MC UASin ”Suomi 100 vuotta” seminaari Turussa 18.-20.6.2017
Matkan kuvaus ja ilmoittautuminen

MC UAS:n seminaarimatkan kohteina ovat tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulu
(https://www.turkuamk.fi/fi/ ) sekä Saariston rengastie (http://saaristonrengastie.fi/ ). Näiden kohteiden
valinnalla yhdistys haluaa erityisesti juhlistaa 100-vuotiaan Suomen sivistyksellisiä alkujuuria Turussa sekä
ainutlaatuisen saaristomme luontoa ja kulttuuria.
Eripuolilta maata tulevien ajajien kokoontumispaikka on Turku, jonne ajetaan 18.6. eri suunnista ryhminä
tai yksittäin. Ajoryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden mukaan.
Aviopuolisot tai muuten vain kyydissä olevat seuralaiset ovat tervetulleita seminaarimatkalle, samoin
läheiset ammattikorkeakoulujen ystävät pyörineen. Osallistujamäärän yläraja on 24 henkilöä. Alarajaa ei
ole, matka toteutuu kaikilla vaihtoehdoilla.
Aamupäivällä 19.6. on seminaarimme, jonka isäntänä on vararehtori Juhani Soini. Seminaarissa tutustutaan
TuAMK:uun ja keskustellaan ammattikorkeakulujen ja koulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä 100vuotiaassa Suomessa.
Saariston rengastielle startataan 19.6. puolilta päivin. Päivän aikana ajetaan mahdollisimman kiireettömästi
ja maisemista nautiskellen Houtskarin Monsalaan, jossa yövymme. Matkan varrella tutustutaan lauttaaikataulujen suomissa puitteissa mielenkiintoisiin kulttuuri- ja luontokohteisiin.
Aamulla 20.6. matka jatkuu Kustavin ja Naantalin kautta takaisin Turkuun ja kotia kohti.
Seminaarimatkaan on mahdollista osallistua koko ajaksi tai myös vain 19.6. Turun amk:n seminaarin osalta.
Tarvittaessa voi Saariston rengastien typistää Saariston pienen rengastien mittaiseksi, jolloin 19.6. on jo
mahdollista palata Turkuun tai suoraan kotiin.
Ajopäivien reitit ja päiväohjelmat pääpiirteissään sekä tarpeelliset ohjeet ilmoittautumiseen ja majoitusten
varaamiseen ovat jäljempänä.
Yksityiskohtaiset ajoreitit ja ajon aikataulutus toimitetaan ilmoittautuneille heti ilmoittautumisajan
päätyttyä toukokuussa kun tiedämme tarkan osallistujamäärän. Ajoryhmään voi liittyä matkan varrelta kun
ennakkoon on sopinut paikasta matkan johtajan Veijo Ilmavirran kanssa (ilmavirta@kolumbus.fi tai puh.
050-521 5894) tai on kertonut liittymispaikan ilmoittautumisen yhteydessä. Garmin-navigaattoria
käyttäville voidaan toimittaa valmiit reititykset syötettäväksi omaan navigaattoriin.

Ilmoittautuminen seminaariin
tapahtuu parhaimmin MC UAS:n nettisivulla. Ilmoittautuminen on sitova. Mitä nopeammin ilmoittaudut,
sitä enemmän ajon järjestäjillä on aikaa huolehtia tarpeellisten palvelujen varmistamisesta ja ajoreittien
yksityiskohdista. Seminaarimaksu 30 € suoritetaan yhdistyksen tilille FI41 4260 0010 1058 04 viimeistään
20.5.2017. Myös kyydissä olevat maksavat osallistumismaksun. Maksua ei palauteta mahdollisesta
osallistumisen peruuttamisesta huolimatta, mutta se voidaan siirtää toiselle henkilölle.

