
 
 
 

Perheen yhteinen retkipäivä lauantaina 14.7.2018                                               
Ähtärin eläinpuistoon ja Tuurin kyläkauppaan  

  
Tervetuloa mukaan sukuseuran järjestämään perheen yhteiseen retkipäivään! Kohteina meillä on 
Ähtärin eläinpuisto sekä maankuulu Tuurin kyläkauppa Alavudella. Paikkojen välinen etäisyys on 
n. 28 km/vajaa puoli tuntia autolla. 

        - Ähtärissä on nähtävänä Pandakarhut sekä  
        - Tuurin kyläkaupalla kesällä myös Miljoona- tivoli, joka on ilmainen    
           kaikille alle 13-vuotiaille lapsille 

Kokoonnumme la 14.7.2018  klo 12 eläinpuiston yhteydessä olevan ravintola Mesikämmenen 
edessä, missä odottaa sukuseuran edustaja kyltillä varustettuna. Ravintola on aivan eläintarhan 
vieressä tien toisella puolen.  Siellä nautimme ensin sukuseuran tarjoamat ravitsevat tulokahvit  ja 
siirrymme sitten panda-aitaukseen, meille on varattuna aika klo 13-14. Eläinpuiston pääsymaksut 
ovat kunkin omalla kustannuksella, sukuseura tekee pääsylippuvaraukset etukäteen kaikille 
osallistujille.   
 
Ryhmätarjoushinnat ovat  € 32 aikuiset/  € 18 lapset; nämä ovat yhteislippujen hinnat sisältäen  
sekä Pandat että muun eläintarhan. Maksut kerätään osallistujilta kahvihetken yhteydessä. 
 
Noin klo 15  jatkamme Tuurin kyläkaupalle, missä on paljon ohjelmaa sekä aikuisille että 
lapsille. Mikäli et tule omalla autolla, tälle välietapille varmaankin järjestyy kuljetus, kun otat 
yhteyttä etukäteen yhteyshenkilöihin!  
Kokoonnumme Kyläkaupan Hotelli OnnenTähden edessä ko 15:30. Sieltä löytyy runsaasti 
parkkitilaa.  Sielläkin on vastassa sukuseuran yhteyshenkilö. 
 
Tuurin kyläkauppa (Veljekset Keskinen Oy)  sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Alavuden kaupungin 
Tuurissa. Reilun 500 asukkaan kylässä sijaitsevalta kyläkaupan alueelta löytyy tavara- ja    
ruokakauppojen  lisäksi hotelli- ja ravintolapalveluita ja karavaanialue.  Kyläkauppa on Suomen 
suurin tavaratalo.  Se on kasvanut vuosien varrella huimasti sekä kooltaan että valikoimaltaan. 
Kyläkauppaa ja sen ympärille kasvanutta lähes sadan yrityksen kauppakylää ja sen ainutlaatuista ja 
välitöntä tunnelmaa on mahdotonta kuvata sanoin, se pitää kokea! 
Yritys järjestää alueella tai sen läheisyydessä paljon erilaisia tapahtumia.  
Nykyisin kyläkaupan suurin tapahtuma tunnetaan nimellä Miljoona Tivoli, joka toteutetaan 
kyläkaupan alueella kesäisin Tivoli Sariolan toimesta. Miljoona Tivolissa alle 13-vuotiaat pääsevät 
laitteisiin ilmaiseksi. Tivoli Sariola täyttää 130 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi on luvassa 
kaikenlaista uutta ja jännittävää! Alueella on järjestetty lapsiperheille myös paljon muutakin 
ohjelmaa: Muumipuisto, Leikki-paikka, Peli- ja Seikkailumaailma ja Lego-pienoismalli. 
 
Ilmoittautuminen 29.6.2018 mennessä: Eeva-Maija Mäki-Maunus, puh. 050-533 3807 tai 
Pirjo Lehtinen, p. 040-561 2730,  Keräämme keskitetysti osallistujat ryhmävaraukseen. 
Eläintarha edellyttää sitovan ryhmävarauksen 2 viikkoa ennen käyntiä. 

  
Molemmissakin paikoissa (Ähtärissä ja Tuurissa) on sekä ruokailu- että majoituspalveluita. 
Katso lisää netistä:  ahtarizoo.fi  ja www.tuuri.fi 
 


