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IKI-VIRKKUJEN   PIKKUJOULU  2.12.2019  
JA TOIMINTASUUNNITELMIA 2020 
 
Perinteinen 

Iki-Virkkujen Pikkujoulu järjestetään 
Maanantaina 2.12.2019 klo 13.00 – n. 15.00  
Seinäjoen seurakuntakeskuksen Alasalissa 
(HUOM. Paikka. Tilaisuus EI OLE SAIRAALANMÄELLÄ tällä kertaa.) 
Seurakuntakeskuksen osoite on Koulukatu 24. Alasaliin käynti on Ala-
Kuljunkadun puolelta eli Koulukadulta Ala-Kuljunkadulle käännyttäessä 
ensimmäinen sisäänkäynti vasemmalla. Ulko-ovi on sama kuin 
Seurakuntasaliin mentäessä. Lakeuden Ristin ja seurakuntakeskuksen 
alueen parkkipaikat ovat käytettävissä ja Koulukadun varsi. 
 
Tilaisuuden sisältö on perinteisen tyylinen: 
   Alkuun joulupuuro kiisselillä ja  
     päätteeksi joulutorttukahvit. 
   Seurakunnan tervehdys 
   Runonlausuntaa 
   Sairaanhoitopiirin tervehdys 
   Joululauluja yhteislauluna 
   Seurustelua 
 
Ei ennakkoilmoittautumista 
Vapaa pääsy Virkut ry:n eläkeläisjäsenilä. 
 
Tilaisuudesta tiedotetaan myös sähköpostilla sekä Eparin ja Ilkan 
seuratoimintapalstoilla. Sähköpostilla muistutetaan vielä lähempänä 
tapahtumaa. 
 

Tiedottakaa Iki-Virkkujen Pikkujoulusta muillekin EPSHP:n eläkeläisille. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MUUTA TIEDOTETTA IKI-VIRKKUJEN TOIMINNASTA  
(menneestä 2019 ja tulevasta 2020) 
 
Iki-Virkut saa toimintaansa avustusta Henkilökuntayhdistys Virkut ry:ltä kuten 
Virkkujen muutkin harrastusryhmät. 
 
Iki-Virkuille järjestettyjä tapahtumia on ollut vuosittain 3 kappaletta.  



Iki-Virkut-jaoston aktiivisten jäsenten määrää voisi arvioida seuraavasti: Iki-
Virkuille järjestetyissä tapahtumissa on ollut 70-130 osallistujaa. Esimerkiksi 
viime toukokuun Törnävän hautausmaahan oli tutustumassa 70 henkilöä. 
Syyskuun 2019 Joupiskan Elämysportaisiin osallistui 114 henkilöä ja viime 
vuoden (2018) joulukuun pikkujoulutapahtumassa oli 128 osanottajaa.  Koska 
kaikki eivät ole joka kerta, voisi arvioida, että vuosittain järjestetyissä 
kolmessa tapahtumassa on käynyt ainakin 160 eri henkilöä. 
 
Iki-Virkkujen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Toiminnasta informoiva ”jäsenkirje” lähetetään tammi-maaliskuussa kaikille, 
joiden postiosoite tai sähköpostiosoite on tiedossa (tällä hetkellä noin 257 
sähköpostia ja 151 paperi-postia). Sähköpostitiedotteita lähetetään 2-3 kpl 
tapahtumaa kohden ja tarvittaessa muulloinkin.  
 
Keväällä huhti-toukokuussa järjestetään päivän bussiretki Helsinkiin, jossa 
pääkohde on tutustuminen Eduskuntataloon. Samalla tavataan Seinäjoen 
seudun kansan-edustajia ja mikäli mahdollista mennään seuraamaan 
eduskunnan kyselytuntia. Retki on osittain omakustanteinen. 
 
Järjestetään elo-syyskuussa ulkoiluretki, joka sisältää pullakahvin ja 
grillimakkaran tarjoilun. 
 
Perinteinen pikkujoulutapahtuma järjestetään joulukuun alkupuolella sisältäen 
joulupuuron, pienen ohjelman, joululauluja ja joulutorttukahvit. 

 
Terv. Iki-Virkkujen vetäjäryhmä 
   Erkki Saari, vetäjä, eki.saari@gmail.com , puh. 0400-883976 
   Harri Blåfield, harri.blafield@kolumbus.fi , puh. 040-5711629 
   Terhikki ”Pörri” Latvala, porrilatvala@suomi24.fi , puh. 040-5782321 
   Saara Nuotio,  saara.nuotio49@gmail.com , puh. 050-5746216 
   Jaakko Rajala,  jaakko.rajala@nic.fi , puh. 040-5278065 
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