Seminaariin osallistuvat maksavat pääosan matkan kustannuksista itse. MC UAS on varautunut
kohtuulliseen vieraanvaraisuuteen ajopäivien ja illallisten yhteydessä.
Majoituksen varaaminen
Ensimmäiseen yöpymiseen 18.-19.6.2017 on sovittu 12 huoneen kiintiö Radisson Blu Marina Palace
Hotellista (https://www.radissonblu.com/en/hotel-turku ). Yöpymisen alennettu erikoishinta on 124 €/1 hh
tai 134 €/2 hh. Hinta sisältää Super Breakfast –buffet aamiaisen sekä saunan. Erikoishinta on voimassa
28.5.2017 saakka, mihin mennessä huonevaraukset on tehtävä joko sähköpostilla
Reservations.Finland@RadissonBlu.com tai soittamalla puh. 020 1234 700. Varattaessa on mainittava
tunnus ”MC UAS ry” erikoishinnan takaamiseksi. Muista mainita myös hotellin nimi Radisson Blu Marina
Palace Turussa. Kukin hoitaa varauksensa itse ja maksaa hinnan paikanpäällä. Maksusta saa S-Cardilla ja
Club Carson -kortilla bonusedut. Hotelliin on saavuttava klo 18.00 mennessä tai taattava myöhempi
saapuminen luottokortin tiedoilla.
Hotellin P-hallissa on pysäköintiruudun hinta 25 €. Pyörämme sopivat hyvin 2-4 rinnakkaiseen ruutuun.
Yhdistys maksaa paikoituksen hinnan. Tarjolla on myös ulkopaikkoja hotellin sisäpihalla.
Seminaarin osallistuja on toki vapaa yöpymään missä tahansa muualla jos niin haluaa, yöpymistä
Radissonissa ei millään muotoa edellytetä.
Toinen yöpyminen 19.-20.6. on Houtskarin Mossalassa Saariston lomakeskuksessa
(http://www.saaristonlomakeskus.fi/ ). Yhdistys on varannut keskuksesta neljä 6 hengen mökkiä, joista
kahdessa on sauna (ks. lomakeskuksen nettisivulta, mökit 5-8). Mökit ovat laadukkaita ja hyvin varusteltuja.
Mökkien vuokran 140-160 €/mökki jaamme tasan yöpyjien lukumäärän mukaan. Mökkien määrä
vahvistetaan lomakeskukselle sitovien ilmoittautumisten mukaisesti niin, että väljä yöpyminen on
mahdollista. MC UAS huolehtii kaikesta yhteydenpidosta lomakeskukseen ja maksaa mökkien vuokran.
Seminaarilaisten osuus, joka tulee olemaan hyvin kohtuullinen +- 50 €, kerätään käteisellä paikan päällä.
Mossalan lomakeskuksen ravintolassa on vierailumme aikana vielä vajaa miehitys kun varsinainen
matkailusesonki ei ole vielä alkanut. Tästä johtuen Illalliseksi pitää tilata ennakkoon yksi ryhmämenu, joka
on valintamme mukaan kanaa, kalaa tai porsasta sekä keitto, salaatti ja kahvi. Hinta on 16€/hlö. Ilmoita
mahdollisista ruokarajoitteista ilmoittautumisen yhteydessä ja minkä kolmesta vaihtoehdosta haluaisit
tulevan valituksi. Enemmistön mukainen valinta tehdään.
Seminaaripäivien ohjelma ja suunnitellut ajoreitit pääpiirteissään
18.6.2017
Tikkurilan Laureasta on suunniteltu ajoreitti Turkuun. Mikäli itä- tai pohjoissuunnista tule useampia
pyöräkuntia, tehdään halutessa yhteinen ajosuunnitelma näillekin ryhmille.
Laurea/Tikkurila
Ratatie 22, Vantaa
Klo 9.00 Startti Laurean autohallista, jonne kokoontuminen viimeistään klo 8.45.
Ajoreitti: Tikkurila – Kirkkonummi – Degerby – Inkoo – Kisko – Perniö – Kemiö – Taalintehdas (jossa
lounastauko) – Kemiö – Sauvo – Piikkiö – Turku. Ajomatka 235 km.

Klo 17.00 mennessä perillä Turussa.
Hotellissa sauna ja sen jälkeen yhteinen illallinen esim. Vanhassa apteekissa tai muussa idyllisessä paikassa,
niitähän Turussa on riittämiin. Teepä mieleisesi ehdotus!
19.6.2017
Klo 8.30 startti hotellista TuAMK:uun (Lemminkäisenkatu 28 ja 30, 20520 Turku).
Klo 9.00 Seminaari: Turku AMK yleisesittely ja tutustuminen Koneteknologiakeskus Turku Oy
Klo 11.00 lounas amk:lla
Klo 12.00 Startti Saariston Rengastielle
Klo 13.00 Lillmälö – Nauvo – Korppoo – Houtskari, Mossala (matkalla viisi lauttaa). Matka-aika riippuu
lautoilla olevista mahdollisista ruuhkista. Matkamme ajankohta ei ole vielä saaristomatkailun keskeisintä
sesonkia ja siksi ei pitkiä lauttavuorojen odotuksia liene tiedossa. Mikäli aikataulu sallii, vierailemme
matkan varrella olevissa mielenkiintoisissa kohteissa.
Klo 18.00 arvioitu saapuminen Mossalaan, jossa majoittuminen ja illallinen lomakeskuksen ravintolassa,
saunomista ja yhteistä illanviettoa.
20.6.2017
Klo 8.30 kokoontuminen satamaan. Lähtölaiturilla oltava viimeistään 15 min. ennen aluksen lähtöä.
Klo 9.00 yhteysalus m/s Antonia lähtee lomakeskuksen rannasta Daleniin Iniön saarelle. Tämä on ainoa
maksullinen vesimatka rengastiellä. Moottoripyörän kuljetusmaksu on 25 € (sis. henkilöt). Matka-aika
vesillä on yksi tunti.
Klo 10.00 Dalenin satamasta matka jatkuu kahden lautan kautta Kustaviin.
Klo 13.00 tienoilla lounastauko Kustavissa, mistä ajamme Naantalin kautta Turkuun ja kotimatkalle.
Pääkaupunkiseudulle palaaville on suunniteltu ajoreitti Turku – Tammela – Riihimäki – Helsinki.
Kysymykset, joihin haluamme sinun vastaavan ilmoittautuessasi:
- Nimi, oma AMK, moottoripyörän merkki ja rekisterinumero, puhelinnumero matkan aikana,
kyydissä olevan nimi
- Osallistutko koko seminaarimatkaan 18.-20.6. tai johonkin sen osaan? Mihin?
- Missä liityt matkaan? Ajatko suoraan Turkuun 18.6.?
- Yövytkö Radissonissa (muista varata huone)? Jos yövyt toisaalla niin missä?
- Onko sinulla allergioita tai muita ruokarajoitteita?
- Mitä haluaisit valittavan ryhmäillallisen ruoaksi? Kana? Kala? Porsas? Mikä tahansa näistä?
Tervetuloa joukolla mukaan!
MC UAS hallitus

