
           Kesäteatteriretki Ränssin Kievariin ja Jyväskylään  
         8.-9.8.21 (su-ma)!  
                  

  ”Elämä on laiffii” – näytelmä Matti Nykäsestä 
 

    Tuli nuori mies sumusta ja hyppäsi - maailman paras mäkihyppääjä! 
Laulunäytelmä ”Elämä on laiffii” kertoo Matti Nykäsen tarinan pienestä pojasta maailmakuuluksi        
                                 tähdeksi. Värikkään ja yllättävät tarinat seuraavat toisiaan. 
Pienestä pojasta pitäen hän oli energinen sisupussi ja eli täysillä. Matti vei hyppynsä aina pitkälle. 
                      Hän oli tunnollinen treenaaja ja luotettava kaveri. Oman tiensä kulkija. 
                   Hänellä oli myös urheilijana hankalat hetkensä ja hän eli myrskyisää elämää. 
      Mäkihyppy oli hänelle kaikki kaikessa ja luopuminen oli vaikeaa; sitten laulaminen tuli tilalle. 
                         Suomalaisten lempilapsi Matti Nykänen oli elämänmakuinen mies.  
 
          Käsikirjoitus ja ohjaus Juse Venäläinen yhdessä Jussi Niemen ja Joona Jalkasen kanssa. 
Rooleissa: Jussi Petteri Peräinen, Helena Pöllänen, Kimmo Hannula, Eveliinan Mäntykangas,  
                        Jussi  Niemi, Kristian Ijäs, Eikka Eronen ja Tanssistudio Bad Girls. 
 

Matkan hinta     195 €/ aikuinen 
                             
Hintaan sis. * kuljetukset Liikenne Rajalan bussilla ohjelman mukaan 
 * majoitus 2-hengen huoneessa Hotelli Albassa aamiaisella 
 * runsas pitopöytäruokailu Ränssin Kievarissa 
 * lippu kesäteatteriin sekä kahvit ja munkki väliajalla 
 * Jyväskylän opastettu kaupunkikiertoajelu (1,5 tuntia)  
  
Lisämaksusta Huone yhdelle 45 €/yö                                                                                 
                                                                            
Hotelli Alba Hotelli sijaitsee kauniilla paikalla Jyväsjärven rannalla.  
 Osoite: Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä puh. 014-636311  
 www.hotellialba.fi 
 
Maksu Varausmaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 8.7.21. 
 
Peruutukset Asiakkaan peruttaessa matkan kulut 25 €/henkilö. 
 Matkan peruutus 31-15 vrk ennen matkaa kulut 100 €/henkilö. 
 Matkan peruutus 14-7 vrk ennen matkaa kulut 150 €/henkilö. 
 Peruutus alle 7 vrk ennen matkaa kulut koko matkan hinta. 
 Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja tällä matkalla. Muista matkustajavakuutus! 
 Matkan ja maksujen osalta seurataan voimassa olevia mahdollisia matkustusrajoituksia! 
 
     Toimistomaksu 5 €/lasku.  
      
     Aikataulu kääntöpuolella. 
 

http://www.hotellialba.fi/


Matkaohjelma: 

8.8. (su) Lähtö Liikenne Rajalan bussilla Tammela, koulukeskuksen piha klo 09:45 /  
 Forssa, tilausajolaituri klo 10:00 / Jokioinen, S-Marketin piha klo 10:15 /  
 Humppila, Lasitehtaan pysäkki klo 10:35 / Urjala kk, la-asema klo 11:00  
 kohti Tikkakoskea. (Ajomatka noin 210 km). 
 Matkalla pidetään tauko. Ränssin kievariin saavutaan n. klo 14:00.  
 Runsas pitopöytä nautitaan Ränssin Kievarissa klo 14:30. 

 Klo 16:00 alkaa katetussa kesäteatterissa ”Elämä on laiffii.”-musiikkinäytelmä! 
 Väliajalla nautitaan kahvit ja munkki.  
 Näytelmän jälkeen bussi kuljettaa Jyväskylään (ajomatka 17 km). 
 Majoittuminen Finlandia hotelli Alban.  
 
9.8. (ma) Hotelliaamiainen ja huoneiden luovutus. 
 Klo 11:00 alkaa opastettu Jyväskylän kaupunkikiertoajelu (1,5 tuntia), jonka jälkeen 
 lähdetään kotimatkalle. Paluumatkalla pidetään tauko matkan varrella. 
 Saapumisajat (noin) kotipaikkakunnille:  
 Urjala, la-asema klo 15:00 / Humppila lasitehtaan pys. klo 15:20 /  
 Jokioinen, S-marketin piha klo 15:45 / Forssa, tilausajolaturi klo 16:00 /  
 Tammela, koulukeskus piha klo 16:15. 
 
 

Varaukset  Matka-Merilä Oy     Säästöpankinkatu 2 (2.krs), 30100 Forssa 
    
 puh.  040 5488 350 tai 0400-280 572 
 e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi 
 www.matka-merila.fi   
                                                                                       

mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi

