Syksy 2020

55 vuotta täyttäneille

Mitä sinulle kuuluu?
On 26. toukokuuta, ensimmäinen kunnon kesäpäivä. Istun mökkilaiturilla ja ihailen
Suomen kauneutta. Järvi kimmeltää sinisenä, taivas hohtaa valkoisena. Kuikkapari
on palannut tuttuun maisemaan, tikka koputtelee ahkerasti pihapuita, västäräkki
keikuttelee pyrstöään, sorsapari levähtää pihanurmella vatsa täynnä Tyrvään kakkoa
- kaikki on kuin silloin ennen, vai onko sittenkään?
Minun on ikävä sinua, kohtaamisiamme, yhteisiä matkojamme. Kutsumaton vieras
Korona on erottanut meidät. Matka toisensa jälkeen on peruttu, rajoitteet ohjaavat
elämäämme. Osa matkoista on siirretty ensi vuoteen. Tulevaisuuteen kuitenkin
luottaen rakennamme loppuvuoden ohjelmaa viranomaisten ohjeet huomioiden.
Istun rantalaiturilla ajatuksiini vaipuneena. Puhelin pirahtaa, Katriina soittaa ja kysyy:
Markku, mitä sinulle kuuluu? Tärkeä kysymys. Olen yksin, mutta en yksinäinen
Toivottavasti meillä kaikilla on tukiverkkomme. Yhdessä me selviämme tästäkin,
yhdessä olemme enemmän.
Toivomme näkevämme sinut tulevilla matkoillamme ja tapahtumissa. Tarvitsemme
toisiamme. Päät pystyyn ja rohkeasti kohti tulevaa.
Maria Ahlstedtin sanoin:
“Maailma on kaunis tänään, kun tiedän, että olet jossakin ja ehkä minua ajattelet.”
Olet ajatuksissamme.
Markku Eklöf
Kerhoisäntä
puh. 050 591 1633
markku.eklof@kotiposti.net

Katriina Raami
Kerhoemäntä
puh. 010 254 6194
katriina.raami@op.fi

Elohopeakerhon tapahtumat löytyvät osoitteesta www.op.fi/tampere
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LAPPIA PITKIN POIKIN (50T304)
Perjantaina 28.8.
Klo 05.00 Sastamala, Linja-autoasema
Klo 05.15 TSOP/Karkun konttori
Klo 05.55 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 06.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.00 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 21.00 (3.9.)

Paikkoja myydään jo!
Varaa paikkasi heti!

Huom! Matkalle kannattaa ottaa mukaan ulkoiluvaatteet, mahdollisimman paljon nilkkaa tukevat ulkoilukengät, pieni reppu hotellieväitä ja vesipulloa varten (pariskunnille
riittää yksi reppu), kevyt sadeasu sekä päähine ja käsineet (mikäli osallistuu Juutuanjoen patikointiretkeen). Lisäksi uimapuku hotellin allasuintia varten (pyyhkeet hotellista). Matkaohjelma on rakennettu siten että retkille osallistuminen on oman kunnon ja
jaksamisen mukaan.
Matkaamme Taivalkoskelle, syöden matkalla lounaan. Taivalkoskella majoitumme hotelli Herkkoon (Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski. Puh. 08-7171700). Mahdollisuus piipahtaa hotellin pienoiskylpylässä. Illallinen hotellissa.
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Lauantaina 29.8.
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja siirrymme Taivalkoskella sijaitsevalle Kallioniemelle. Kallioniemi on kirjailijaprofessori Kalle Päätalon lapsuudenkoti Jokijärven
rannalla. Kallen isä Herman Päätalo osti Mäkelästä vuonna 1922 meijerikamarin ja siirsi
sen Kallioniemeen. Kallioniemi on kunnostettu perinteitä kunnioittaen muistuttamaan
mahdollisimman tarkasti menneitä aikoja. Kallioniemi on Taivalkosken tärkein matkailukohde, siellä käy vuosittain yli 10 000 vierailijaa. Taivalkoskelta jatkamme matkaa
pohjoiseen. Syömme matkalla lounaan. Saavuttuamme Saariselälle, käymme kahvilla
Kaunispään Huipulla. Kaunispään Huippu sijaitsee 437 metriä merenpinnan yläpuolella nimensä mukaisesti jylhän Kaunispää tunturin huipulla. Liki sadan tunturin sanoinkuvaamattomat näköalat odottavat Lapin kävijöitä. Kirkkaalla säällä voi nähdä jopa 40
km päähän sijaitseville Venäjän tuntureille asti. Vuodenajan mukaan Huippu verhoutuu
ruskan väriloistoon, talven revontuliin ja hohtaviin hankiin, unohtamatta yöttömän yön
kesäaikaa. Saavuttuamme Ivaloon, majoitumme hotelli Ivaloon (Ivalontie 34, 99800
Ivalo. Puh. 016-688 111). Matkapäivämme päätteeksi on halukkaille sauna uima-altaineen sekä kaikille mukavat vuoteet. Illallinen hotellissa.
Sunnuntaina 30.8.
Aamiaispuuron ja muiden aamuherkkujen jälkeen suuntaamme kohti tarunhohtoista
Lemmenjokea. Lähdemme ikimuistettavalle veneretkelle Euroopan suurimman kansallispuiston maisemiin. Matkaamme pitkillä 16-paikkaisilla jokiveneillä kultamiesten
käyttämää reittiä. Käymme Kaapin Jounin kentällä. Se on kuuluisan saamelaisen suvun
vanha asuinpaikka. Suvun tunnetuin mies, Jouni Aikio eli Kaapin Jouni (1875 - 1956)
oli aikansa ”pororuhtinas”, suvun päämies ja patriarkka. Rakennuskokonaisuus kertoo
monimuotoisesta saamelaisesta elämäntavasta, vaiheesta jossa alettiin siirtyä kiinteään
asumiseen. Kaapin Jounin asuinkenttä on saamelaisille tärkeä; se kuuluu osana Lem-
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menjoen suunnan saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Saamelaisia kulttuurimaisema- ja
rakennusperintökohteita on suojeltu toistaiseksi erittäin vähän, joten kohteen suojelulla on myös valtakunnallista merkitystä. Tutustumme myös Huopataiteilija Kaija
Palton Ateljeen jossa kuullaan mm. Lemmenjoen porosaamelaisesta elämästä ja historiasta sekä kuinka lampaan-villasta on tuhansia vuosia tehty huovuttamalla monenlaisia huopia moneen käyttöön. Näet työnäytöksessä miten villan kuiduista muovautuu
huovuttajan käsissä ympäröivän luonnon kiehtovia kuvia. Hotellissa odottaa sauna ja
päivällinen.
Maanantaina 31.8.
Aikaisen aamiaisen jälkeen suuntamme bussimme kohti Norjan Neideniä ja Pykeijaa.
Ajoreittimme kulkee myötäillen Inarijärven kauniita rantamaisemia kohti Näätämöä,
jossa ylitämme Suomen ja Norjan rajan. Neiden sijaitsee vuonon rannalla keskellä kaunista luontoa ja rauhaa. Jäämeren, tunturien ja jokien läheisyys on tehnyt siitä retkeilijöiden suositun kohteen. Tutustumme Neidenin kuuluisiin lohikoskiin sekä pyhiin
saamelaispaikkoihin. Reittimme jatkuu Varangerin vuonojen rantoja pitkin Pykeijaan.
Syömme kuningasrapuleivän viihtyisässä Bistrossa. Suomalaisten 1800-luvun nälkävuosina perustamaa Pykeijan kaunista, jäämeren tuulien ja tuiskujen hopeoimaa
kylää kutsutaan satumaaksi. Päivän aikana mahdollisuus uida Jäämeressä. Paluumatkamme kulkee jäämeren rantoja myötäillen Nuorgamiin, sieltä Tenojoen vartta Utsjoelle, jossa pysähdymme Utsjoen kirkolla. Saavumme alkuillasta Ivaloon. Hotellissa
odottaa sauna ja päivällinen.
Tiistaina 1.9.
Aamiaiset nautittuamme lähdemme ajelemaan Inariin, jossa teemme kävelyretken
Juutuan polulle. Juutuanjoen rannalla kulkevan luonto- ja kulttuuripolun taulut kertovat tarinoita Juutuan värikkäästä menneisyydestä. Aineistoa on kerätty haastattelemalla paikallisia, Juutuan kulkijoita sekä kirjallisuudesta. Juutuan polku on ensimmäinen
ja toistaiseksi ainoa luontopolku, jossa tekstit ovat myös inarinsaamenkielellä. Kuvituksesta vastaa inarilainen taiteilija Merja Aletta Ranttila. Juutuanjoki, jokienjoki, on
inarinsaamelaisten kotijoki. Juutua on aina ollut kohtaamispaikka, ja kun on kohdattu
on myös tarinoitu. Polun opastetauluihin on koottu tarinoita niin Juutuan kulkijoista, tapahtumista kuin kalastuksesta. Reitti on helppokulkuista ja sen varrella mennään mm.
Jäniskosken riippusillan yli. Patikoinnin lomassa paistamme laavulla makkarat.
Rengasreitin pituus on 5,8km. Lähes laavulle saakka pääsee myös linja-auton kyydissä
jos ei jaksa kävellä. Saavumme hotelliin jo iltapäivästä. Hotellissa odottaa tuttuun tapaan sauna ja päivällinen.
Keskiviikkona 2.9.
Aamiaisen jälkeen Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeelle ja Raja-Joosepin vartioasemalle. Menemme tutustumaan legendaarisen Joosepin kenttään. Hänen ja Huhti-Heikin, viimeisen helmenpyytäjän, silloinen
asuinalue on yksi Suomen kauneimmista asuinmaisemista. Joosepin, hänen Tildansa
sekä Heikin värikkään ja paikoin traagisenkin elämäntarinan ryhmä saa kuulla paikanpäällä. Syömme lounaan upeassa Aurora Villagessa. Hyvästelemme lounaan
jälkeen Ivalon ja matkaamme Rovaniemelle, jossa tutustumme Joulupukin Pajakylään. Scandic Hotelli Pohjanhoviin (Pohjanpuistikko 2, 96200 Rovaniemi. Puh. 0164654014). Illallinen hotellissa.
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Torstaina 3.9.
Aamiaisen jälkeen matkaamme Luodon kuntaan jossa sijaitsee Tyynelän Tontut niminen paikka. Tonttulan 1700-luvun pihapiirissä on nähtävillä eri teemoilla sisustettuja aittoja, jotka ovat kalustettu tyyliin kuuluvalla talonpoikaisella antiikilla. Unohtamatta tonttujen päärakennusta, joka itsessään on tonttujen päärakennus Tyynelä.
Juomme kahvit tutustumisen lomassa. Matka jatkuu Närpiöön, pieneen Bäckliden
kylään kasvihuoneravintola Lindin keittiöön, missä voi kokea trooppisen ympäristön
ympäri vuoden. Syömme lounaan. Koska kasvihuoneravintola Lindin Keittiö sijaitsee
tomaattivaltakunta Närpiössä, on tomaatti luonnollinen osa ruoanlaittoa, ja ihanien
tomaattisten ruokalajien kehittäminen tuntuu itsestään selvältä inspiroivassa ja aidossa ympäristössä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 1049 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 1059 eur/hlö

HELSINGIN KIERROS JA KANAVARISTEILY (50T202)
Päivämatka Helsinkiin jonka aikana tutustutaan tarkemmin Helsinkiin kaupunkikierroksella sekä osallistutaan kauniille kanavareitille!
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Keskiviikkona 9.9.
Paikkoja myydään jo!
klo 06.00 TSOP/Ylöjärven konttori
Varaa paikkasi heti!
klo 06.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 06.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 07.00 Vanha Kirkko
klo 07.15 TSOP/Lempäälän konttori -tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 18.00
Matkalla Helsinkiin aamukahvit. Helsingissä teemme kaupunkikiertoajelun, jolla tutustutaan keskusta-alueen kaupunginosiin ja keskustan tärkeimpiin ja mielenkiintoisimpiin kohteisiin, kuten Kruununhaka, Kaivopuisto ja Eira. Kierroksen aikana
nähdään vanhaa ja uutta, kuten Presidentinlinna, Kaupungintalo, Allas Sea Pool,
Eduskuntatalo, Finlandia-talo, Oopperatalo, Musiikkitalo sekä keskuskirjasto
Oodi. Pysähdys Sibelius-monumentilla. Kierroksen jälkeen lähdemme Helsingin Kauppatorilta kauniille kanavareitille. Kaunis Kanavareitti sightseeing-risteilyllä näet
Helsingin kauneimmat rantamaisemat ja monta nähtävyyksien helmeä: historiallisen
Suomenlinnan, Korkeasaaren eläintarhan, jäänmurtajat ja Degerön kanavan. Risteilyllä
kuulet saariston kiehtovasta historiasta ja nykypäivästä. Poikkeusreitti mahdollinen, mikäli kanavaan ei pääse. Risteilyn jälkeen menemme lounaalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 99 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 109 eur/hlö
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SUURI TANSSIRISTEILY VIKING GRACELLA (50T123)
Suurella Tanssiristeilyllä on luvassa tanssia laivan täydeltä – tuplasti verrattuna tavalliseen sunnuntaihin! Lavalle nousevat Lasse Hoikka & Souvarit sekä Nina Åkerman. Lisäksi Retro Barissa tanssitaan Markku Ketola Duon tahtiin. Tarjolla on myös tanssinopetusta
kahdesti paluumatkan aikana, lajeina salsa ja hidas valssi. Isäntänä ja juontajana Mikael
Konttinen.
Huom! Hintaan sisältyy 3 ruokalajin ala carte illallinen, meriaamiainen ja buffet päivällinen.
Sunnuntaina 27.9.
Klo 16.00
TSOP/Hämeenkyrön konttori
Klo 16.25
TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 16.45
TSOP/Nokian konttori
Klo 17.00
Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 17.30
Vanha Kirkko
Klo 18.00
TSOP/Lempäälä konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle (28.9.) noin klo 23.00.
Viking Grace lähtee risteilylle Turusta Tukholmaan klo 20.55, jolloin majoitumme ikkunallisiin Seaside Four hytteihin ja syömme 3 ruokalajin illallisen tyylikkäässä ala carte
-ravintola Oscarissa. Vatsat täynnä on mukava lähteä tutustumaan laivaan ja sen palveluihin sekä tanssiohjelmaan.
Maanantaina 28.9.
Aamiainen laivan seisovasta pöydästä. Päivän aikana voi nauttia risteilyn ohjelmasta ja tunnelmasta. Lisäksi meillä on vielä mahdollisuus tehdä ostoksia ja nautimme buffetpäivällisen
seisovasta pöydästä. Saavumme Turkuun klo 19.50, jonka jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 155 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 165 eur/hlö

