
                                               Iki-Virkkujen  

                      TUTUSTUMINEN JOUPISKAN 
                       ELÄMYSPORTAISIIN 
                               Tiistaina 10.9.2019 klo 11.00-14.00 
                            Kuntopyrähdys uusilla kuntoiluportailla  
                                              ja sen ympäristössä 
                                     Lounas Ravintola Joupiskalla 
                                  

Iki-Virkut järjestää Virkkujen eläkeläisjäsenille 
yhteisen tutustumisen Joupiskan tänä kesänä valmistuneisiin 

Elämysportaisiin, jotka ovat jo kovasti saaneet kiitosta. 
 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu tapahtumaan tiistaihin 3.9.  mennessä  
Ilmoita nimesi ja mahdollinen erityisruokavaliosi 

           Erkki Saari, sähköposti: eki.saari@gmail.fi,  puh. 0400-883976  
           Jaakko Rajala, sähköposti:  jaakko.rajala@nic.fi,  puh. 040-5278065  
             tai muille työryhmän jäsenille 
 
TAPAHTUMAN AIKATAULU JA SISÄLTÖ 
Klo 11.00 Ilmoittautumisten vastaanotto, ruokalippujen ja arpojen jakaminen 
Klo 11.30 Tapahtuman avaus ja Lakeuden Elämysliikunta ry:n edustajan pitä-
mänä lyhyt tiedotustilaisuus Elämysportaiden vaiheista ja jatkosuunnitelmista 
sekä muista kehittämiskaavailuista 
Noin klo 11.40 lähdetään joukolla tutustumaan Elämysportaisiin  
                              (tarvittaessa oma juomapullo mukaan) 

PÄÄREITTI  ON  (vaihtoehtoja seuraavalla sivulla) 
 - kävely portaiden alapäähän, rauhallisesti kunnon mukaista vauhtia ylös 
portaita ja välireittejä pitkin Joupiskan laelle (portaat A ja C, kts. karttaliite) 
- sieltä voi ihailla maisemia ja tehdä havaintoja, esim. kuinka monta tuulimyl-
lyä näkee. Voi kiivetä laskettelukisojen lähtölavalle, josta näkee vielä pa-
remmin. Omalla kiikarilla voi nähdä sitä, mitä paljain silmin ei näe. 
- paluumatka tullaan ylärapppuja (portaat C) alas välitasanteelle ja siitä toi-
sia alarappusia (portaat B) pitkin kuntoreitille ja siitä Ravintolaan 

Noin klo 12.30 lähtien lounastarjoilu Joupiskan Ravintolassa, maksuna ilmoit-
tautuessa jaettu lappu. Tarjoilu kestää klo 14.00 saakka. 
Noin klo 13.00-13.30, kun kaikki ovat tulleet syömään suoritetaan ilmoittautu-
essa tehtyjen arpalippujen arvonta 

 
Tervetuloa tapaamaan entisiä työtovereita, kokeilemaan uusia 
Elämysportaita sekä ihailemaan Joupiskan rinteiltä ja mäen 
päältä avautuvia maisemia. 
               KERTOKAA SÄHKÖPOSTITTOMILLEKIN 
 

           LAITTAKAA HETI KALENTEREIHINNE.  

mailto:eki.saari@gmail.fi
mailto:jaakko.rajala@nic.fi


KUNNON MUKAAN portaisiin tutustumisen vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
- Voit käydä Joupiskan päällä useamman kerran portaita ylös alas. 
- Voit palata Joupiskan laelta alas tietä pitkin Vesilaitokselle ja kuntoreittien 
parkkipaikalle vievän tien kautta. 
- Voit mennä vain alimmaiset rappuset ylös välitasanteelle ja palata sitten 
toisia alarappuja alas 
- Voit nousta osan rappuja ja palata samaa reittiä alas 
- Voit kulkea pelkkiä Joupiskan ympärillä olevia polkuja ja kevyen liikenteen 
väyliä. 
 

Tapahtumasta ei tiedoteta kirjeitse. Siitä muistutetaan vielä elokuussa säh-
köpostilla niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä Ilkka-lehden ja Epa-
rin seuratoimintapalstoilla ja Virkkujen nettisivuilla. 
 
 
 

ENNAKKOTIETO 
 

Iki-Virkkujen PIKKUJOULU 
 

Koska Kantasairaalan keittiö on remontissa, ei pikkujoulua voida järjestää siellä. 
 

Iki-Virkkujen PIKKUJOULU järjestetään Seinäjoen seurakuntakeskuksen Alasalissa 
maanantaina 2.12.2019 klo 13 alkaen. 

 
Tapahtumasta ilmoitetaan marraskuussa sähköpostilla sekä Ilkan ja Eparin toiminta-

palstoilla. 
 
 

 
Iki-Virkkujen järjestämät tapahtumat on tarkoitettu kaikille Iki-Virkuille eli Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiristä eläkkeelle jääneille Henkilökuntayhdistys Virkut ry:n jäsenille. Virkkujen 
jäsenmaksu on vuonna 2019 on 20 € ja Virkut ry:n tilinumero on FI52 5419 0120 0781 46. 

 
   
  TERVETULOA                                       Iki-Virkkujen vetäjäryhmä  5.8.2019   


