
 
Tervetuloa Lasten liikuttajat -laivaseminaariin 30.9-2.10.2017! 
 
Tässä kaikille osallistujille käytännön informaatiota ja ohjeistusta liittyen seminaariin. 
(Ohjaathan tämän ohjeistuksen eteenpäin oikealle vastaanottajalle, mikäli et itse ole lähdössä matkalle) 
 
 
LÄHTÖSELVITYS  

- Otathan varauksen teon yhteydessä tulleen Osanottajatodistuksen/ 
Varausvahvistuksen mukaan matkalle. 

- Tapaamme lähtöselvityksen merkeissä Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Viking 
Linen-laivaterminaalissa la 30.9. Lähtöselvitys on avoinna klo 10.20-12.30. (osoite: 
Katajanokanlaituri 8,00160 Helsinki) 

- Viking Mariella- laivaan siirtyminen tapahtuu klo 11.20 alkaen terminaalin toisesta 
kerroksesta.  

- Lähtöselvityksen hoitaa Matkapojat. Matkapoikien tiski sijaitsee terminaaliin tullessa 
vasemmalla portaiden takana. 

- Matkapoikien henkilökunta jakaa nimelläsi varustetussa kuoressa hyttiavaimen, 
seminaariohjelman sekä nimikyltin. 

o Hyttiavain toimii myös aamiaiskorttina 
o Oma nimikyltti tulisi pitää mukana koko seminaariin ajan.  
o Mikäli olet ostanut ennakkoon sunnuntain lisämaksullisen Buffet-illalllisen, on 

kuoressasi sitä varten erillinen pääsylippu. 
- Matkatavarat tulee laivaan astuttua viedä ensiksi säilöön laivan kokoustiloihin 

kannelle 8. Hytteihin pääsy onnistuu kahvitauolla klo 15.45. 
- Buffet-lounas on tarjolla kannella 7 klo 11.45-12.45. 
- Seminaari alkaa klo 13.00 laivan auditoriossa kannella 8. Olethan ajoissa paikalla. 

 
 
VOIMASSAOLEVA HENKILÖTODISTUS MATKALLE MUKAAN 
Suomi-Ahvenanmaa-Ruotsi ja päinvastoin: 
Pohjoismaiden kansalaisilta ei vaadita passia (muiden maiden kansalaisilta voidaan 
vaatia passi / virallinen EU-henkilökortti). 
Kaikkien matkustajien on kuitenkin pyydettäessä todistettava henkilöytensä 
voimassaolevalla henkilötodistuksella, esimerkiksi: ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti, 
kuvallinen henkilökortti. 
 
SEMINAARIN OHJELMA JA RUOKAILUT 

- Seminaarin ohjelman löydät liitteestä. (pdf) 
- Työpajailmoittautumiset ennakkoilmoittautumisen mukaisesti. Työpajavalintasi on 

merkitty nimikylttiisi. 
o Työpajat ovat lähtökohtaisesti liikunnallisia. Suosittelemme ottamaan 

mukaan kevyeen liikuntaan soveltuvat vaatteet. 
- Lauantain buffetlounas- ja illallinen sekä molemmat aamiaiset sisältyvät 

osallistumismaksuun. Aamiaiset lunastetaan omalla hyttikortilla. Lauantain lounaalle 
ja illalliselle tullessa pidä oma nimikylttisi mukanasi. 

- Lauantain illallisbuffet (ja sunnuntain lisämaksullinen illallisbuffet) on varattu 
Olympiakomitean pöytävarauksen alle lähekkäin toisiaan sijaitseviin pöytiin. Pöytiin 
ei ole tehty ryhmäkohtaisia pöytäkuntavarauksia vaan illallisella on mahdollista istua 
sekajärjestyksessä verkostoitumista edistäen. Laivan henkilökunta ohjaa 
ryhmällemme varattuihin pöytiin. 

http://www.vikingline.fi/fi/suomi/varaa-maksa-muuta/hyva-tietaa/satamat/helsinki/


PERUUTUKSET  
 

- Matkalle estyminen ilmoitettava Matkapojat myyntipalveluun puh. 0102323200 (ma-
pe 8-18) 

- lähtöaamuna hätäpäivystys puh.  0102323204. 
 
Sairastumistapauksissa noudatetaan yleisten valmismatkaehtojen mukaisia ehtoja. 
Lisätietoja Matkapojilta. 
 
 
 
YHTEYSHENKILÖT: 
 
Matkapojat/varauksiin liittyvät käytännön asiat: Riikka Lahti, ryhmämyyjä, puh 010 2323442, 
riikka.lahti@matkapojat.fi 
 
Olympiakomitea/ohjelmasisältö: 
Suvi Voutilainen, koordinaattori,  puh. 0440 944 505, suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi 
Jukka Karvinen, asiantuntija puh. 0400 617532, jukka.karvinen@olympiakomitea.fi 
 
 
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! NÄHDÄÄN SEMINAARISSA!  
 