VAN GOGH NÄYTTELY DIDRICHSENIN TAIDEMUSEOSSA (50T113)
Päivämatka syksyn ehkä kiinnostavimpaan näyttelyyn Didrichsenin taidemuseoon
joka esittelee Van Goghin tuotantoa. Päivän aikana käydään lisäksi Weisten joulukoristetehtaan putiikissa.
Tiistaina 6.10.
Paikkoja myydään jo!
klo 06.40 TSOP/Ylöjärven konttori
Varaa paikkasi heti!
klo 07.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 07.15 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 07.45 Vanha Kirkko
klo 08.00 TSOP/Lempäälän konttori -tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 17.00
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Matkalla Helsinkiin aamukahvit. Helsinkiin saavuttuamme matkaamme ensin Didrichsenin taidemuseoon joka sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa, arkkitehti Viljo Revellin Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenille suunnittelemassa, kahdessa osassa valmistuneessa rakennuksessa. Kokoelmiin kuuluu suomalaista ja kansainvälistä kuva- ja veistotaidetta sekä
muinaisten korkeakulttuurien esineistöä. Aluksi pariskunta keräsi vanhempaa suomalaista taidetta, ja vähitellen kiinnostus siirtyi vanhoista mestareista moderniin maalaustaiteeseen. Kokoelmaan kuuluu suomalaista 1900-luvun taidetta niin Pekka Haloselta, Helene
Schjerfbeckiltä, Reidar Särestöniemeltä kuin Laila Pulliselta. Kansainvälisistä taiteilijoista mukana ovat mm. Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Fernand Léger,
Alberto Giacometti, Marc Rothko ja Jean Arp. Didrichsenin taidemuseon 55-vuotisjuhlavuoden huipentaa syksyllä 2020 Vincent van Goghin (1853 –1890) näyttely. Sen
ytimen muodostaa valikoima taiteilijan uran alkuvaiheen piirustuksia, jotka on lainattu
hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta. Näyttelyssä nähtävät kaksi öljyvärityötä muistuttavat Van Goghin taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta: Suomen ainoa Van Goghin teos,
Ateneumin taidemuseon Katu, Auvers-sur-Oise vuodelta 1890 sekä Kröller-Müllerin kokoelman Omakuva vuodelta 1887.Kansainvälisellä taidenäyttelykentällä Van Gogh kuuluu
ehdottomasti halutuimpiin taiteilijoihin. Hänen teoksiaan on ollut varsin vähän Suomessa nähtävillä, ja Tie taiteilijaksi onkin toistaiseksi laajin Suomessa nähty Van Goghin teosten kokonaisuus, ja ensimmäinen yksinomaan Van Goghin taidetta esittelevä näyttely.
Opastetun kierroksen jälkeen siirtyminen lounaalle Tuomarinkylän kartanoon, ravintola
Annan Kartanoon. Lounaan jälkeen siirtyminen Weiste Wanha Villa -putiikkiin. Weiste
avasi kuluttajien vuosikymmeniä hartaasti toivoman oman myymälän joulukoristetehtaan pihapiirissä sijaitsevaan 1900-luvun alun suojeltuun taloon. Putiikista löytyy Weisten
omien tehtaiden valmistamia kotimaisia joulukoristeita sekä joulutuotteita kuten lasikoristeita, tonttuja, enkeleitä ja pehmoisia tekstiilejä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 99 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 109 eur/hlö

SYYSMATKA UPPSALAAN (50T126)
Lähde mukaan risteilymatkalle Tukholmaan ja Uppsalaan. Tukholmassa ja Uppsalassa liikumme paikallisen oppaan johdolla.
Maanantaina 12.10.
klo 12.25 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 12.45 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 13.00 TSOP/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 13.30 Vanha Kirkko
klo 14.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 13.30 (14.10.)
Viking Gabriella lähtee Helsingin Katajanokan terminaalista klo 17.15. Majoitumme hytteihin ja syömme päivällisen laivan seisovasta pöydästä klo 17.15. Ilta sujuu mukavasti kaupoissa ja laivan viihteen parissa.
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Tiistaina 13.10.
Meriaamiainen. Laiva saapuu klo 10.10 Tukholmaan. Siirrymme terminaalin edessä olevaan tuttuun bussiimme jossa opas jo meitä odottaakin. Lähdemme kohti pohjolan
vanhinta yliopistokaupunkia, Uppsalaa (ajoaika noin tunnin). Uppsalassa ovat vaikuttaneet monet historian merkkihenkilöistä kuten Anders Celsius, kasvitieteilijä Carl v
Linne, unohtamatta Gösta Knutssonin kirjojen päähahmoja, Pekka Töpöhäntää ja
Maija Maitopartaa. Päivän aikana käydään Tuomiokirkossa, jossa Kustaa Vaasan ja usean muun kuninkaallisen haudan lisäksi on Carl v Linnen hauta, tehdään opastettu kävely
kirkon ja yliopistorakennusten ympärillä, jossa seurataan mm Pekka Töpöhännän tassun
jälkiä. Uppsalan jälkeen ajetaan Ruotsin vanhaan pääkaupunkiin, Sigtunan, jossa nautitaan kahvit. Palaamme Tukholman satamaan josta Viking Gabriella lähtee 16.30. Meillä on
samat hytit käytössä myös paluumatkalla. Nautimme päivällisen ala cartesta.
Keskiviikkona 14.10.
Meriaamiainen. Laiva saapuu klo 10.10 Helsinkiin. Matkaamme tuttua reittiä kotiin.
Matkan hinta omistajajäseniltä 259 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 269 eur/hlö

OPASTUSTA VERKKOPALVELUN, OP-MOBIILIN JA
PIVO -MOBIILILOMPAKON KÄYTTÖÖN
Keskiviikkona 14.10.2020 klo 13-16 ja torstaina 5.11.2020 klo 13-16
OP Tampere, Pyhäjärvi-kokoustilat, Hämeenkatu 12 A, 5.krs
Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Tilaisuus on maksuton.
Tule mukaan verkkopalvelun, OP-Mobiilin ja Pivon käytön opastustilaisuuteen! Asiointi
sähköisesti on todella helppoa. OP- Mobiilissa voi esimerkiksi maksaa laskut, tarkastaa
tilitapahtumat ja hoitaa niin sijoituksia kuin vakuutuksiakin. Pivo-mobiililompakko on
apunasi talouden hallinnassa ja saat sen avulla mm. enemmän irti ostohetkestä. Pivosta näkee menneet tapahtumat, sillä pystyy ennakoimaa tulevaa ja se näyttää esim. tilin
säännölliset tulot ja menot. Pivo kertoo, kun korttia veloitetaan ja sen avulla on helppo
tarkistaa tilin saldo ja tapahtumat, vaikka kassajonossa.
Tilaisuudessa opastamme verkkopalvelun, OP-Mobiilin ja Pivo-mobiililompakon ja - kaverimaksamisen käyttöä. Jos sinulla on älypuhelin tai tablettilaite itselläsi, ota se mukaan
tilaisuuteen. Voimme ladata tarvittavat maksuttomat ohjelmat (OP-Mobiili ja Pivo) sinulle
näiden palveluiden käyttöön. Ota tilaisuuteen mukaan myös verkkopalvelutunnuksesi tai
käy hakemassa tunnukset lähimmästä OP Tampereen konttorista. Tunnuksien avulla pääset harjoittelemaan palveluiden käyttöä. Haluathan pysyä ajassa mukana, tule mukaan!
Tilaisuus järjestetään Tampereen Seudun Osuuspankin Pyhäjärvi-kokoustilassa, Hämeenkatu 12 A, 5 krs. Tilaisuuteen mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta ja tilaisuus
on maksuton. Ilmoittautumiset Matkapoikiin.
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PÄIVÄMATKA VANHAKYLÄN KARTANOON JA SUOMEN VILLA
ROYALIIN (50T115)
Tutustumme Sastamalan Vanhakylän kartanoon sekä Suomen Villa Royaliin joita
esittelee meille kartanon omistaja opastetulla kierroksellaan.
Perjantaina 23.10.
Klo 09.00 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Klo 09.25 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 09.45 Vanha Kirkko
Klo 10.15 Pirkkala, K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 10.30 TSOP/Nokian konttori
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 18.00
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Päivän ensimmäisenä kohteena on Sastamalassa, Kaltsilassa sijaitseva Vanhakylän kartano. Hedelmäpuutarha, valtavat tammet, kolme lampea, etelään antava rinne, neljän
hehtaarin nurmikentät, korkea puolen kilometrin mittainen kuusiaita ja kaksi metsäistä
vanhojen puitten täyttämää mäkeä muodostavat kehykset Vanhakylän kartanolle ja sen
hienoon kuntoon kunnostetuille rakennuksille. Tutustumme kartanon omenamehun
valmistukseen ja kuulemme tarinaa kartanon historiasta. Juomme myös kahvit tutustumisen lomassa. Vanhakylän kartanolta jatkamme matkaa lounaalle, Ellivuoreen.
Ellivuori Resort sijaitsee vesistön ympäröimässä, kauniissa Salonsaaressa, Rautaveden
rannalla. Lounaan jälkeen matkaamme Mouhijärvelle, Suomen Villa Royaliin. Teemme
huikean aikamatkan Barokista Jugendiin. Vieraat pääsevät nyt ensimmäistä kertaa yläkerran vanhan linnan tyyliin sisustettuihin salonkeihin. Kuninkaallisella aikamatkalla tutustutaan esittelyn kera salien, salonkien ja roomalaisen kylpylän sisustuksiin. Suomen
parhaat kahvit nautitaan kuuluisan hillatäytekakun kera kuninkaallisesta posliinista.
Lopuksi teemme vielä ostokset suositussa Mouhijärven Herkkujuustolassa. Herkkujuustola tarjoaa elämyksiä, juustonautintoja sekä aitoa suomalaista lähiruokaa.
Matkan hinta omistajajäseniltä 99 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 109 eur/hlö

