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Syysmatka Müncheniin 2017 
 
Tämän syksyn matkakohteeksi valikoitui pitkien pohdiskelujen jälkeen Saksan 
kolmanneksi suurin kaupunki München. Se on myös Baijerin osavaltion pääkaupunki. 
München sijaitsee eteläisessä Saksassa Isar-joen varrella. Vuonna 2015 siellä oli 
asukkaita n. 1,5 milj, eli hieman Raumaa suurempi paikka on kysymyksessä. Se on 
perustettu vuonna 1158, eli hieman ennen kuin Rauma. Vuoden 1933 jälkeen kaupungista 
kehittyi vahva kansallissosialistien keskus ja muuan herra Hitler, natsiystävineen, vaikutti 
siellä vahvasti. Toisen maailmansodan aikana liittoutuneet pommittivat kaupunkia pahasti 
ja sodan jälkeen tehtiin mittavat uudelleen rakentamistyöt. Tuhoutuneet arvorakennukset 
pyrittiin palauttamaan alkuperäiseen loistoonsa. Nykyinen München on yksi Euroopan 
tunnetuimmista ja vauraimmista miljoonakaupungeista. Siellä pitävät kotipaikkaansa mm.  
BMW, Siemens ja MAN. 
 
Kaupunki on täynnä nähtävyyksiä, olet sitten kiinnostunut historiasta, taiteista, tekniikasta, 
shoppailusta tai olutpanimoista… Matkalla halukkaat voivat vierailla esim. 
Tekniikkamuseossa, joka on yksi maailman suurimpia alan museoita, maailman 
suurimmassa BMW museossa sekä BMW Weltissä, jossa ovat esillä BMW:n lisäksi myös 
Minin ja Rolls-Roycen tuotanto. Pyrimme järjestämään myös mahdollisuuden päästä 
BMW:n tehdaskierrokselle. Tietenkin tutustumme myös historialliseen vanhaan kaupunkiin 
ym. nähtävyyksiin. 
 
Sitten tarkemmin itse matkaan: 

- Ajankohta on jo 2. - 6.9.2017, johtuen siitä, että syyskuun puolessa välissä alkava 
Octoberfest sekoittaa kaupungin täysin seuraaviksi viikoiksi. 

- Lähtölento Helsingistä lauantaina 2.9. klo 9.20 - 10.50 (Finnair) 
- Paluulento Mûnchenistä keskiviikkona 6.9. klo 12.10 - 15.35 (Finnair) 
- Majapaikka on Arthotel Munich, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Hotellista on 

kävelyetäisyys historialliseen keskustaan. 
- Matkan hinta on n. 550 - 600€ /hlö 2h huoneessa ja 1h huonelisä on 130€/4vrk. 

Hinta sisältää aamiaisen. Hinta sisältää myös lentokenttäkuljetukset Raumalta 
lentokentälle ja Münchenin päässä lentokentältä hotelliin ja tietysti myös kaikki 
paluukuljetukset. 

http://rauaty.satl.fi/


 
Ilmoittautumisaikataulu on hieman tiukka (Finnairin vaatimuksesta). Meille on alustavasti 
varattu 15 lentopaikkaa, jotka täytyy vahvistaa 30.5. mennessä, jolloin mahdolliset 
ylimääräiset paikat voi perua veloituksetta. Tästä johtuen tarvitsen sitovat 
ilmoittautumiset 29.5.2017 mennessä. Ilmoittautumiset mielellään s-postilla 
osoitteeseen jari.kivekas@raskone.fi tai p. 040-7085672. 
 
Ennakkomaksuja matkasta keräillään myöhemmin, kunhan lähtijöitten määrä ja sitä kautta 
matkan tarkka hinta selviää. 
 
Kevätterveisin Jari Kivekäs 
 
 
 
 
KESÄKUUN SAVUSAUNA ESATY:n JÄRJESTÄMÄNÄ 
Perjantaina 9.6.2017 klo 17, Talonpoikaismuseo Yli-Kirralla, Koiramäentie 2 tai 
Rasintie 31900 PUNKALAIDUN. 
http://www.koiramaentalo.fi 
Punkalaitumelle lähtijät voisivat myös ilmoitella osallistumisestaan Usko Viitaselle ma 5.6 
mennessä, jotta voidaan ilmoitella montako lähtijää Raumalta on. Sovitaan 
kimppakyydeistä. 
 
SATL:n kesäpäivät Valkeakoskella 
Hämeen Piiri (Tampere, Valkeakoski ja Forssa) järjestää SATL kesäpäivät Valkeakoskella 
19-20.8.2017. Tarkemmat tiedot Liiton sivuilta tai Satelliitista. Yhdistys avustaa 
kesäpäiville lähtijöitä. Tarkemmat tiedot rahastonhoitajalta. 
 
Teatteria syksyllä 
21.10.2017  menemme katsomaan Rakastunut Ryti -näytelmää Rauman kaupungin 
Teatteriin. Teatteriin saapuu vieraaksemme Satakunnan Piirin yhditykset. Asiasta 
tarkemmin syksyllä. 
 
  
Terveisin 
Seppo Juhala 
sihteeri 
seppo.juhala@suomi24.fi tai puh 040 083 1417 

http://www.koiramaentalo.fi/

