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Hyvä Läntisen Suomen atopiayhdistyksen väki! 

 
Kalenterin mukaan kevät on jo kovaa vauhtia tulossa. Vielä ennen kesälomien alkua 
Atopiayhdistys tarjoaa jäsenille perheineen kaksi virkistysretkeä. Retket ovat yhdistyksen 
jäsenille seuralaisineen maksuttomia. 
 
 

Tutustumisreki Tuorlan Observatorioon 
lauantaina 21.5.2016 

Yhteinen kokoontuminen klo 11.30 Observatorion edustalla 
 
 
Meille on varattuna "Seitsemän ihmettä" -planetaarioesitys, esitys alkaa klo 12 (kesto 
n. 30 minuuttia), esityksen päätteeksi puolen tunnin opastettu tutustuminen Suomen 
suurimpaan kaukoputkeen ja kallioluolan valokuvanäyttelyyn. Esitysten jälkeen, sään 
salliessa, mahdollisuus lähteä yhdessä Tuorlan luontoon piknikille (omat eväät mukaan).    
 
Muuta mielenkiintoista Tuorlassa:  
* Tuorlan majatalo (n. 400m observatoriosta), jossa sijaitsee vanhanajan lähiruoka- ja 
lahjapuoti (avoinna klo 9-16).     
* Luontopolkuja: Tuorlan ja Karpanmäen lehtoalueilla on kaksi luontopolkua: lapsille on 
kilometrin pituinen Peikkopolku ja toinen neljän kilometrin pituinen polku.  
 
Kuinka Tuorlaan pääsee:  
Observatorio sijaitsee noin 12 kilometrin etäisyydellä Turusta Helsingin suuntaan Kaarinan 
kaupungin ja Piikkiön kunnan välissä.  
Omalla autolla: Observatorion ohittava päätie on tie numero 110. Tieltä kääntyvä risteys 
on merkitty kylteillä, joissa lukee Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Tuorlan 
observatorio ja Tuorlantie Jatka risteyksestä noin 50 metriä koivukujaa pitkin ja käänny 
seuraavasta risteyksestä vasempaan (risteyksessä on kyltti Tuorlan observatoriolle). Tämä 
tie vie muutaman rakennuksen ohi ja johtaa metsään, nousee mäelle, ohittaa kaksi 
tähtitornia ja johtaa lopulta observatorion päärakennuksille, noin 400 metrin päässä 
risteyksestä.  
Bussilla: 700 ja 702 (kuuluu Föli-alueeseen) lähtevät Turun kauppatorilta ja pysähtyvät 
myös Tuorlan pysäkillä. (Saapumisohjeet Turun yliopiston / Tuorlan 
vierailijainformaatiosivuilta) 
 
Ilmoittautumiset 9.5.2016 mennessä osoitteeseen toimisto@atopialiitto.fi tai puhelimitse 
numeroon 010 3252570 (esitykseen mahtuu 38 henkilöä).  
   
Lämpimästi tervetuloa joko yksin, kaksin tai koko perheen voimin! 
       käännä-> 
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Perinteinen Vepsän saaren retki 

sunnuntaina 5.6.2016 

Kokoontuminen klo 10.15 Turussa Aurajoen länsirannalla Vaakahuoneen edustalla, josta 
M/S Lily lähtee kohti Vepsää klo 11.00. Merimatka kestää vajaan tunnin. 
 
Vepsässä nautimme merimaisemista, lounaasta ja yhteisestä pelailusta (mm. minigolf). 
Luontopolulla voi ihastella huikeaa näköalaa Airiston selälle; saaren korkein kohta kohoaa 
27 metriä merenpinnan yläpuolelle.  
 
Paluumatkalle voi lähteä joko klo 15 tai klo 18. 
 
Ilmoittautumiset 23.5.2016 mennessä osoitteeseen toimisto@atopialiitto.fi tai p. 010 325 
2570. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi, ruokarajoitteet sekä mukaan 
lähtevien lasten iät. Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Lämpimästi tervetuloa joko yksin, kaksin tai koko perheen voimin! 
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