MC UAS seminaarimatka Ouluun ja Seinäjoelle 17.-19.6.2018
Matkan kuvaus ja ilmoittautuminen

MC UAS:n seminaarien tarkoituksena on tutustua maamme eri ammattikorkeakouluihin mukavan yhdessä
ajon puitteissa. Seminaarimatkan kohteina ovat tänä vuonna Oulun seudun ammattikorkeakoulu
(http://www.oamk.fi/fi/ ) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (https://www.seamk.fi/ ).
Pääkaupunkiseudulta lähtevät ajajat kokoontuvan Tikkurilaan Laureaan 17.6.2018. Muualta tulevien ajajien
liittymispaikat ajoryhmään sovitaan, kun ilmoittautumisaika on ohitse ja tiedetään kaikkien ajajien
lähtöpaikkakunnat. Oulussa kohtaamispaikka on kylpylähotelli Eden. Ks. aikataulut jäljempänä.
Aviopuolisot tai muuten vain kyydissä olevat seuralaiset ovat tervetulleita seminaarimatkalle, samoin
läheiset ammattikorkeakoulujen ystävät pyörineen.
Aamupäivällä 18.6. on OAMK-seminaarimme, jonka isäntänä on rehtori Jouko Paaso. SEAMK-seminaari on
19.6.2018 aamupäivällä. Isäntänä on rehtori Tapio Varmola. Kummassakin seminaarissa tutustutaan
isäntäammattikorkeakouluun ja keskustellaan laajemmin ammattikorkeakoulujen ja koulutuksen
ajankohtaisista kysymyksistä.
Menomatka Ouluun ajetaan matkan pituuden vuoksi pääteitä pitkin. Oulusta Seinäjoelle ajetaan
kiireettömästi pienempiä tietä pitkin ja Pohjanlahden rannikon kaupunkien kautta. Kotimatka Seinäjoelta
noudattelee maisemareittejä, vältellen pääteitä ja kaupunkeja.
Jäljempänä ovat ajopäivien reitit ja päiväohjelmat pääpiirteissään sekä tarpeelliset ohjeet
ilmoittautumiseen ja majoitusten varaamiseen.
Yksityiskohtaiset ajoreitit ja ajon aikataulutus toimitetaan ilmoittautuneille heti ilmoittautumisajan
sulkeuduttua toukokuun lopulla, jolloin tiedämme tarkan osallistujamäärän. Ajoryhmään voi liittyä matkan
varrelta kun ennakkoon on sopinut liittymispaikasta matkan johtajan Veijo Ilmavirran kanssa
(ilmavirta@kolumbus.fi tai puh. 050-521 5894) tai on kertonut liittymispaikan ilmoittautumisen yhteydessä.
Garmin-navigaattoria käyttäville lähetetään ennen matkaa valmiit reititykset syötettäväksi omaan
navigaattoriin.

Ilmoittautuminen seminaariin 25.5. mennessä
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. Seminaarista ei kerätä osallistumismaksua.
Seminaariin osallistuvat maksavat pääosan matkan kustannuksista itse. MC UAS on varautunut
kohtuulliseen vieraanvaraisuuteen ajopäivien ja illallisten yhteydessä.
Majoituksen varaaminen
Kukin hoitaa varauksensa itse ja maksaa yöpymisen hinnan paikan päällä hotellissa.