TOINEN PULLO CAVAA -HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERISSA
(50T102)
Lämmin ja oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien vanhainkodista.
Keskiviikkona 11.11.
Klo 14.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki.
Klo 14.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 15.15 Vanha Kirkko
Klo 15.40 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 00.00
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Ajelemme Helsinkiin, Helsingin Kaupunginteatteriin missä alkaa klo 19.00 komedia Toinen pullo cavaa. He tekivät sen! Kuka olisi uskonut, että tuo hiukan epävireinen
kvartetti – Inka, Vonne, Anita ja Tuulia – toteuttaa unelmansa: remontoi portugalilaisen antiikkitalon ja perustaa oman vanhainkodin idylliseen vuoristokylään. Oikeastaan Villa Santa Catarina on nelikon yhteisöllinen mutta myös yksilöllinen
taiteilijatalo, jossa he voivat viettää sisarellisen ja vapaan loppuelämän. Vai voivatko sittenkään? Riittävätkö cavan innoittamat, alkuhuumassa laaditut vanhat säännöt ohjaamaan
yhteiseloa, kun Vonnen rahat ovat lopussa ja Inka ryhtyy siivoojaksi kuukausimaksuja
vastaan? Entä kun Tuulian keramiikkaharrastus johtaa hänet arvaamattomiin suhteisiin
ja jostain ilmestyy Sami, työtön ja asunnoton lapsenlapsi? Netti heittää vielä kuorman
päälle algarvelaisen golffarin ja Anitan deittiheilan Lassen, josta uhkaa tulla naisluostarin
asukkaiden riesa – miksei ilokin. Sietää kysyä, mistä loppuelämä alkaa…Uusi näytelmä
on itsenäinen teos, joten Toisen pullon cavaa voivat mainiosti nauttia hekin, jotka eivät
ensimmäistä siemailleet. Rooleissa nähdään Heidi Herala, Jaana Saarinen, Aino Seppo,
Eija Vilpas, Eero Saarinen ja Joel Hirvonen. Väliajalla juomme kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 115 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 125 eur/hlö

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN (50T310)
Lähde mukaan jouluiseen Tallinnaan. Hintaan on sisällytetty laivamatkan ateriat
meno- ja paluumatkalla, buffet illallinen sekä hotelliaamiainen. Lisäksi tutustuminen
Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan sekä Tallinnan Kalamajan alueeseen.
Maanantaina 16.11.
klo 05.25 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 05.45 TSOP/Nokian konttori
klo 06.00 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 06.30 Vanha Kirkko
klo 07.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 23.00 (17.11.)
Huom! Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai EU:n virallinen kuvallinen henkilökortti.
Viking XPRS lähtee satamasta klo 10.30. Aloitamme laivamatkan seisovan pöydän brunssilla.
Loppumatka menee mukavasti nauttien laivan ohjelmasta ja ostosmahdollisuuksista.
Vaikka matkaammekin kansipaikoin, matkatavarat kulkeutuvat vaivattomasti bussin mukana. Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.00. Matkamme jatkuu Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan joka on juuriltaan tukholmalainen, kansainvälisesti tunnustettu valokuvamuseo.
Se on tapaamispaikka, jossa taide, hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin ajattelumaailma tapaavat. Teemme opastetun kierroksen näyttelyyn. Menemme tämän jälkeen majoittumaan
Hestia Hotelli Europaan. Hotellin vieressä on mm. Nautica -niminen ostoskeskus jonne voi
vielä halutessaan piipahtaa ostoksille. Buffet illallinen Kochi Aidad -ravintolassa klo 18.00
alkaen. Ravintola on noin 400metrin päässä hotellista jonne siirrymme kävellen. Illallisen
jälkeen esiintyy ravintolassa suosittu Essi Leppäkoski säestäjänsä Jussi Henttosen kanssa.
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Tiistaina 17.11.
Aamiainen hotellissa. Luovutamme huoneet ja lähdemme tutustumaan tarkemmin Tallinnan Kalamajan alueeseen. Kalamajan alue on Tallinnan vanhimpia asuinalueita, jossa
kalastajat ovat asuneet perinteisesti. Alueen rakennuksia on alettu arvostaa uudelleen ja
niihin on avattu mm. kauppoja, ravintoloita, museoita, toimistoita, vapaa-ajankeskuksia
ym. Noblessnerin laivatehdas oli yksi 1900-luvun teollisuusjättiläisistä. Alueelle nyt on
suunniteltu uuttaa ja toisenlaista tulevaisuutta. Vierasvenesatama odottaa jo tulijoita.
Rautatieaseman lähellä on useita kalkkikivirakennuksia, jotka kertovat rautatien rakentamisesta ja tärkeydestä. Vanhoissa tehdasrakennuksissa on tapahtunut perusteellinen
muutos. Nykyisin voi kävellä kauppakadulla, istua kahvilassa, esiintyä näyttämöllä, käydä
kirpputoreilla. Kierroksen jälkeen käymme ostoksilla Balti Jaama torilla. Tämä vastikään
remontoitu tori on Viron nykyaikaisin. Se yhdistää saman katon alle uskomattoman määrän erilaista tarjontaa lastenvaatteista aina katuruokaan. Torilla on myös oma supermarket,
kuntosali, kampaamo, tuoreiden vihannesten myyntikojut, maan laajimmat valikoimat lihaa ja kalaa sekä tietysti kahviloita. Asematori on paikallinen keskus, jonne lähiympäristön
asukkaat tulevat päivittäisille ostoksille, mutta se on myös tunnelmaltaan ainutlaatuinen
käyntikohde ja nähtävyys, jossa on antiikkitavaran myyntiä ja jopa oma panimo. Saavumme satamaan josta Viking XPRS –alus lähtee klo 17.00. Matkaamme kansipaikoin matkatavaroiden mennessä bussin mukana. Nautimme jouluisen buffetruoan laivamatkan
aikana. Helsinkiin laiva saapuu klo 19.30, jonka jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 229 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 239 eur/hlö
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ELOHOPEAKERHON SOKKOMATKA (50T101)
Koe jotain yllätyksellistä ja osallistu sokkomatkallemme! Mihin matka suuntautuu,
sitä emme etukäteen kerro!
Sunnuntaina 29.11.
klo 11.25 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 11.45 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki		
klo 12.00 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 12.25 Vanha Kirkko
klo 12.45 TSOP/Lempäälän konttori -tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 22.30
Elohopeakerhon sokkomatkalla kaikki on mahdollista. Mihin matka suuntautuu ja mitä
päivän aikana tapahtuu selviää matkan aikana. Näet ja koet mm; hyviä tai vielä parempia yllätyksiä, vanhaa tai uutta, lihaa tai kalaa, iloa tai naurua. Sen verran voimme
kuitenkin paljastaa milloin matkaan lähdetään ja milloin palataan kotiin (yllä aikataulut)
sekä että pysymme kotimaassa. Tällä matkalla tarvitset seikkailumieltä, mukavat
vaatteet ja iloisen mielen. Matkan hinta sisältää bussikuljetuksen koko matkan ajan,
ruoan ja kahvit matkan aikana sekä ohjelman päivän aikana.
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Matkan hinta omistajajäseniltä 115 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 125 eur/hlö

