KASVIS-hankkeen

VIHANNESOPINTOMATKA SAKSAAN 27.–30.7.2022
Alustava matkaohjelma:
		Keskiviikko 27.7.2022
9.30 		
Kokoontuminen Helsinki Vantaa lentoasemalla.
11.25–12.25 Lento Finnairin vuorolla AY1433 Helsinki–Berliini.
13.30–14.30 Bussimatka Potsdamiin, matkalla lounas. Opastettu kierros Potsdamissa, joka oli kuninkaallinen kesä
		
kaupunki vuosina 1750–1918. Käynnit Sanssoucin ja uuden palatsin pihalla.
18:00 		
Matka Braunschweigiin.
20:30		
Saapuminen ja majoittuminen Landhaus Seela, Messeweg 41, Braunschweig. Illallinen hotellissa.
		Torstai 28.7.2022
8.30		
Lähtö Julius Kühn Instituutin vieraaksi Braunschweigissa.
		JKI tutkii mm. biologista kasvinsuojelua, biologista tuholais-, rikka- ja tautitorjuntaa. Kuulemme 			
		

esitelmän aiheesta. JKI on mukana IPMWORKS -havaintotilahankkeessa.

		

Pellot ovat vanhaa merenpohjaa ja satotaso on korkea.

12.00		
Lähtö Braunsweigista. Lounas Cellessä ravintola Ratskeller ja vähän vapaata.
15.20		
Ajomatka Dithmarcshenin vihannestuotantoalueelle.
		Se sijaitsee runsaat 100 km Hampurista luoteeseen ja on Saksan merkittävin vihannesviljelyalue. 			
18.00		
Saapuminen Ringhotel Landhaus Gardels, Westerstraße 19, 25693 St. Michaelisdonn. Illallinen 		
		hotellin ravintolassa.
		Perjantai 29.7.2022
8.15		
Lähtö hotellista.
9.00 		
Yritysvierailu H.C. Dienerin taimikasvattamossa, Koogstr. 4, 25764 Schülperweide.
		Dienerillä on kasvihuoneita taimikasvatusta varten 10 ha ja se tuottaa n. 120 miljoonaa kaalintainta 		
		

11.15		
13.00		
15.15		
n. 18.30

vuodessa. Muutama miljoona tainta tulee myös Suomeen.

Lounas.
Tilavierailu (esim. porkkanatila).
Tilavierailu (esim. luomutila).
Takaisin hotellilla Ringhotel Landhaus Gardels. Yhteinen illallinen.

		Lauantai 30.7.2022
8.00		
Uloskirjautuminen hotellista ja lähtö vierailukohteisiin.
8.30		
Tilavierailu vihannestilalla: kaali, porkkana, punajuuri (ei vielä sovittu).
11.00		
Tilavierailu vihannestilalla (IPMWorks havaintotila).
13.30		
Lounas Brunsbüttelin kaupungissa, aivan Kielin kanavan varrella esim. ravintola Yachthafen.
		Isot valtamerilaivat lipuvat Kielin kanavaa pitkin Pohjanmereltä Itämerelle.
14.45		
Brunsbüttelistä lähtö Hampurin lentoasemalle. Ajomatkaa on n. 90 km.
18.15–20.05 Finnairin lento AY1438 Hampuri - Helsinki.
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Kasvis-hankkeen hankealueen (Satakunta, Varsinais-Suomi ja Etelä-Savo)
viljelijöille, joiden matkaa hanke myös tukee. Mukaan voi tulla myös hankealueen ulkopuolisia viljelijöitä ja
hanketoimijoita maksamalla koko matkan hinnan. Ohjelma on alustava, vierailukohteet varmistuvat 10.5. mennessä.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vierailukohteissa pääpaino on porkkanan, kaalin, lantun ja punajuuren viljelyssä
ja ainakin yksi tiloista on luomutila. Tavoitteena on hakea tiloja, joissa on käytössä monipuolisesti vaihtoehtoisia
kasvinsuojelumenetelmiä, viljelykierron monipuolistamismenetelmiä, erilaisia houkutus/karkotuskasveja ym.
hankkeen toimintaa tukevia asioita.
Opintomatkan hinta riippuu lopullisesta lähtijämäärästä. Hankealueen viljelijöille matkan hinta on n. 470–540 euroa/
hlö, muille n. 930–1 070 euroa/hlö.

