
Puutarhamatka Uumajaan Nolian puutarhamessuille la 25.4.2020  

 

Lähde Etelä-Pohjanmaan puutarhaseuran matkalle 

Uumajan Nolia-puutarhamessuille la 25.4.2020. Nolia-

messuilla saat ideoita ja tietoa kasveista, 

puutarhahoidosta ja pihan laittamisesta.   

”Aidot ja oikeat puutarhamessut! – Paljon mukavia 

ideoita ja tavaroita esimerkiksi puutarhasisustukseen! – 

Taimia ja istukkaita runsaasti tarjolla! - Esitelmiä ja 

näytöksiä!”  

 

Puutarhamatka Uumajaan Nolia-messuille sisältää  

- bussikuljetukset Seinäjoki – Vaasa (bussi mukana myös Uumajassa) 

- laivamatkat 

o Menomatka lähtö klo 9:00 Vaasa - 12:30 Uumaja 
o Paluumatka lähtö klo 18:00 Uumaja - 23:30 Vaasa 
o laivamatkalla puutarha-aiheista ohjelmaa, josta tulee myöhemmin lisää tietoa 

- messulippu Nolia-messuille  

o messut avoinna la klo 10-17,  

o messuille saavutaan n. 13.15 (13.30) 

o lähtö messuilta viimeistään n. klo 16.30, jotta ehditään satamaan ja laivaan 

Matka on yhden päivän reissu ja järjestetään yhdessä Härmän Liikenteen kanssa.  

Puutarhamatkan hinta 

Matkan hinta on Etelä-Pohjanmaan puutarhaseuran jäsenille 65 eur.  - Jos et ole jäsen ja haluat 

liittyä, ota yhteyttä jäsensihteeri Anna Wahlbergiin, yhteystiedot sihteeri@ep-puutarhaseura.fi tai 

tekstiviestinä numeroon 045-1120494. – Jäsenmaksu on 20 e/jäsen, tai 30 e/perhe.  

Ellet tässä vaiheessa halua liittyä puutarhaseuraan, ilmoittaudu matkalle suoraan Härmän 

Liikenteen myyntiin. Ei-jäsenten ilmoittautumiset sähköpostitse tai puhelimitse 

matkalle@harmanliikenne.fi  tai  puh. 010-328 7001  

Ruokailumahdollisuudet laivalla (erillinen maksu) 

- Aamiainen laivan kahvilassa maksaa 10 eur, ei voi varata etukäteen. Maksu suoraan 
kahvilaan.  

- Saaristolaisbuffet paluumatkalla – hinta ennakko-ostona 26 eur. Buffet on hyvä varata 
etukäteen. Kun ilmoittaudut, kerro, haluatko buffet-ruokailun.  

- Laivalla on myös ala carte -ravintola.  
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Bussin reitti ja aikataulu Seinäjoki – Vaasa.  

Lapua, matkahuolto 06.15 
Seinäjoki, matkakeskus 06.45 
Halkosaari, vt 18 pys. 07.00 
Ylistaro, St1 piha 07.10 
Isokyrö, Nesteen kylmäasema, piha 07.25 
Tervajoki, Neste piha 07.35 
Laihia, matkahuolto klo 07.45 
jonka jälkeen ajetaan Vaasan satamaan – saapuminen sinne 8.15 
Paluu samaa reittiä takaisin, laiva on Vaasan satamassa 23.30  
 
Bussi on mukana koko ajan. Bussissa tilaa ostoksille.  

  

Ilmoittautuminen matkalle  
 
Ilmoittaudu mukaan matkalle viimeistään 25.3.2020. Laita viesti EP-puutarhaseuran jäsensihteeri 
Anna Wahlbergille. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse sihteeri@ep-puutarhaseura.fi tai 
tekstiviestinä numeroon 045-1120494. 
 
Ilmoita Annalle  

- nimesi ja syntymäaikasi (pvkkvv) 
- yhteystiedot laskutusta varten (sähköposti) 
- puhelinnumero  
- paikka, josta nouset kyytiin 
- ilmoita, haluatko buffet-ruokailun (lisämaksu, hinta ennakko-ostona 26 eur) 
- ilmoita alustavasti, oletko kiinnostunut Ikea-ostosmahdollisuudesta. Bussi voi viedä 

halukkaat ostoksille Ikeaan (1-1,5 h). Nolia-messuilla olo jää siten Ikea-shoppailijoilla 
lyhyemmäksi.  

 
 
Aikaisemmin messuilla käyneet ovat kertoneet, että kolme tuntia messuilla on sopiva aika. Ehtii 
katsella osastoja, kuunnella luentoja, tehdä ostoksia ja kahvitellakin!  
 
 
Lisätietoja  
Wasaline https://www.wasaline.com/fi/ , ruokailut laivalla https://www.wasaline.com/fi/ruoka-ja-juoma/ 
Nolia-messut https://www.noliatradgard.se/ - tarkempi messuohjelma tulossa sivuille 
 
Etelä-Pohjanmaan puutarhaseura https://ep-puutarhaseura.fi/ 
Härmän liikenne https://www.harmanliikenne.fi/etusivu 
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