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TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N RETKI METSÄ GROUPIN ÄÄNEKOSKEN 
UUDELLE BIOSELLUTEHTAALLE 22. - 23.8.2018 
 
Ohjelma  ke 22.8.2018: klo 8.30 Lähtö Kuralank. 2,Turku Muurisen bussilla (Omat autot voi jättää matkan ajaksi  
  joko ylä- tai alaparkkipaikalle. Yläpihalla voi rakennustöiden vuoksi olla ruuhkaa.)  

-Kahvitauko  ABC Lahdesjärvi, Tampere: kahvi/tee ja viineri 
-klo 13.15-14.15 Kartanon lounas, ravintola Gösta, Mänttä: 
 joko Huutokosken kirjolohta tai maissikananpoikaa, sisältää leivän, voin, kupin kahvia  ja 
 veden. Muut juomat omaan laskuun. 
-klo 14.15-15.15 Taidemuseo Göstan opastettu kierros kartanossa ja paviljongissa sekä tietoa 
 Serlachiuksen suvun vaiheista ja kartanosta. 
-klo 15.15-15.45 Omatoiminen tutustuminen Göstan näyttelyihin, puistoon ja museokauppaan,  
 siirtyminen Serlachius-museo Gustafiin 
-klo 16 Gustafin opastettu kierros entiseen pääkonttoriin, näyttelyihin, paperiyhtiön historiaan,  
-klo 17  Lähtö Petäjävedelle 
-Kahvitauko  Petäjävesi, Kyläseppä Veljekset Strömberg: kahvi ja piirakan pala/pulla/ possumunkki   
-n. 20.15 saavutaan kylpylähotelli Peurunkaan Laukaassa, majoittuminen 
 Mahdollisuus itse maksettavaan ala carte -illalliseen Peurankellossa (klo 23:een) tai Bistro 
 Neon pikaruokaan (klo 21:een, pitsaa ja burgeria, tänne ei ennakkovarausta)   
to 23.8.2018    
-klo 7-8.15  Aamiainen hotellilla, huoneiden luovutus  
-klo 8.20  Lähtö bussilla Äänekosken biosellutehtaalle 
-klo 9-12 Tehtaan esittely, isäntien tarjoama lounas tehtaan ruokalassa  
-klo 13  Bussi lähtee Orivedelle  
-15.15-16 kahvi/tee ja oopperaleipä ABC Orituvalla Orivedellä 
-n. klo 18.30  saapuminen Turkuun Kuralankatu 2:een 
 

Matkan hinta yhdistyksen sponsoroimana 240 €/henkilö kahden hengen huoneessa, 280 € yhden hengen huoneessa. 
 Yhdistys laskuttaa matkan ilmoittautumisen päätyttyä. Hinta kattaa kuljetuksen, matkakahvit, lounaat 
 Mäntässä ja Äänekosken tehtaalla, opastukset ja pääsyliput Mäntän museoissa sekä majoituksen 
 aamiaisineen.  
Ilmoittautuminen viimeistään su 15.7. matkanjohtaja, varapj. Tapani Jääojalle sähköpostiin 
 tapani.jaaoja@gmail.com, puh. 050 303 9829. Matkalle mahtuu 30 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Ilmoittauduttaessa kerrotaan tulijan nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti (ellei ole, niin 
 postiosoite), syökö Mäntässä kala- vai kanalihalounaan, onko erikoisruokavaliota, syökö Peurungassa ala 
 carte -illallisen. Ilmoittautumisen päätyttyä 15.7. ilmoittautuminen on sitova. (Sen jälkeisiin peruutuksiin 
 sovelletaan matkanjärjestäjän yleisiä peruutusehtoja.) 
Vastuullinen matkan järjestäjä Matkapojat Oy.  
 
YHDISTYKSEN TULEVIA KUUKAUSITITELMIÄ METSÄKESKUKSESSA Kuralankatu 2:ssa Turussa klo 18:  
 ke 12.9. Kustannustehokas taimikonhoito, MI Lassa Rantala, Suomen Metsäkeskus;  
 ke 10.10. Suomen Metsäsäätiön esittely, säätiön toimitusjohtaja, MH Liisa Mäkijärvi 
 
 Tervetuloa kesäiselle tutustumisretkelle Keskki-Suomeen!  
  
   
  Heikki Mäkelä, puheenjohtaja,  
 heikki.makela107@gmail.com, puh. 040 533 6652 
 

 

Jäsen- ja jäsenmaksuasiat sekä yhteystietojen muutokset: Mikko Vahvaselkä, puh. 050 583 0328, mikkovahvaselka38@gmail.com  
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