Satakunnassa varjellen viljelty -hanke järjestää

satakuntalaisten vihannesviljelijöiden
vihannesviljelijöiden ammattimatkan
ammattimatkan
Skotlantiin 18.3.18.3.-21.3.2013

Matka-aika: ma 18.3. – to 21.3.2013
LENTOAIKATAULU

meno maanantaina 18.3.

paluu torstaina 21.3.

klo
5.00
7.00-8.40
9.35-10.10

7.00
9.00-11.30
13.55-17.20

kokoontuminen Helsingin lentoasemalle terminaaliin 2
Helsinki-Amsterdam
Amsterdam-Edinburgh
MATKUSTUSAIKA 5 h 10 min
saapuminen bussilla lentokentälle
Edinburgh-Amsterdam
Amsterdam-Helsinki
MATKUSTUSAIKA 6h 20 min

MATKAOHJELMA (matkatoimisto Trio Travels pidättää oikeuden muutoksiin)

MA 18.3. MATKUSTUSPÄIVÄ, SASA JA NFU
Klo 7.00 lähtee KLM:n lento Helsingistä Amsterdamiin, josta jatkamme Edinburghiin. Laskeudumme Edinburghin
kentälle klo 10.10. Bussimme on lentokentällä vastassa ja suuntaamme ensimmäiseen vierailukohteeseemme, joka on
SASA (Science and Advice for Scottish Agriculture). Saamme esittelyn Skotlannin maataloudesta ja erityisesti
vihannesviljelystä; aiheet liittyvät esim. kasvien terveyteen ja diagnostiikkaan, siemenvarastointiin ja vihannesten
kenttäkokeisiin. Omakustanteinen lounas nautitaan SASA:ssa.
Iltapäivällä tapaamme National Farmers Union of Scotlandin edustajan ja keskustelemme yhdistyksen roolista sekä
skotlantilaisia vihannesviljelijöitä koskettavista asioista.
Vierailun jälkeen kuljetus Perthin keskustan tuntumassa sijaitsevaan hotelliin, kirjautumisen jälkeen ilta on vapaata
aikaa.

TI 19.3. VIHANNESVILJELYN ERI VAIHEISSA KÄYTETTÄVÄ TEKNOLOGIA
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen lähdemme tutustumaan Grimme Machineryyn, joka on erikoistunut innovatiiviseen
peruna-, vihannes- ja sokerijuurikasteknologiaan. Tämän jälkeen jatkamme Crop Solutions Ltd:hen kuulemaan
kasvinsuojelumenetelmistä mm. hyönteisverkkoihin liittyen. Perthissä nautimme omakustanteisen lounaan.

Iltapäivällä siirrymme Dundeehen, jossa tapaamme JD Cooling Systemsin edustajan ja vierailemme suurella
varastointilaitoksella, jossa varastoidaan mm. lanttua, porkkanaa sekä parsakaalia.
Päivän vierailujen jälkeen majoitumme hotelliimme Dundeessa, jonka jälkeen loppuilta on vapaata aikaa.

KE 20.3. AMMATTILAISVIERAILUT TUTKIMUSKESKUKSEEN SEKÄ VIHANNESVILJELIJÖIDEN OSUUSKUNTAAN
Aamiainen hotellilla. Päivän ensimmäinen vierailukohteemme on James Hutton Institute (Scottish Crop Research
Insititute) lähellä Dundeeta. Teemme tutustumiskierroksen ja saamme kuulla mm. IPM:stä, peltokasvien
rikkakasvitorjunnasta, kenttäkokeista sekä yhteistyössä tehtävästä tutkimuksesta norjalaisen Bioforskin kanssa.
Vierailun jälkeen on aikaa omakustanteiselle lounaalle Dundeessa.
Iltapäivällä siirrymme Fifen seudulle tutustuaksemme Itä-Skotlannin vihannesviljelijöiden osuuskuntaan (East of
Scotland Growers), täällä viljeltäviä kasveja ovat esim. peruna, parsakaali ja kukkakaali.
Mikäli aikataulu sallii, vierailemme päivän päätteeksi vielä Kettle Produce Ltd:ssä, joka on suuri porkkanoiden viljelijä
ja pakkaaja.
Illaksi palaamme hotelliimme Dundeessa.

TO 21.3. KOTIMATKA
Varhainen kevyt aamiainen hotellilla, jonka jälkeen suuntaamme linja-autolla kohti Edinburghin lentokenttää.
Lentomme Amsterdamin kautta Helsinkiin lähtee klo 09.00. Helsinkiin saavumme klo 17.20.

•

Matkan hinta on 600 € / hlö, yhden hengen huoneen lisä on 100 €

•

Ennakko-/varausmaksu laskutetaan n. 10 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta.
Maksun suuruus on 250 € / hlö.

•

Matkan loppumaksu laskutetaan eräpäivällä 45 vuorokautta ennen matkan alkua.

•

Matkan hinta on laskettu 14.11.2012 voimassa olevan valuuttakurssin mukaan. Kurssitarkastus tehdään
kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaisesti 6 viikkoa ennen matkan alkua.

•

Matkan minimiryhmäkoko on 15 henkilöä.

•

Ilmoittautuessasi kerrothan seuraavat tiedot:
-

koko nimi
syntymäaika (pp.kk.vv.)
osoite
mahdolliset ruoka-aineallergiat

Ilmoittautumiset 14.12.2012 mennessä:
johanna.pihala@pji.fi
0440 344 063