Matkan hintaan sisältyy:
• Lennot em. Finnairin reittilennolla Helsinki – Berliin ja Hampuri – Helsinki.
• Lentokenttäverot ja -maksut, lentolipunkirjoituskulut, matkatavarat (8 kg käsi ja 23 kg ruuma).
• Bussikuljetukset kohteessa em. ohjelman mukaan.
• Ammattikohteet ja matkan suunnittelu.
• Opastettu kierros Potsdamissa.
• Saksaa puhuvan oppaan/tulkin palvelut alkaen Helsingin lentokentältä päätyen Helsingin lentokentälle.
• Majoitus hotelleissa 2hh aamiaisineen (3), 1 hh lisämaksusta 100 (190) e/hlö.
Hintaan ei sisälly:
• Matka- ja matkatavaravakuutukset.
• Ruuat ja ruokajuomat. (Ruuista kootaan erillinen ruokapaketti: 4 x lounas, 3 x illallinen, jonka hinta on n. 150–
160e/hlö. )
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset matkalle maanantaihin 16.5. mennessä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuessa kysytään passin mukainen koko nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Myös
mahdolliset ruokavaliorajoitukset on hyvä kertoa. Ilmoittautumisen jälkeen maksetaan 300 euron varausmaksu 20.5.
mennessä. Loppumaksu erääntyy 20.6.
Matkalle on varattu paikat 25 hengelle. Matkaa ei toteuteta, jos lähtijöitä on alle 16. Matkan järjestelyistä vastaa
ProAgria Länsi-Suomi ry ja vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto PT-Matkat Oy.
Lisätietoja antaa matkanjohtaja Marja Tuononen: marja.tuononen@proagria.fi tai 040 5919 489.
Peruutusehdot: 20.5. mennessä peruutuksen voi tehdä kuluitta. 21.5.–20.6. mennessä peruutuskuluina peritään
varausmaksu, 24.6.–20.7. peruutuskulut ovat 70 % matkan hinnasta, alle 7 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut
ovat 100 %. Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista muutoksista ja peruutuksista peritään toimistokuluina 100,00 €/
henkilö. Matkustajalla ei ole matkasopimuksen syntymisen jälkeen oikeutta peruuttaa matkaa ilman peruutusmaksua,
jos matkanjärjestäjä pystyy toteuttamaan matkan. 20.5. jälkeen peruututukset tehdään suoraan Marja Tuonoselle
(marja.tuononen@proagria.fi).
Muut ehdot
• Matkustajalla tulee olla mukanaan: voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti (ei ajokortti).
• Matkavakuutus: Edellytämme matkustajalta sairastumisen tai tapaturman varalta matkustajavakuutuksen,
joka kattaa myös matkan peruutusturvan. Oma vakuutusturva ja kattavuus kannattaa tarkastaa jo matkan
varausvaiheessa.
Koronaan varautuminen ja maahantulosäännökset Saksassa
• 3. maaliskuuta 2022 lähtien mitään maita tai alueita ei määritellä enää korkean riskin alueeksi Saksassa. Tämä
tarkoittaa, että Suomesta Saksaan matkustavien ei enää pidä täyttää digitaalista maahantuloilmoitusta (digitale
Einreiseanmeldung). Otathan huomioon, että Saksaan matkustavia koskee tällä hetkellä 3G-säännöt (rokotettu,
parantunut tai testattu, PCR- tai Antigen-testi).
• Matkustajilla, joilla on kokonaisrokotussarja, on oltava mukana rokotustodistus.
• Yli 12-vuotiaat matkustajat voivat saapua Saksaan, jos heidän EU:n digitaaliseen covid-19-todistukseensa (EUDCC)
sisältyy jokin seuraavista:
- Todistus rokotuksesta täyden rokotuksen jälkeen. Rokotetodistukset ovat voimassa 270 päivää. Hyväksytään
Euroopan unionin (EU) hyväksymät rokotteet tai kolmannessa maassa toimiluvan saaneet rokotteet, jotka
ovat identtisiä rokotteen kanssa EU:ssa.
TAI
- Saantotodiste, josta on saatu positiivinen PCR-testitulos väh. 28 päivää mutta enintään 90 päivää ennen.
TAI
- Testin tulos on negatiivinen aikaisintaan 48 tuntia ennen varsinaista saapumisaikaa tai suunniteltua 		
saapumisaikaa. Jos tulo tapahtuu liikenteenharjoittajaa käyttäen, aikataulun mukainen lähtöaika on 		
ratkaiseva.
• Matkatoimisto tiedottaa mahdollisesta koronavaatimusten muutoksesta maksupäiviä 20.5. ja 20.6.
• Kelalta voi tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saa lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa
samaan hintaan kuin paikalliset: www.kela.fi/ehic.