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Valmistaudumme jouluun kauneimpien joululaulujen ja joululounaan kera.
Tiistaina 15.12.
Klo 08.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 08.35 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 09.00 Vanha Kirkko
Klo 09.20 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 09.45 TSOP/Lempäälän konttori
Klo 10.00 Vesilahti, liikekeskus (ent. TSOP konttori)
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00.
Matkaamme yhdessä tällä kertaa Mouhijärven Kirkkoon jossa laulamme kauniit joululaulut rovasti Osmo Ojansivun johdolla. Tutut ja rakkaat joululaulut muistuttavat
meitä lapsuuden jouluista. Siirrymme kirkosta Huittisten Wanhaan Pappilaan jossa
syömme perinteisen joululounaan. Kauniissa puitteissa nautittu lounas hyvässä seurassa vie meidät joulutunnelmaan. Ruokailun jälkeen käymme tekemässä ostokset Kivikylän Palvaamon tehtaanmyymälästä. Tehtaanmyymälään tulee aina ensimmäisenä
uutuustuotteita ja maailman ensi-iltaa odottavia koetuotteita. Paluumatkalla käymme
vielä tekemässä ostokset Sastamalassa, Pyymäen Leipomolla. Leipomon 50vuotinen
perinne takaa maittavat leivonnaiset, joista suosituimpia ovat mm. täysruukinen käsintehty Tyrvään Voima sekä isoäidin reseptillä tehdyt herkulliset Rosina –ja Kolmiomunkit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 99 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 109 eur/hlö

HILJAISET PERIVÄT MAAN –OOPPERA
ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLILLA (50T127)
Ilmajoen musiikkijuhlien uusi suurtuotanto kertoo lapuanliikkeestä!
Lauantaina 12.6.
klo 07.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 07.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.15 Vanha Kirkko
klo 08.35 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 09.00 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00.

Paikkoja myydään jo!
Varaa paikkasi heti!
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Lähdemme aamusta matkaan kohti Jalasjärveä. Pysähdymme matkalla syömään buffetlounaan Pihlajan Kevarilla. Matka jatkuu kohti Ilmajokea jossa alkaa klo 13.00
Hiljaiset perivät maan -ooppera. Ooppera on vavahduttava kertomus rakkaudesta
aikana, jolloin mustat autot herättivät pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja
lapuanliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Tarinan keskiössä ovat Olavin ja Reginan, työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä aatteen rikkoma Turakan perhe.
Rooleissa esiintyvät mm. baritoni Ville Rusanen, sopraano Saara Kiiveri, mezzosopraano Essi Luttinen, sopraano Mari Palo ja baritoni Jaakko Kortekangas. Vihtori Kosolan
puheroolissa on näyttelijä Taneli Mäkelä.
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Hiljaiset perivät maan on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, ja se juhlistaa
45-vuotiasta festivaalia. Parkkinen on aiemmin ohjannut Ilmajoen Musiikkijuhlien
menestysoopperat Taipaleenjoki ja Mannerheim, joita molempia esitettiin kolmena
kesänä suuren suosionsa ansiosta. Oopperan nimi viittaa Vuorisaarnan kohtaan,
jossa Jeesus valmistaa seuraajiaan vainojen aikaan. Teos jatkaa Suomen historian
kipukohtien käsittelyä, kuten Parkkisen Tampereen oopperalle kirjoittama ja ohjaama sisällissodan vuosiin sijoittuva Veljeni vartija. - Elämme äänekästä aikaa. On
vihapuhetta, kiihottamista kansanryhmää vastaan ja mielensäpahoittamista. Monet
pitävät meteliä itsestään. Silti maata pyörittävät hiljaiset, nöyrät miehet ja naiset.
Enemmistö. Ooppera puoltaa väkivallatonta vastarintaa, jota edustaa päähenkilö
Olavi Miekka, Tuomas Parkkinen kertoo. Kesällä 2020 Kyrönjoen rannalla nähdään
niin muilutuksia, työväen iltamia, koskettavia kohtaamisia kuin talonpoikaismarssin
mittasuhteet saavuttavia joukkokohtauksia. Teoksessa mukana ovat Ilmajoen Musiikkijuhlien oopperakuoro sekä oopperan lapsi- ja nuorisokuoro. Vaasan kaupunginorkesteria johtaa Jukka Linkola. Väliajalla kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 169 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 179 eur/hlö

GAALAKONSERTTI SAVONLINNASSA, KESÄTEATTERIA
LAPPEENRANNASSA, KAUPUNKIKIERROS SAVONLINNASSA (50T303)
Lähde kolmipäiväiselle kesäretkellemme Itä-Suomeen. Ohjelmistossa Karita Mattilan
gaalakonsertti Savonlinnan oopperajuhlilla, Lappeenrannan kesäteatterissa Krokotiilirock, opastettu kierros Savonlinnassa, vierailu Johanna Oraksella ja Kerimäen
kirkossa.
Perjantaina 23.7.
Klo 05.45 Sastamala, Linja-autoasema
Klo 06.00 TSOP/Karkun konttori
Klo 06.40 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 07.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.15 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.45 Vanha Kirkko

