KOTELin koulutusmatka 2015
Bofors Test Center, 3‐6.6.2015
“Bofors Test Center has defeated the impossible since 1886. With our advanced test equipment and complete laboratories we
can test everything from components to complete weapon systems. At our extensive proving ground in Sweden we perform
tests for both defence materiel manufacturers and civilian companies from all over the world. Welcome to Hell.”
http://www.testcenter.se/

Ohjelma:
Päivä 1: keskiviikko 3.6.2015
16:00 – 16:45 Ilmoittautuminen KOTELin matkanjärjestäjälle Viking Line terminaalissa,
Katajanokanlaituri 8 (Mastokatu 1), Helsinki
17:30 Laiva lähtee kohti Tukholmaa
17:30 Päivällinen (Viking Buffet)
19:00 – 21:00 KOTEL työryhmien kokous haastavista testeistä
Alustus aiheesta
Päivä 2: torstai 4.6.2015
07:30 Aamiainen
10:00 Laiva perillä Tukholmassa. Siirtyminen bussiin.
10:00 – 13:30 Bussimatka Tukholma ‐ Karlskoga
13:30 – 19:00 Tutustuminen Bofors testauskeskuksen toimintaan
‐
‐
‐

Sotakaluston ja aseiden vaatimustenhallinta
Tykistön ja panssaritorjunnan kenttätestit
Pienkaliberisten aseiden testaus

19:30 Majoittuminen Hotelliin, Hotel Bofors
Päivä 3: perjantai 5.6.2015
8:30 – 12:00 Tutustuminen Bofors testauskeskuksen toimintaan
‐
‐

Laboratoriotilojen esittely
Esimerkkejä testaustoiminnasta

12:00 – 15:30 Bussimatka Karlskoga – Tukholma
16:30 Laiva lähtee kohti Helsinkiä
16:30 Päivällinen (Viking Buffet)
18:00 – 19:30 Matkan yhteenveto

Päivä 4: lauantai 6.6.2015
08:00 Aamiainen
10:10 Laiva perillä Helsingissä

Matkan ajankohta: keskiviikko 3.6.2015 ‐ lauantai 6.6.2015
Kohde: Bofors on historiallinen testikeskus eteläruotsissa. Massiivinen 200 km2 laajuinen keskus tarjoaa tiloja ja
menetelmiä muunmuassa suoran ja epäsuoran tulen, ympäristön ääriolosuhteiden, miehittämättömien lentojen
sekä asejärjestelmien ominaisuuksien ja eliniän testaukseen. Vuodesta 1999 lähtien palveluita on tarjottu
aseteollisuuden lisäksi myös yrityksille. KOTELin jäsenillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä kurkistamaan
porttien sisälle ja keskustelemaan huippuammattilaisten kanssa. Lisää Bofors tietoa http://www.testcenter.se/
Majoitus:
‐
‐
Käytännön tietoa:
‐
‐
‐
‐

Viking Line M/S Mariella. B2P hyteissä (1 henkilö per hytti).
Hotel Bofors (1 hengen huoneet)

KOTELin ohjelma suomenkielellä. Bofors vierailu ja mahdollisesti jaettava materiaali
englanniksi.
Aikataulu ja sisältä Bofors tutustumisesta on suuntaa antava
Matkaan liittyvissä kysymyksissä KOTELin toimisto, Antti Turtola antti.turtola@vtt.fi
Kohteeseen liittyvissä kysymyksissä Tero Tasa tero.tasa@muutostuuli.fi

Matkan hinta: Per henkilö. Hinta sisältää laivamatkat, bussikyydin, majoituksen, aamupalat sekä ateriat laivalla.
‐
‐

KOTELin jäsenille 550 €
KOTELiin kuulumattomilta 950 €

Huom! Matkalle mahtuu 30 henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen:
‐
‐
‐
‐

Sitovat ilmoittautumiset KOTELin toimistoon 29.4.2015 mennessä antti.turtola@vtt.fi
Osallistuvan henkilön on toimitettava ilmoittautuessaan sähköpostiin seuraavat tiedot:
etunimi, sukunimi, syntymäaika ja kansalaisuus
KOTEL laskuttaa matkan 22.5.2015 mennessä – ilmoita laskutusosoite ja ‐viite
Maksuton peruutus on mahdollista vain 29.4.2015 asti. Henkilöltä laskutetaan puolet
matkan hinnasta jos peruutus KOTELin toimistoon ilmoitetaan 1‐15.5.2015, tämän jälkeen
matkalle ilmoittautunut maksaa koko osallistumismaksun

Tervetuloa!
Tero Tasa ja Antti Turtola

