
Tervetuloa 

KD:n EDUSKUNTAVAALIEN AVAJAISVIIKONLOPPUUN IKAALISIIN 7. – 8.2.2015 

 

Viikonlopun aikataulut ja ohjelma:  

Lauantai 7.2.2015 
klo 10 – 12.30 Vaalistartti: Koulutus ehdokkaille ja tukiryhmäläisille 

Maininkisalissa (1.krs eli sisääntulokerros) 

klo 10 – 12.30 Puoluehallituksen kokous Kokoustila Tirehtöörissä (2.krs) 

klo 12.30 – 14 Buffetlounas ravintola Violettassa (-1.krs) 

klo 14 – 18 KD:n linja ja KD eduskuntavaaleissa 2015  
Maininkisalissa (välissä iltapäiväkahvit samassa salissa) 

klo 18 – vapaata aikaa. Majoitushintaan kuuluu kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö 
(kylpylä auki klo 21 asti, -2.krs) 

klo 19 Kolmen ruokalajin illallinen sen etukäteen varanneille ja maksaneille 
ravintola Violettassa (-1.krs) 

klo 18 – 21 Keilailua yhden tunnin ajan keilailuun etukäteen ilmoittautuneille, kylpyläkerroksessa (-2.krs) 

 

Sunnuntai 8.2.2015 
klo 8 – 9  Buffetaamiainen ravintola Violettassa (-1.krs) 

klo 9 – 12.30  Vaalistartti: Koulutus ehdokkaille ja tukiryhmäläisille  Maininkisalissa (1.krs) 

klo 12.30 – 13.30 Keittolounas ravintola Violettassa (-1.krs) 

 

 

Käytännön ohjeita viikonloppua varten:  

1. Ikaalisiin saapuminen: 
 
- OMALLA AUTOLLA: Ikaalisten kylpylän osoite on Hämyläntie 2, Ikaalinen. Reittiohjeet voi 

parhaiten katsoa: maps.google.fi.  
- JUNALLA: Junalla pääsee Tampereelle. VR:n aikataulut ja hinnat löytyvät: www.vr.fi 
- BUSSILLA: Linja-autolla pääsee aivan Ikaalisten kylpylän viereen mm. Tampereen 

rautatieasemalta. Aikataulut ja hinnat löytyvät: www.matkahuolto.fi 
 
 

2. Majoitus ja matkatavaroiden säilytys:  
 
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivästä lauantaista klo 15.00 alkaen. Huoneet luovutetaan sitä 
mukaa, kun huoneet on siivottu. Jo ennen klo 15 voi kysyä hotellin vastaanotosta, onko oma huone 
jo valmis.  
 

http://www.vr.fi/


Maininkisalin vasemmalla puolella on varattu KD:lle kaksi pukuhuonetta, mihin voi jättää 
matkatavarat säilytykseen siksi aikaa, ennen kuin majoittuu huoneeseen.  
 
Kun saavut hotelliin, niin tule hakemaan Maininkisalin ovelta KD:n omalta infotiskiltä KD:n 
nimilappu. Nimilapulla pääsee syömään lounaat. Maininkisali sijaitsee päärakennukseen sisään 
tultaessa aivan rakennuksen vasemmassa reunassa (1.krs).  

 

3. Ruokailuihin saapuminen:  
 
- Lauantain buffetlounas klo 12.30 - 14 ravintola Violettassa (-1.krs). Lounaalle tulijat todetaan 

KD:n nimilapulla, mikä siis pitää olla rinnassa.  
- Lauantain iltapäiväkahvit noin klo 15.45 tarjoillaan Maininkisalissa koulutuspäivän aikana. 

 
- Etukäteen varanneille ja maksaneille on klo 19.00 alkaen kolmen ruokalajin pöytiin tarjoiltava 

illallinen ravintola Violettassa. (Jos et ole varannut illallista, mutta haluat sen ottaa, 
hinta 34,90 €/hlö, niin ilmoita asiasta pikaisesti Mikko Rekimiehelle.) 

- Illan aikana ruokaa saa myös Ravintola Rondosta, Á la carte ravintola Charmantista 
(pöytävarauksella) sekä pikkupurtavaa Café Toscasta sekä kylpylän Tropical Barista. 
 

- Sunnuntaina buffetaamiaista klo 8 – 9 ravintola Violettassa (-1.krs) varten saat majoittumisen 
yhteydessä aamiaiskupongin, mikä pitää olla mukana aamiaisella mentäessä. 

- Sunnuntain buffetlounas klo 12.30 – 13.30 ravintola Violettassa (-1.krs). Lounaalle tulijat 
todetaan KD:n nimilapulla, mikä siis pitää olla rinnassa.  

-  
4. KD:n 110 – 135 €/henkilö (majoitusvaihtoehdosta riippuen) pakettiin kuuluu:  

 
- lauantai-sunnuntai yön majoitus kahden hengen huoneessa (erikseen varanneille ja lisähin-

taa maksaneille myös pe-la yö tai yhden hengen huone) 
- kaikki KD:n ohjelmat ja koulutukset 
- lauantain buffetlounaan ja sunnuntain keittolounaan 
- lauantain iltapäiväkahvin ja kahvileivän 
- sunnuntain buffetaamiaisen 
- kylpylän, saunojen ja kuntosalin vapaan käytön (kylpylään oma uima-asu, pyyhe mukaan 

huoneesta) 
- kylpylän wellness&sport –liikuntaohjelmia (ohjelma-aikataulut saa hotelliin saapuessa) 
- mahdollisuuden lauantai-iltana keilailuun (etukäteen ilmoittautuneille, sis. kengät ja pallot) 
- lauantai-iltana vapaa sisäänpääsy iltaravintola Violettaan 

 
5. Lisätietoja:  

 
Päivitetyn ohjelman ja aikataulut löydät myös: www.kd.fi/ikaalinen 
 
Ikaalisen kylpylä-hotellin tietoihin ja palveluihin voit tutustua: http://www.rantasipi.fi/hotellit/ikaalinen 
 
Jos sinulla on mitä vaan kysyttävää Ikaalisten viikonloppuun liittyen, olethan yhteydessä meihin! 
 
Mikko Rekimies  Susanna Sinivirta 
mikko.rekimies@kd.fi  susanna.sinivirta@kd.fi 
puh 044 552 5030  puh 040 580 0147 
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