Paikkoja myydään jo!
Varaa paikkasi heti!
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Paluu Vanhalle Kirkolle n. klo 19.00 (25.7.)
Matkaamme aamusta kohti itää ja Lappeenrantaa. Syömme lounaan Lappeenrannassa. Ruoan jälkeen siirtyminen Lappeenrannan Linnoituksen Kesäteatteriin jossa alkaa
klo 14.00 romanttinen musiikkikomedia Krokotiilirock. Vauhdikkaaksi kuvailtu Krokotiilirock on tarina rohkeudesta, siitä miten ihminen saa voimansa takaisin ja muuttuu
oman elämänsä sankariksi. Tunnelmaa siivittää nostalginen rock-musiikki livebändin
säestämänä. Päätähtenä on luonnollisesti Virve Rosti, ja muissa rooleissa nähdään
muun muassa Tommi Soidinmäki, Ushma Karnani, Panu Vauhkonen, Kirsti Valve
ja Lasse Karkjärvi. Väliajan kahvit. Saavumme illansuussa hotelli Kruunupuistoon
(Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju. Puh. 020-7639130). ja majoitumme huoneisiin.
Illallinen hotellissa. Mahdollisuus pulahtaa hotellin kylpyläosaston altaisiin.
Lauantaina 24.7.
Nautimme aamiaisen ja aloitamme päivän ohjelman. Ajelemme Savonlinnaan kaunista
Punkaharjun harjutietä, joka on ”kappale kauneinta kansallismaisemaamme” kuten Z.
Topelius Maamme kirjassaan ylistää. Käymme Savonlinnassa torilla, jossa voi hörpätä
vaikkapa lörtsykahvit. Teemme 1,5h opastetun kierroksen Savonlinnaan. Kuulemme
tarkemmin mm. Savonlinnan Oopperajuhlien historiasta sekä kylpyläelämästä Kasinon
saarilla tsaarin ajalla 1900-luvun alussa. Savonlinnasta ajelemme takaisin Punkaharjulle.
Saavuttuamme perille, tutustumme Johanna Oraksen ateljeehen. Tutustumisen jälkeen hotelli Kruununpuistossa meitä odottaa päivällinen. Päivällisen jälkeen kohotamme yhteiset maljat illallemme ja lähdemme Savonlinnan oopperajuhlille, jossa alkaa
Karita Mattilan gaalakonsertti klo 19.00. Ei koskaan välinpitämätöntä, ei mitäänsanomatonta, aina sähköistä. La Karita viettää 60-vuotisjuhlaansa suuressa juhlakonsertissa, rinnallaan Oopperajuhlaorkesteri ja kapellimestari Hannu Lintu. Odotettavissa
on kesän tapaus. Gaalakonsertin ohjelmassa on aarioita Karita Mattilan viime vuosien
menestysrooleista, kuten Ariadne, Sieglinde ja Jenůfa. Pian 40 vuotta sitten voitetuista Lappeenrannan ja Cardiffin laulukilpailuista käynnistyi ikoninen ura, joka yhä jatkuu
vahvana. Häikäisevyydessään tähti etsii vertaistaan – mutta Karita onkin ainoa laatuaan.
Syömme hotellissa yöpalan palattuamme oopperasta.
Sunnuntaina 25.7.
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Kerimäen kirkkoon, jossa kirkon opas
Matti Lähesmaa kertoo historiasta ja nykypäivästä. Kirkko on ristikunnan suurin puukirkko, jossa on istumapaikkoja yli 3000 hengelle. Seisomapaikkoineen kirkkoon mahtuu yhteensä n. 5000henkeä. Kerimäeltä lähdemme kotimatkalle. Syömme lounaan ja
meillä on hieman ostosaikaa Mikkelin Kenkäverossa. Kenkävero toimi pappilana
vuoteen 1969 ja upeissa saleissa vietettiin pidot jos toisetkin. Aikoinaan Kenkäverossa
viihtyi vieraita Mannerheimista maamme eturivin kirjailijoihin. Yhä edelleen Kenkävero sykkii kulttuuria, seurustelua ja hyvää ruokaa. Pappilaravintolassa voi aistia historian
siipien havinaa maukkaasta ruuasta nauttien ja kaunista järvimaisemaa ja puutarhaa
ihaillen, auringon tulviessa suurista ikkunoista kristallikruunujen koristamiin huoneisiin. Mikkelistä ajamme kotiin Lahden kautta.
Matkan hinta omistajajäseniltä 679 e/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 689 e/hlö
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Ilmoittautuminen matkoille ja tilaisuuksiin
Ilmoittautuminen tässä ohjelmassa oleville matkoille ja tilaisuuksiin alkaa perjantaina
18.8.2020 klo 08.00 puhelinnumerossa 010-2323 102 sekä Matkapoikien toimistossa
Hämeenkatu 8 klo 10.00.
Lisäksi voit varata matkasi netissä: https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/op-elohopeakerho-tampere/elohopeakerhotampere (avoinna 24/7).
Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Matkojen lähtöreitit on pyritty järjestämään sellaisiksi, että TSOP:n toimialueen eri
puolilta voi nousta autoon. Matkojen lähtöpaikka Tampereella on edelleen Vanha
Kirkko.
Ilmoitathan mahdollisen erikoisruokavaliosi jo matkaa varattaessa.
Matkan hintaan sisältyy matkaohjelmassa mainitut opastukset, ruokailut, sisäänpääsymaksut sekä pääsyliput.
Mahdollisen peruutuksen voi tehdä seuraaviin numeroihin:
Matkapojat Tampere 010 – 2323 102
Lähtöpäivänä sairastapauksissa voi ilmoittaa:
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy p. 03-5130412
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Huom! Matkan maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Varaus sitoo Matkapojat
Oy:tä ainoastaan annettuun eräpäivään asti. Ellei varausmaksua suoriteta eräpäivään mennessä, Matkapojat Oyllä on oikeus myydä matka toiselle varausmaksun suorittavalle matkustajalle. Mikäli matkustaja ei peruuta varausta tämän mukaisesti tai
saavu lähtöpaikalle sovitusti, on Matkapojat Oy:llä oikeus periä matkustajalta matkan
hinta täysimääräisesti.
MATKAPOJAT OY:N LISÄ- JA ERITYISEHDOT
TSOP:n Elohopeakerhon matkoilla (voimassa 9.9.2020 alkaen)
Päivämatkojen osalta noudatamme seuraavia maksu -ja peruutusehtoja:
Ilmoittautuessaan on matkustajan suoritettava varausmaksuna 20% varatun matkan
kokonaishinnasta. Internetissä varattaessa varausmaksu on maksettava välittömästi, puhelinvarauksissa viimeistään 3 vrk:n kuluessa varauksesta. Ilman varausmaksua
paikkavaraus ei ole sitova. Loppumaksu suoritetaan aina viimeistään 28 vrk ennen
lähtöä. Jos matka varataan alle 28 vrk ennen lähtöä, matkan koko hinta suoritetaan
matkaa varattaessa.
Maksaessaan varausmaksun asiakas hyväksyy nämä muutos -ja peruutusehdot:
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Mikäli asiakas haluaa ilman erityistä syytä muuttaa matkan johonkin toiseen Tampereen Seudun Elohopeakerhon matkaan, tulee se tehdä 28 vrk ennen matkaa. Tällöin
peritään mahdollinen hinnankorotus sekä muutoskuluina 12e/varaus.
Mikäli matka peruutetaan viimeistään 28 vrk ennen matkaa, peritään palvelumaksu
sekä toimistokuluina 15 % matkan kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään 12 e/henkilö.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen
matkaa, peritään palvelumaksu sekä kuluina 25% matkan kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään 12 e/henkilö.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä, peritään palvelumaksu sekä kuluina 50 % matkan hinnasta. Alle 48 h ennen lähtöpäivää perutuista matkoista ei takaisinmaksua.
********************************************************************************
Vähintään 24h kestävillä tai yöpymisen sisältävillä matkoilla noudatamme yleisiä
matkapakettiehtoja.
Ehdot ovat saatavilla kotisivuillamme www.matkapojat.fi sekä toimistoistamme.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, ellei toisin ole mainittu. Matkapojat
Oy on asettanut matkoista, joissa Matkapojat Oy toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä, matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain (921/2017) 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. HUOM! Alle 24 tuntia kestävät
matkat eivät kuulu matkapalveluyhdistelmistä annetun lain piiriin.
Varaus ja maksun suoritus
Ilmoittautuessaan on matkustajan suoritettava varausmaksuna 20% varatun matkan
kokonaishinnasta. Internetissä varattaessa varausmaksu on maksettava välittömästi, puhelinvarauksissa viimeistään 3 vrk:n kuluessa varauksesta. Ilman varausmaksua
paikkavaraus ei ole sitova.
Maksaessaan varausmaksun asiakas hyväksyy yleiset matkapakettiehdot sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehdot.
Loppumaksu suoritetaan aina viimeistään 45 vrk ennen lähtöä. Jos matka varataan
alle 45 vrk ennen lähtöä, matkan koko hinta suoritetaan matkaa varattaessa. Jotkut
erikoismatkat ja lentohintatyypit saattavat edellyttää lisäksi ennakko-ostoajan tai
muun erityisehdon soveltamista.
Mikäli matkan erikoisluonne vaatii yllä mainituista poikkeavia erityisehtoja, on ne kerrottu matkakohtaisesti matkan esittelyssä www.matkapojat.fi/elohopeakerho internetsivulta tai ne ovat saatavissa toimistostamme.
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Matkaliput
Lasku- ja osanottajatodistus/varauserittely on vahvistus varatusta matkasta. Matkan
varauserittelyyn ja siihen liittyvään ohjeistukseen (kohdekuvaus) tulee tutustua ennen
matkaa.
Matkapojat Oy:n edustaja jakaa matkan aikana tarvittavat liput tai matka-asiakirjat
matkustajalle. Asiakkaan tulee ottaa mukaan matkalle Matkapojat Oy:n etukäteen
toimittama varausvahvistus/varauserittely.
Seuraavassa on otteita yleisistä matkapakettiehdoista (YME) sekä Tampereen Seudun
Osuuspankin matkojen lisä- ja erityisehdosta (numerointi vastaa yleisten matkapakettiehtojen numerointia):
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Hinnat
8.1.
Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti
velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien
asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen
tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia
tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai
c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi
viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään
sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.
8.2.
Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi,
mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.
Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20
päivää ennen matkan alkua.
8.3.
Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus.
Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.
Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei
voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen
vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.
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Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa
maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa
siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.
8.4.
Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1.
a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.
Hintaan sisältyy
Hinta sisältää vain se mitä kunkin matkan kohdalta erikseen on ilmoitettu.
Hintaan ei sisälly