Ensimmäiseen yöpymiseen 17.-18.6.2018 on sovittu 10 huoneen kiintiövaraus Sokos Hotel Edenissä
(https://www.sokoshotels.fi/en/oulu/sokos-hotel-eden ). Yöpymisen alennettu ryhmähinta on 98 €/1 hh tai
114 €/2 hh tai 134 €/3 hh. Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, kylpylän palvelut sekä kuntosalin
käytön. Erikoishinta on voimassa 1.6.2018 saakka, mihin mennessä huonevaraukset on tehtävä joko netissä
https://www.sokoshotels.fi/ tai soittamalla puh. 020 1234 603. Erikoishinnan takaamiseksi huonetta
varattaessa on mainittava tunnus ”MC UAS” tai nettivarauksessa tunnus BMCU 180617. Mainitse myös,
että varaus on Edeniin Oulussa, sillä tämä varaus tehdään Sokos hotellien keskitetyn varausjärjestelmän
kautta. Edenissä ei ole P-hallia mutta katettu ulkotila järjestynee pyörille.
Toiseen yöpymiseen 18.-19.6.2018 on varattu 10 huoneen kiintiö Sokos Hotelli Vaakunasta Seinäjoella
(https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-vaakuna-seinajoki ) . Yöpymisen hinta on 103 €/1 hh
tai 117 €/2 hh. Hintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen sekä menoiltana sauna. Huonekiintiö on voimassa
1.6.2018 saakka, mihin mennessä erikoishintainen huone on varattava. Varaus tehdään suoraan Original
Sokos Hotel Vaakunaan, puh. 010 7647 000 tai email: vaakuna.seinajoki@sok.fi .Huonekiintiön tunnus ”MC
UAS”. Hotellissa on P-halli. Pyörämme sopivat hyvin 3-4 rinnakkaiseen ruutuun. Yhdistys maksaa
paikoituksen hinnan. Tarjolla on myös maksuttomia ulkopaikkoja hotellin sisäpihalla.
Seminaarin osallistuja on toki vapaa yöpymään missä tahansa toisaalla, jos niin haluaa, yöpymistä
varatuissa hotelleissa ei millään muotoa edellytetä.

Seminaaripäivien ohjelma ja suunnitellut ajoreitit pääpiirteissään
17.6.2017
Laurea/Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa
Klo 8.00 Startti Laurean autohallista, jonne kokoontuminen viimeistään klo 7.45.
Ajoreitti: Tikkurila – Lahti – Heinola – Jyväskylä – Äänekoski – Viitasaari – Pihtipudas – Kärsämäki –
Siikalatva – Liminka – Oulu. Ajomatka 601 km. Pysähdykset ja tauot sopimuksen mukaan.
Klo 17.00 mennessä perillä Oulussa ja majoittuminen hotelli Edeniin.
Klo 17.30 Seminaariryhmän lyhyt infotapaaminen Edenin vastaanottoaulassa. Kylpylä ja kuntosali
käytettävissä.
Klo 20.00 yhteinen illallinen hotellin ravintola Maisemassa.
18.6.2017
Klo 8.30 startti hotellista OAMK:uun. Ajomatka 8,9 km (14 min.)
Klo 9.00 Seminaari: OAMK:n esittely ja tutustumiskierros
Klo 11.00 lounas amk:lla
Klo 12.00 Startti kohti Seinäjokea.
Reitti: Liminka – Raahe – Kalajoki – Kokkola – Larsmo - Pietarsaari – Uusikaarlepyy – Alahärmä – Lapua –
Seinäjoki. Ajomatka 356 km. Matkalla pysähdytään useampiin kohteisiin.
Klo 18.00 arvioitu saapuminen Seinäjoelle, jossa majoittuminen Vaakuna hotelliin ja sauna.
Klo 20.00 yhteinen illallinen hotellissa. Vierainamme ovat rehtori Tapio Varmola ja aiempi
puheenjohtajamme Taina Junttila (aik. Viiala).
19.6.2017
Klo 8.30 Startti hotellista SEAMK:uun. Ajomatka 2,2 km (5 min.).

Klo 9.00 Seminaari: SEAMK:n esittely ja tutustumiskierros
Klo 11.00 Lounas amk:ssa
Klo 12.00 Startti paluumatkalle.
Reitti: Alavus – Virrat – Ruovesi – Orivesi – Kangasala – Liuksiala – Kaarina Maununtyttärentie – Valkeakoski
– Rapola – Iittala – Hämeenlinna – Helsingintie – Riihimäki – Hyvinkää – Nukari – Hyrylä – Tikkurila.
ajomatka 381 km.
Klo 18.00 arvioitu saapuminen Tikkurilaan.
Kysymykset, joihin haluamme sinun vastaavan ilmoittautuessasi:
- Nimi, oma AMK, moottoripyörän merkki ja rekisterinumero, puhelinnumero matkan aikana,
sähköpostiosoite, kyydissä olevan nimi
- Osallistutko koko seminaarimatkaan 17.-19.6. tai johonkin sen osaan? Mihin?
- Missä liityt matkaan? Ajatko suoraan omia reittejä Ouluun?
Tervetuloa joukolla mukaan!

Ilmoittaudu tästä :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOvXAQgtvEscXLMqunKGwjxiAFNL
uQZh7uttmaK8QjN46cSQ/viewform?usp=sf_link
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