25.4.2022

Iki-Virkkujen

Kevätretki
Peräseinäjoelle Suomen
Siirtolaisuusmuseon Maailman Raitille
ja Kalajärven Matkailukeskuksen kuntoreiteille

Ma 16.5.2022 klo 10.00- noin 15.00
Ennakkoilmoittautuminen
Bussikuljetus Seinäjoelta
Lounasruokailu
Omavastuu 10 € (kerätään bussissa ja perillä)
AIKATAULU JA OHJELMA:
klo 9.45 – 10.00 Ilmoittautuminen ja busseihin nousu. 1tai 2 bussia
klo 10.00 Lähtö busseilla Törnävän kesäteatterin parkkipaikalta
Osoite: Törnävänsaarentie 3. Auton paikoitukseen voi käyttää myös läheisen
S-Market Ruutin liepeillä olevia parkkialueita.
klo 10.40 Saapuminen Siirtolaisuusmuseon Maailman Raittialueen
portin läheisyyteen. Siirrytään portin jälkeen olevan punaisen talon pihamaalle
Omilla autoilla tulevat: Jos paikka on outo, tulkaa Kirkkotietä kirkolta 1900 m.
Silloin olette ehkä navigaattorin opastamassa osoitteessa Kirkkotie 69. Se on
Maailman Raitin pääportin kohdassa. Siitä 100 m eteenpäin (Kalajärven alueen
keskustaan päin) on oikealla Kesäteatterin parkkipaikka. Lisäinfoa kts.seur. sivu
klo 10.45-12.00 Tutustutaan oppaiden johdolla Maailman Raitin rakennuksiin,
niiden historiaan ja siirtolaisuushistoriaan. Lisäinfovinkki kts.seur. sivu.
klo 12.05 siirrytään busseilla ja autoilla Kalajärven keskustaan (noin 700 m)
Tutustutaan omatoimisesti Kalajärven alueen keskustaan. Tuohon vuoden aikaan
toimivin puuha on tehdä voinnin ja halujen mukainen pieni kuntoilulenkki. Niitä on
tarjolla monen pituisia. Lisäinfovinkki kts.seur. sivu..
klo 12.50 lähdetään bussilla lounaalle Koivukaaren palvelukeskukseen Peräseinäjoen keskustassa. Osoite on Keikulinkuja 10. Se on pääkadulta päin tultaessa vasemmalla puolella. Parkki on Keikulinkujan vastakkaisella (oikealla) puolella.
klo 13.00 Lounas seisovasta pöydästä
noin klo 14.15, kun kaikki ovat saaneet rauhassa syödä, aloitetaan
paluumatka Törnävän Kesäteatterin parkkipaikalle. Matka kestää n. 30 min.
Hyvä ja levollinen mieli mukaan
Älä kuitenkaan tule flunssaoireisena
lisäohjeita seuraavalla sivulla ja liitteissä

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
mahdollisimman pian
viimeistään to 5.5.2022
Ilmoita: Nimi, puhelin, bussi vai muu kuljetus, mahdolliset ruokavaliot
Sähköpostilla, tekstarilla tai puhelulla seuraaville
Erkki Saari, eki.saari@gmail.com, puh. 0400-883976
Jaakko Rajala, jaakko.rajala@nic.fi, puh. 040-5278065
tai muille vetäjäryhmän jäsenille.

OMAVASTUU 10 €
Retkellä on omavastuu, jotta Iki-Virkkujen saamaa avustusta jäisi muihinkin tämän
vuoden tapahtumiin. tasapuolisesti.
Iki-Virkkujen avustuksella ja omavastuulla kustannetaan bussikuljetus, Maailman
Raitin opasmaksu ja lounas.
Omavastuuraha kerätään bussissa. Varaa mieluummin tasaraha. Muilla kulkuneuvoilla tulevilta omavastuu kerätään perillä Maailman Raitilla. Olkaa yhteydessä Latvalan Pörriin tai Nuotion Saaraan.

LISÄTIETOJA, KARTTOJA YMS
Ellet ole saanut sähköpostia tai kirjettä tästä tapahtumasta karttoineen, ota yhteyttä
Jaakko Rajalaan (yhteystiedot ilmoittautumisohjeessa). Häneltä saat tietoa mm.
omalla autolla tulijalle, Maailman Raitista, kuntopoluista ja Iki_Virkuista.

Bussissa ja sisätiloissa MASKISUOSITUS
Sään mukainen vaatetus ja varustus
Olemme perillä pääasiassa ulkoilmassa

Tiedotteeseen liittyy 3 liitettä
Ilmakuvakartta Maailman Raitin autopaikoituksesta ja portin alueesta
Siirtolaisuusmuseon laatima esitesivu Maailman Raitista
Kartta Kalajärven alueen keskustasta ja kuntopoluista

ILMOITA PERUUNTUMINEN
ettemme odota turhaan

TERVETULOA
Tiedottakaa eläkeläistutuille.

Iki-Virkkujen vetäjäryhmä