Passi- ja viisumikuluja, vakuutuksia, juomia tai muita henkilökohtaisia menoja, eikä
esim. hotellien lisämaksullisia ohjelma- ja ateriapaketteja, lisämaksullisia retkiä ja
muita palveluita.
Majoitus
Majoituksen hintaan sisältyy majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa. Yksin matkustavan on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu. Hotellihuoneen saa käyttöön yleensä iltapäivällä. Huone luovutetaan kansainvälisten määräysten mukaisesti
viimeistään klo 12 mennessä.
Lisämaksut
Lisämaksut mainitaan matkakohtaisesti matkan esittelyssä https://www.matkapojat.
fi/erikoismatkat/op-elohopeakerho-tampere/elohopeakerhotampere internetsivulta
tai ne ovat saatavissa toimistostamme.
Passi ja viisumi
Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä
ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkatoimisto opastaa mielellään tarvittavien
asiakirjojen hankinnassa.
Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset
Matkan varaaja voi yksin tai yhdessä toisen matkustajan kanssa peruuttaa matkan
milloin tahansa ennen matkan alkamista. Muutos tai peruutus astuu voimaan sillä
hetkellä, kun Matkapojat Oy vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen.
Muutoskulut
Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa
matkansa toiseen Tampereen Seudun Elohopeakerhon matkaan maksamalla peruutettavan ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut:
15 e / varaus mikäli matkan kokonaishinta on alle 100 e/matkustaja
30 e / varaus mikäli matkan kokonaishinta on 100-199 e/matkustaja
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50 e / varaus mikäli matkan kokonaishinta on 200-399 e/matkustaja
100 e / varaus mikäli matkan kokonaishinta on vähintään 400 e/ matkustaja
Myöhemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä muutos käsitellään aikaisemman varauksen
peruutuksena ja uutena varauksena. Muutoskulut ovat kuitenkin aina vähintään 15
e/varaus.
Yllämainitun varauksen muutoksen voi tehdä yhden kerran. Useammin tapahtuvia
muutoksia pidetään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
Peruutuskulut
Matkanjärjestäjällä on alla mainittujen erien lisäksi oikeus periä korvaus sellaisista ennakkoon tilatuista ja vahvistetuista palveluista, joista Matkapojat Oy ei saa hinnanpalautusta (esim. lennot, majoitus, teatteri- ja konserttiliput).
4.1.
a) Mikäli matka peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen matkaa, peritään etukäteen
ilmoitetut toimistokulut.
b) Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen
matkaa, peritään varausmaksu.
c) Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen
matkan alkamista, peritään kuluina 50% matkan kokonaishinnasta.
d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, mutta viimeistään 3
vrk ennen matkan alkamista, peritään kuluina 75 % matkan kokonaishinnasta.
e) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista, peritään
kuluina 95 % matkan hinnasta.
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Kohdassa a) mainitut Matkapojat Oy:n toimistokulut matkustajan peruuttaessa matkansa ovat:
15 € / varaus (+ Matkapojat Oy:ltä perittävät todelliset kulut), mikäli matkan kokonaishinta on alle 100 € / matkustaja.
30 € / varaus (+ Matkapojat Oy:ltä perittävät todelliset kulut), mikäli matkan kokonaishinta on 100 – 199 € / matkustaja.
50 € / varaus (+ Matkapojat Oy:ltä perittävät todelliset kulut), mikäli matkan kokonaishinta on 200 – 399 € / matkustaja.
100 € / varaus (+ Matkapojat Oy:ltä perittävät todelliset kulut), mikäli matkan kokonaishinta on 400 – 599 € /matkustaja.
150 € / varaus (+ Matkapojat Oy:ltä perittävät todelliset kulut), mikäli matkan kokonaishinta on vähintään 600 € / matkustaja.
Kulut matkustajan muuttaessa sopimusta ja luovuttaessa sen toiselle
Poikkeus YME:n kohtaan 7.2.
Matkustajatietojen muuttaminen ja matkan luovutus toiselle henkilölle
Matkustajatietojen muuttamisesta tai matkan luovutuksesta toiselle henkilölle on ilmoitettava Matkapojat Oy:lle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista.
Suomesta Ruotsiin ja Viroon suuntautuvien risteilymatkojen osalta muutosilmoitus
voidaan tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua.
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Kulut, kun matkustajatietoja muutetaan tai sopimus luovutetaan toiselle reittilennon
sisältävissä matkoissa: Reittilentopohjaisten matkojen erityisluonteen vuoksi matkustajatietojen muuttaminen tai sopimuksen luovuttaminen toiselle aiheuttavat lentolipun peruuttamisen ja uuden lentolipun varaamisen, jolloin matkan hinta ja luovutuksesta perittävä korvaus määräytyvät muutoshetken, saatavuuden ja paikkatilanteen
mukaan lentoyhtiön ilmoittamien hintojen mukaisesti. Muutoksesta aiheutuu merkittävä kulu, koska vanhasta lentolipusta ei saa hyvitystä ja uusi lentolippu voi olla
aikaisempaa kalliimpi. Matkapojat Oy:llä on matkanjärjestäjänä oikeus periä muutoksen aiheuttamat todelliset lentoyhtiön perimät kulut sekä lisäksi Matkapojat Oy:n
matkavarauksen muutoksista ilmoittaman toimistomaksun. Lipunkirjoituksen jälkeen
tehtyä nimen muutosta käsitellään peruutuksena
ja uutena varauksena. Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään
varausmuutoksen toimistomaksun lisäksi muut todelliset kulut (kuten viestintäkulut
sekä lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan Matkapojat Oy:ltä perimät kulut).
Kulut, kun matkustajatietoja muutetaan tai sopimus luovutetaan toiselle muissa, kuin
reittilennon sisältävissä matkoissa: Muutoksista peritään varausmuutoksen toimistomaksun lisäksi muut todelliset kulut (kuten viestintäkulut sekä lentoyhtiöiden tai
muun palvelun tuottajan Matkapojat Oy:ltä perimät kulut).
Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkustusajankohtaa, matkakohdetta tai matkalle
osallistujaa aikaisemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä, Matkapojat Oy perii muutoskuluina matkan hintaan perustuvan toimistomaksun:
15 e / varaus, mikäli matkan kokonaishinta on alle 100 e / matkustaja
30 e / varaus, mikäli matkan kokonaishinta on 100 – 199 e / matkustaja
50 e / varaus, mikäli matkan kokonaishinta on 200 – 399 e / matkustaja
100 e / varaus, mikäli matkan kokonaishinta on vähintään 400 e / matkustaja
Myöhemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä muutos käsitellään YME:n 7.1. kohdan mukaisesti aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Muutoskulut ovat
kuitenkin aina vähintään 15 e / varaus.
Suomesta lähtevän risteilymatkan, jonka kohde on Ruotsissa tai Virossa, lähtöpäivää
asiakas voi muuttaa 14 vrk ennen lähtöä maksamalla toimistomaksun 15 e / varaus.
Myöhemmin tapahtuvat muutokset käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
Yllämainitun varauksen muutoksen voi tehdä yhden kerran. Useammin tapahtuvia
muutoksia pidetään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
Kehotamme riittävän kattavan peruutusturvan sisältävää matkavakuutuksen hankkimista, ks. kohta ”vakuutukset” alempana.
Jos matkustaja ei ilmaannu matkan lähtöpaikalle, on matkanjärjestäjällä oikeus perua matkustajan muut matkaan sisältyvät palvelut ilman hyvitysvelvollisuutta.
9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen
9.1.
Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta
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merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole
oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.
Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy
useita retkiä.
Poikkeus YME:n kohtaan 9.1.
Kohdassa 9.1. mainittuja vähäisiä muutoksia ovat esimerkiksi:
- hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu
- tilausajokuljetuksen muuttuminen reittiliikenteen bussilla toteutettavaksi kuljetukseksi, mikäli matkan luonne ja aikataulu eivät olennaisesti muutu
- hytin vahvistetusta poikkeava sijainti laivassa, jos hytin luvatut ominaisuudet muuten vastaavat vahvistetun hytin tasoa
- matkaan liittyvän lisämaksullisen retken peruutus riittämättömän osanottajamäärän vuoksi.
Lisämaksullisen retken peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 2 päivää ennen matkan alkua.
9.2.
Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu YME:n kohdassa 5.1.
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9.3.
Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen
kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.
9.4.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.
9.5.
Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan
peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja
aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on
ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.
Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa
mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.
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10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka
10.1.
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa
koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai
muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn
matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.
b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä
ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin,
luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen
matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.
Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.
Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
10.2.
Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on
oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia.
Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.
10.3.
Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.
Matkakohteen turvallisuus
Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet
huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja mm. tarvittavat rokotukset on saatavissa Ulkoministeriöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi.
Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen
avulla.
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Matkatavarat
Matkatavaroihin tulee selvästi merkitä yhteystiedot; nimi, puhelinnumero sekä matkan kohde. Jokainen asiakas vastaa omista matkatavaroistaan.

