
Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien virkistysmatka Tallinnaan 9.9.-11.9.2022 
 
Perjantai 9.9.2022 
 
14:30-15:00  Kokoontuminen Länsiterminaalissa T2 Helsingissä, lippujen jako 
15:15 Laiva lähtee satamasta (Eckerö Linen m/s Finlandia, www.eckeroline.fi) 

Menomatkalle osallistujille on 
varattu paikka lounge-kokoustilassa, 
jossa on hieman työhyvinvointiin 
liittyvää sisältöä. 
 Lounge-kokouskeskuksen 

ilmaiset tarjoilut: pientä 
suolaista ja makeaa purtavaa, 
hedelmiä, kahvia/teetä, 
virvokkeita, mehua, olutta sekä puna- ja valkoviini hanasta. 

17:30   Laiva saapuu A-terminaaliin Tallinnaan 
18:00 Majoittuminen Tallink Spa & Conference Hotelliin kahden hengen huoneisiin. 

Omatoimista ohjelmaa (esim. kylpyläpalveluiden hyödyntämistä). 
 

Lauantai 10.9.2022 
 

Omatoimista tutustumista Tallinnaan ja sen museoihin 
 jokaiselle käyttöön Tallinn Card, jolla voi matkustaa Tallinnan joukkoliikenteellä 

ilmaiseksi ja pääsee useimpiin Tallinnan museoihin ilmaiseksi tai alennettuun 
hintaan 

 
Sunnuntai 11.9.2022 
 
11:00 Kokoontuminen Tallinnan sataman A-terminaaliin 
12:00 Laiva lähtee A-terminaalista paluumatkalle (Eckerö Linen m/s Finlandia) 

 Yksi hytti on varattu matkatavaroiden säilyttämistä varten. 
12:00 Buffet-ruokailu yhdistyksen piikkiin 
14:15 Laiva saapuu Länsiterminaaliin 
 
Yhdistys kustantaa jäsenelleen risteilylipun Helsinki – Tallinna – Helsinki m/s Finlandialla, 
menomatkalla kokoustilan tarjoiluineen, majoituksen Tallink Spa & Conference Hotellissa, Tallinn 
Cardin sekä buffetruokailulipun laivalla paluumatkalle. Jäsen huolehtii itse muista matkan 
aiheuttamista kustannuksista.  
 
Yhdistys kustantaa em. matkan kahdelletoista (12) ensimmäiselle omavastuuosuutensa 
yhdistyksen tilille maksaneelle jäsenelleen. 
Jäsenen omavastuu on 20€ ja se maksetaan yhdistyksen tilille Keski-Uudenmaan osuuspankki 
FI91 5062 0320 0558 78. 
 
Ilmoittautuminen matkalle on tehtävä sähköpostitse yhdistyksemme sihteeri Panu Pesoselle 
(panu.pesonen@hyria.fi). 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava: matkustajan, nimi, syntymäaika (pp.kk.vvvv) sekä 
kansalaisuus. Mukana matkalla tulee olla voimassa oleva passi tai henkilökortti (ajokortti tai 
kelakortti ei käy matkustusasiakirjasta). 
 
Risteilylle ilmoittautunut voi peruuttaa osallistumisensa ilman kustannuksia maanantaihin 1.8.2022 
mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeisistä peruutuksista yhdistys veloittaa ilmoittautuneelta 
jäseneltään peruuntumisen mahdollisesti yhdistykselle aiheuttamat kustannukset. 
 
Ilmoittautumisaika virkistysmatkallemme päättyy maanantaina 1.8.2022.  



Peruutusehdot 
 
Yhdistys pidättää oikeuden peruuttaa matka, mikäli 10 jäsentä ei ole ilmoittautunut matkalle 
ilmoittautumisajan päättyessä. Yhdistys ilmoittaa matkan mahdollisesta peruuntumisesta 
ilmoittautuneille jäsenille heti ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Tallinn Card 
 
Tutustu alla olevaan sivustoon ja suunnittele itsellesi sopiva ohjelma päivällesi. Muista julkisen 
liikenteen hyödyntäminen. 
https://www.visittallinn.ee/fin/tallinncard 
 
Tallinn Card on nähtävyyskortti, jolla: 

 Saat ilmaisen sisäänpääsyn yli 40 huippukohteeseen ja museoon 
 Matkustat ilmaiseksi joukkoliikenteessä 

 
 



Tallinnan julkisen liikenteen kartta vuodella 2020 


