Kesäpäivät Valkeakoskella 5.-7.8.2022
Retina ry:n perinteiset koko perheen kesäpäivät järjestetään
Mallasveden äärellä Valkeakosken upeissa järvimaisemissa. Toijalaan
saapuu junia perjantaina 5.8. seuraavasti: Turusta klo 14:21,
Tampereelta ja Jyväskylästä 15:25, Helsingistä ja Joensuusta 15:30.
Olemme asemalla vastassa klo 14:30 ja voimme esitellä Toijalaa ja
neuvoa lounaspaikkoja Turun suunnasta saapuneille sillä välin, kun
odottelemme muualta tulevia junia.
Kun kaikki osallistujat ovat paikalla, siirrymme bussilla Rantahotelli
Waltikkaan, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski, www.waltikka.fi.
Nautimme tervetulokahvit ja illallisen Waltikassa.
Lauantaina kokoonnumme Kirkkorantaan Hotelli Waltikan laiturille, josta
vesibussi m/s Kulkuri vie meidät kanavasulun kautta Vanajavedelle.
Matkan aikana on kahvitarjoilu.
Visavuoreen saavuttuamme teemme opastetun kierroksen kahdessa
ryhmässä kuvanveistäjä Emil Wikströmin taiteilijakodissa ja ateljeessa.
Visavuoresta siirrymme bussilla Päivölän kansanopistolle, jossa
nautimme buffet-lounaan.
Seuraava kohteemme on Sääksmäen Rapolanharju, jolta on upeat
näkymät Vanajavedelle. Suomen suurimman muinaislinnan jäänteiden
lisäksi alueella on esihistoriallisen ajan asumusten jäännöksiä,
kalmistoja, uhrikiviä sekä muinaispelto. Teemme opastetun kierroksen
2-3 ryhmässä siten, että kukin voi valita itselle parhaiten soveltuvan
reitin. Harjun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat keskiajalta peräisin
olevat Sääksmäen kirkko sekä Voipaalan ja Rapolan kartanot. Ennen
paluumatkaa jää aikaa katsella ympärilleen ja tutustua Voipaalan
taidekeskukseen.
Illallisen nautimme Waltikassa, jossa saamme kuulla myös Harri
Salmisen esittämää Aki Sirkesalon musiikkia. Nuorilla on myöhemmin
oma illanvietto hotellilla tai Valkeakosken keskustassa.
Nuortenohjelmaa on tarjolla myös sunnuntaiaamuna. Muut voivat sillä
välin vaikkapa pulahtaa järveen läheisellä uimarannalla. Kymmeneltä
kirjaudumme ulos hotellista ja pakkaamme matkatavarat pakettiautoon,
joka kuljettaa ne Toijalan rautatieasemalle. Itse nousemme bussiin, joka

vie meidät Valkeakosken rautatieasemalle. Sieltä matkaamme
Lättähattu-museojunalla Toijalaan. Lättähattuun on kivuttava portaita.
Halutessasi voit varata etukäteen autokyydin hotellilta Toijalaan.
Toijalan rautatieasemalta kävelemme parisataa metriä Veturimuseolle,
johon tutustumme oppaan johdolla kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä
ruokailee ravintolavaunussa sillä välin, kun toinen on museossa.
Lopuksi juomme kahvit, pidämme palautekeskustelun ja aloitamme
kotimatkan. Junia lähtee Toijalasta seuraavasti: Joensuuhun klo 14:26,
Helsinkiin 15:26, Tampereelle/Ouluun/Jyväskylään 15:31 ja Turkuun
15:35.
Hinnat
Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen. Kaikissa huoneissa on
parveke tai terassi sekä internet-yhteys.
2 hengen huone/vrk 119 €
1 hengen huone/vrk 99 €
Lisävuode/vrk 20 €
Viikonlopun koko ohjelma ja kaikki ruokailut yhteensä:
Jäsen 139 €, ei-jäsen 177 €, avustaja 131 €, alle 12-v lapsi 33 €
Ilmoittautuminen ja maksut
Kesäpäiville on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 21.6. yhdistyksen
toimistoon info@retina.fi tai p. 045 135 7611. Kerro, oletko yhdistyksen
jäsen, osallistujien nimet, lasten iät, 1 vai 2 hengen huone + mahdollinen
lisävuode, onko mukana opaskoira sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
Ilmoita myös, jos valitset Lättähattu-ajelun sijaan autokyydin hotellilta
Toijalaan.
Pakettihinta on maksettava viimeistään 21.6. Retina ry:n tilille FI13 8000
1201 7422 60, viite 152 12689.
Ilmoittautuneille lähetetään lopullinen ohjelma tarkkoine aikatauluineen.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Yleisavustajaksi on
lupautunut Tuula Mäkelä, p. 050 592 3524. Jos tarvitset apua
liikkumisessa, tulethan kesäpäiville oman avustajan kanssa!
Kesäpäivien emäntänä toimii ja käytännön järjestelyistä vastaa Sini
Sjöblom, p. 0400 567 836, sini.sjoblom@pp.inet.fi.