24

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai
matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.
Matkustaja on velvollinen huolehtimaan, että hänellä on matkan lähtöpaikalle saapuessaan asianmukaiset matkalla tarvittavat matkadokumentit (esim. varausvahvistus, matkalippu) ja matkaasiakirjat (esim. passi, henkilötodistus, viisumi).
Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet
voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen
ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa
rikkomalla määräyksiä.
Matkapojat Oy:n tai sen yhteistyökumppanin edustajalla (esim. bussin kuljettaja) on
oikeus kieltäytyä ottamasta matkustaja matkalle tai poistaa matkustaja matkalta, mikäli matkustaja on vaaraksi kuljetusvälineelle tai kelle tahansa siinä olevalle henkilölle
taikka omaisuudelle, tai mikäli hän estää kuljetusvälineen miehistöä tai henkilökuntaa suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön tai henkilökunnan antaman määräyksen tai ohjeen noudattamisen. Mikäli matkustaja käyttäytyy
muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi
Matkapojat Oy ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin estääkseen kyseisen käyttäytymisen. Matkustaja voidaan poistaa kuljetusvälineestä ja hänet voidaan luovuttaa
viranomaisten huostaan. Matkustaja saattaa joutua vastaamaan teoistaan myös taloudellisesti tai oikeudessa.
Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.
Matkustajan on annettava Matkapojat Oy:lle sellainen osoite tai sähköpostiosoite
sekä puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa matkaan liittyvää tietoa sekä
ennen matkaa että sen aikana.
Vakuutukset
Matkapojat Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Kehotamme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja
matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan
ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka
saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta.
Matkapojat Oy:n vastuunrajoitus
Matkapojat Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista tai esit-

Matkapojat puh. 010 2323 102

teissä ja matkapojat. fi -internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä
koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, laivoja, lentoja, hotelleja jne. Matkapojat Oy ei vastaa esitteissä tai matkapojat.fi -internetsivuilla esiintyvien yhteistyökumppaneiden Internet -linkkien tai URL-osoitteiden tietosisällöstä.
Tietosuoja
Varatessaan matkan asiakas antaa Matkapojat Oy:lle suostumuksensa sekä omasta
että edustamansa matkustajaryhmän puolesta siihen, että Matkapojat Oy käsittelee
matkustajien henkilötietoja Matkapojat Oy:n Asiakasrekisteriselosteen mukaisesti
matkaan sisältyvien matkapalveluiden toteuttamiseksi sovitusti, maasta poistumisen
ja maahan tulemisen helpottamiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi. Henkilötietoja
voidaan luovuttaa matkaohjelman mukaisesti tarvittaessa käsiteltäväksi Matkapojat
Oy:n omalle henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille (esim. hotellit, laiva-, lento- ja
linja-autoyhtiöt, ravintolat) sekä viranomaismääräysten vaatiessa viranomaiseille.
Matkapojat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri: Matkapojat Oy:n asiakastiedot
tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa. Matkapojat Oy käyttää asiakas- ja markkinointirekisteriä markkinointitoimenpiteisiin ja -tutkimuksiin. Tiedot säilytetään varausjärjestelmässämme lainsäädännön
edellyttämällä tavalla ja ainoastaan tarpeellisia matkaan liittyviä tietoja luovutetaan
yhteistyökumppaneillemme. Asiakas voi milloin tahansa pyytää omien tietojensa
poistamista asiakas- ja markkinointirekisteristämme lähettämällä tästä kirjallisen tiedon Matkapojat Oy:lle.
Matkapojat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriselosteet ovat kotisivuillamme www.
matkapojat.fi.
Matkapojat Oy:n vastuunrajoitus
Matkapojat Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista tai esitteissä ja matkapojat.fi -internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä
koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, laivoja, lentoja, hotelleja jne. Matkapojat Oy ei vastaa esitteissä tai matkapojat.fi -internetsivuilla esiintyvien yhteistyökumppaneiden Internet-linkkien tai URL-osoitteiden tietosisällöstä. Esitteissämme ja
internetissä mainitut kohteisiin saapumisajat ovat arvioituja noin -aikoja. Emme vastaa tullimuodollisuuksista tms. johtuvista muutoksista, painovirheistä, sääolosuhteista emmekä muista asioista, joihin matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa.
Oikeus muutoksiin
Pidätämme oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.
Valvova viranomainen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3000,
http://www.kkv.fi
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LOMALINJAN JÄRJESTÄMÄT MATKAT
Elohopeakerhon syysmatka Albaniaan 28.10.-4.11.2020
Länsi–Balkanilla sijaitseva Albania tarjoaa jylhien vuoristojen, hienojen rantamaisemien ja kuvauksellisten vuoristokylien lisäksi mielenkiintoista historiaa ja upeita
nähtävyyksiä. Pääkaupunki Tirana on sekoitus vanhaa sosialistista ja balkanilaista
arkkitehtuuria, jolle ympäröivät vuoret antavat hienon kehyksen.
Matkalla tutustumme maan pääkaupunkiin Tiranaan, rannikkokaupunki Durresiin
sekä moniin historiallisiin kohteisiin, kuten keskiaikaiseen Krujaan, muinaisten illyrialaisten perustamaan Shkodraan, Korcan idylliseen pikkukaupunkiin ja Balkanin suurimman järven Ohridin maisemiin Pogradecin pikkukaupungissa. Teemme
myös päivän retken Unescon kulttuuriperintölistan kohteeseen Beratiin, joka on
maan tärkein matkailukohde. Lopuksi maistelemme maan tunnetuinta juomaa,
Kantina Skenderbeun valmistamaa moniaromista brandya. Tervetuloa mukaan
nauttimaan kauniista maisemista, mielenkiintoisesta historiasta sekä albanialaisen
keittiön herkuista!
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala.
Hinta 1695 €
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TULOSSA
Elohopeakerhon adventtimatka Vilnaan 8.-10.12.2020
Lähde mukaan nauttimaan musiikista, kulttuurista ja joulutorien hurmaavasta tunnelmasta Vilnassa!
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala.

MATKAOHJELMAT, LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
www.lomalinja.fi
puh. 010 289 8100

www.lomalinja.fi

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min.

Valitse rahasto, jonka
vaikutus kantaa kauas.
Vastuullista sijoittamista voi tehdä monella tapaa. Voit
sijoittaa rahastojemme kautta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden turvaamiseen
tai vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen.
Tutustu vastuullisiin rahastoihin op.fi.
OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.

OP Tampere

Elohopeakerhon
SYKSY 2010
matkat varattavissa
nyt myös netissä
https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/
op-elohopeakerho-tampere/
elohopeakerhotampere

55 vuotta täyttäneille

Kerro ystävillesi OP Tampereen Elohopeakerhosta.
Haluan liittyä Elohopeakerhon jäseneksi.
Ota yhteyskuponki mukaasi ja tule käymään lähimmässä konttorissamme,
niin kerromme Sinulle lisää Elohopeakerhosta.
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