhet! 

 

Tilläggsuppgifter: 

 

Heidi Kohtala, Landsbygdsnätverkstjänster   Kjell Wickman, Wickmans Plantskola 

050 5240318, heidi.kohtala@ruokavirasto.fi    Tel. 0400233480, wiplant@tawi.fi 
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