
Tervetuloa!

ILVES IKUISESTI RY

RISTEILLEN  
HÄMEENLINNA  

VIERAS OTTELUUN
29.09-30.09 2018



- kello 07:45 laivalle pääsee sisään ja aamiaistarjoilu 
 alkaa seisovasta pöydästä
-  kello 08:00 yhdistyksen puheenjohtaja Marko Isomustajärvi  
    toivottaa kaikki tervetulleeksi ja käydään matkustajaluettelo läpi,  
    että kaikki ovat varmasti mukana.
-  kello 08:10 laiva lähtee kohti Hämeenlinnaa
-  kello 09:30 (noin aikaa) saavumme Lempäälän kanavaan
-  kello 10:00 alkaa tietovisa Jari Vainion pitämänä
-  kello 12:10 (noin aikaa) saavumme Toijalan satamaan  
    ja otamme sieltä tulevat matkalaiset kyytiin
-  kello 12:30 keittolounas seisovasta pöydästä
-  kello 13:00 arpojen myynti ja arvonta 13:15 
-	 13:30	Katselemme	1985	viimeisen	finaalin	TPS-ILVES
-  kello 16:10 (noin aikaa) saavumme Hämeenlinnaan
-  satamaan saapumisen jälkeen välitön siirtyminen Hauhon-Liikenteen 
   linja-autoon, jonka jälkeen kuljetus jäähallille kahdessa eri erässä.  
   Liput jaetaan jäähallilla otteluun tai laivalla mikäli olen ne saanut  
   ne aikaisemmin.
-  kello 17:00 ottelu alkaa
-  Ottelun jälkeen heti linja-autolla siirtyminen niiden osalta satamaan, jotka  
    laivalla lähtevät takaisin. Kutsuvieraat voivat myös linja-autoon tulla jo  
    siinä vaiheessa mukaan. Tampereelle linja-autolla lähtevät odottavat hallilla  
    linja-auton paluuta satamasta, toisen matkanjohtajamme eli  
	 Pauli	Keipilälän	kanssa.
- Tampereella linja-auto on noin kello 22:00 ja päätepysäkki linja-autoase-
malla.
- kello 20:00 (noin aikaa) laiva lähtee kohti Tamperetta
- kello 21:00 illallinen seisovasta pöydästä
- kello (noin aikaa) viritellään musiikki laitteet kuntoon ja toiveiden mukaan  
 soitetaan esimerkiksi YouTubesta  80-90 luvun musiikkia.
- kello 24:00 (noin aikaa) saavumme Toijalan satamaan ja osa matkalaisista  
 jää pois
- kello 02:30 (noin aikaa) saavumme Lempäälän kanavaan
- kello 04:00 (noin aikaa) saavumme Tampereelle
Matkalla mukana vieraita Ilves ry:stä sekä Ilves Hockey Oy:n toimistolta. Va-
litettavasti Ilveksellä on jalkapallo ottelu samaan aikaan ja silloin jalkapallon 
puolelta emme vierailijoita saa.
MYÖS MUKANA 1985 SUOMEN MESTARI ELI VIIMEISIN ILVEKSEN 

KULTAMITALISTI ANTTI HEIKKILÄ!!!
Ilves Ikuisesti ry toivottaa kaikille oikein paljon tervetuloa mukaan matkalle. 

Menomatkalla sekä linja-autossa  
matkanjohtajana Pauli Keipilä 

Ilves Ikuisesti ry varapuheenjohtaja

Koko matkan mukananne 
 matkanjohtajana  Marko Isomustajärvi  

Ilves Ikuisesti ry puheenjohtaja/perustaja  


