
Kesäpäivät Turussa 6.-8.8.2021 
 

Tervetuloa Retina ry:n perinteisille koko perheen kesäpäiville Turkuun!  
 
Perjantaina 6.8. bussi noutaa kesäpäiville tulijat Turun rautatieasemalta klo 
13:55 saapuvilta junilta, jotka ovat lähteneet Helsingistä 10:56, Tampereelta 
12:10, Jyväskylästä 10:15 ja Oulusta 7:49. Tarvittaessa ajetaan Turun linja-
autoaseman kautta ottamassa kyytiin busseilla saapuvat. 
 
Majoitumme Ruissalon kylpylään, Ruissalon puistotie 640, Turku. Hotellin 
sauna- ja allasosasto sekä kuntosali ovat yöpyjien vapaassa käytössä pe-su 
klo 8-21.  
 
Tervetulokahvit nautitaan klo 15:30, minkä jälkeen klo 16:00-17:30 hiomme 
Jutta Laino-Tabellin johdolla vuorovaikutustaitojamme arvostavan 
kohtaamisen näkökulmasta. Tähän osioon on mahdollista osallistua myös 
etäyhteydellä. Illallinen Ravintola Merisalissa tarjoillaan pöytiin. 
 
Lauantaina 7.8. aamiaisen jälkeen lähdemme klo 9:00 kokopäiväretkelle 
Seilin saarelle, joka sijaitsee Saaristomerellä Airiston selän eteläosassa. 
Turusta merimatkaa kertyy noin 30 km. Saaren tärkeimmät kohteet ovat 1,3 
km pitkän, helppokulkuisen soratien varrella.  
 
Meno- ja paluumatkan aikana laivalla on kahvitarjoilu. Perillä tutustumme 
oppaiden johdolla saaren luontoon, historiaan ja tutkimustoimintaan. Seilin 
saarella on synkkä menneisyys leprapotilaiden ja mielisairaiden syrjäisenä 
eristyspaikkana. Potilaat toivat mukanaan laudat omaan ruumisarkkuunsa 
eivätkä enää palanneet ulkopuoliseen maailmaan. Hoidoksi oli tarjolla vain 

Jumalan sanaa, paloviinaa ja lähdevettä. Viimeinen spitaalinen kuoli 1785, 
minkä jälkeen Seiliin rakennettiin hourujenhuone eli mielisairaala. Sen 
entisissä tiloissa toimii nykyään Turun yliopiston Saaristomeren 
tutkimuslaitos. 
 
 

             



Nautimme buffetlounaan omasta linjastosta Seilin Ravintolan Pianosalissa, 
minkä jälkeen on vapaata aikaa. Kirkkolaiturin vieressä on kesäkioski, josta 
voi ostaa virvokkeita ja matkamuistoja. M/s Norrskär lähtee paluumatkalle 
Turkuun klo 16:30, ja takaisin hotellilla olemme noin klo 19. Illallinen 
tarjoillaan hotellin Merisalissa pöytiin.  
 
Sunnuntaina 8.8. aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja bussikuljetus 
Naantaliin, jossa Mamselli Kupiaisen koko perheen teemaopastus 
Kultarannan puutarhassa, opastettu kierros Naantalin vanhassa kaupungissa 
sekä buffet-lounas ja palautekeskustelu Ravintola Merisalissa Naantalissa. 
Bussikuljetus Turkuun klo 16 jälkeen lähteville junille (Helsinkiin 16:10, 
Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun 16:05) ja linja-autoille. 
 
 
Osallistujamäärä 
 
Tapahtuma toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 25 ja 
koronarajoitukset sallivat kokoontumisen. Noudatamme viranomaisten 
koronasuosituksia. Bussiin mahtuu enintään 60 henkilöä. Paikat varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi on mahdollista osallistua pelkästään 
Seilin retkelle. Laivaan mahtuu 95 matkustajaa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kultarannan puutarhaa ja  
Naantalin vanhaa kaupunkia 

 
  



Viikonlopun hinnat 
 
Majoitus: 
2 hengen huone 144 €/vrk 
1 hengen huone 114 €/vrk 
Lasten lisävuode 4-16 v 15 €/vrk, 0-4 v 0 € 
 
Ohjelma ja ruokailut 
 
Aikuinen, jäsen 126 €  
Aikuinen, ei-jäsen 170 € 
Avustaja (1/näkövammainen) 106 € 
Lapsi 0-4 v 0 €, 4-12 v 22 €, 12-16 v 126 € 
 
Viikonlopun pakettihinnat 
 
Viikonlopun pakettihinta pe-su sisältää majoituksen, kaikki ateriat, opastukset 
sekä bussi- ja laivakuljetukset. 
Aikuinen, jäsen 270 €/hlö/2-hh, 354 €/hlö/1-hh  
Aikuinen, ei-jäsen 314 €/hlö/2-hh, 398 €/hlö/1-hh 
Avustaja (1/näkövammainen) 250 €/hlö/2-hh, 334 €/hlö/1-hh 
Lapsi 0-4 v 0 €, 4-12 v 22 €, 12-16 v 156 € (lisävuode huoneessa, yhdistys 
maksaa 0-12-vuotiaitten ateriat) 
 
Pelkkä Seilin kokopäiväretki (lähtö ja paluu Aurajoen laituri):  
Jäsen 46 €, avustaja 26 €, alle 12-vuotias lapsi 22 €, ei-jäsen 59 € 
  
Ilmoittautuminen ja maksut 
 
Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 22.6.2021 yhdistyksen toimistoon 
info@retina.fi tai p. 045 135 7611. Kerro, oletko yhdistyksen jäsen, 
osallistujien nimet, lasten iät, 1 vai 2 hengen huone + lasten lisävuoteet, onko 
mukana opaskoira sekä mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoita myös, jos 
osallistut vain Seilin retkeen tai majoittujana et osallistu bussikuljetuksiin. 
 
Pakettihinta on maksettava viimeistään 22.6.2021 Retina ry:n tilille FI13 8000 
1201 7422 60, viite 152 12650. 
    
Osallistujille lähetetään lopullinen ohjelma tarkkoine aikatauluineen. Retina ry 
pidättää oikeuden muutoksiin. Kesäpäivien isäntänä toimii ja käytännön 
järjestelyistä vastaa Mauri Kulmala, p. 0400 782 525, 
mauri.kulmala@gmail.com. 
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