Transportinfo
Pargasbussen
Deltagare från Pargas och Korpo åker med en
minibuss från Pargas till Åbo domkyrka, och
ansluter sig där till stora Åbobussen som
sedan tar dem till Karleby.
Bussvärd: Kalle Grönroos, tfn +358 408 500
768. Start 09:50 Pargas busstation
10:30 Åbo domkyrka
Kimitobussen
Deltagare från Dalsbruk och Kimito åker med
en minibuss från Dalsbruk till Bjärnå ABC, och
ansluter sig där till stora Åbobussen som
sedan tar dem till Karleby.
Bussvärd i Dalsbruksbussen: Jonas Adolfsson,
tfn +358 401 822 030
Start 08:30 Hallen intill skolan, Dalsbruk
08:40 Kasnäs vägskäl
09:00 Kimito busstation
09:30 Bjärnå ABC
Stora Åbobussen
Deltagare från Virkby, Karis, Ekenäs, Åbo och
Björneborg åker med den stora Åbobussen
hela vägen fram till Karleby.
Bussvärd i Åbobussen: Mathilda Lönn, tfn
+358 451 379 784
Start 08:20 Virkby - Källhagens skola
08:40 Karis busstation
09:00 Ekenäs busstation
09:30 Bjärnå ABC
10:30 Åbo domkyrka
ca 13:00 Björneborg ABC (separat info skickas
till deltagare från Björneborg)
Vasabussen
Deltagare från Vasa åker från Vasa via Bennäs
till Karleby i Vasabussen.
Bussvärd i Vasabussen: Emilia Lehtiö, tfn +358
442 985 780
Start 15:20 Vasa stadshus
16:20 Bennäs-busshållplatsen Bennäsvägen riksåttan

Kristinestadsbussen
Deltagare från Kristinestad, Närpes, Petalax,
Malax, Vasa, Smedsby, Oravais, Nykarleby och
Jakobstad åker med Kristinestadsbussen upp
till Karleby.
Bussvärd i Kristinstadsbussen: Elin Svedman,
tfn +358 505 658 390
Start Kristinestads Selleri 14:10
Närpes busstation 14:35
Petalax Teboil 15:20
Malax Berndts Bildelar 15.35
Vasa stadshus 15:50
Smesby Piffi 16:00
Oravais ABC 16:30
Nykarleby busstation 16:50
Jakobstad busstation 17:10
Kotkabussen + KK tåget
De Östnylänningar som kommer med en KKbuss till tåget i Helsingfors åker med
“Kotkabussen”. Till dessa hör Kotka, Lovisa,
Sibbo och Borgå. Bussen stannar nära
Helsingfors järnvägsstation, varifrån deltagarna
fortsätter med KK-tåget (se mer info nedan).
Bussvärd i Kotkabussen: Anna Alastalo, tfn
+358 44 333 3062
Kotka Samskola 09:15
Lovisa busstation 10:00
Borgå Fredsgatan 20 (turisthållplats) 10:35
Nickby skolcenter 11:00
Järnvägsstation 11:45
KK-tåget
Deltagare från Helsingfors, Vanda, Esbo,
Grankulla, Kyrkslätt och Tammerfors åker tåg
hela vägen från Helsingfors till Karleby. Alla tar
sig på eget sätt till tågstationen i Helsingfors.
Tåget är ett vanligt Intercitytåg där vi
reserverat en hel vagn + flera andra platser i
tåget för Kulturkarnevalens deltagare. Tågets
avfärdsplattform finns ännu inte på VR’s
hemsida, men håll utkik efter Intercity 25 som
går från Helsingfors till Karleby kl 12:24 när ni
kommer till stationen. Tåget stannar i
Tammerfors kl 13:56 och plockar upp flera
deltagare. Ni är framme kl 16:15 i Karleby,
varifrån deltagarna åker skytteltrafik med
beställda bussar till Donnerska skolan.

Under hela tågresan finns staffisarna Kiri
Korvenoja och Axel Meyer på plats, de
fungerar också som tågvärdar. När ni kliver på
tåget måste ni uppge ert namn åt antingen
Kiri eller Axel, så de kan checka att alla på
namnlistan kommit med. Kom ihåg att tåget
inte kan vänta på er. Om ni försenar er från
KK-tåget måste ni ta er upp till Karleby på
egen hand.
Kiri Korvenoja: +358 40 764 3156
Axel Meyer: +358 50 363 1768
Start Helsingfors järnvägsstation 12:24
Tammerfors 13:56
Karleby 16:15
Man kontaktar Kiri eller Axel endast på
resdagen, andra dagar om man har har frågor
om transporterna skall ni kontakta
mt@kulturkarnevalen.fi, tfn +358 40 5959 677
Hemresan med tåg från Karleby går söndagen
den 19.11 från Karleby kl 13.53 och anländer
till Helsingfors kl 17.35.
Åland
Deltagare från Åland har fått separat info om
flyg och KK-tåg.

Bra att veta
• Om du håller på att försena dig till en
KK-buss, ring din ansvarige bussvärd
och meddela detta.
• Hemfärd i bussarna sker enligt samma
princip som resan till Kokkola.
• KK-tåget är ett vanligt Intercitytåg där
vi reserverat en hel vagn + flera andra
platser i tåget för Kulturkarnevalens
deltagare. Tågets avfärdsplattform
finns ännu inte på VR’s hemsida, men
håll utkik efter Intercity 25 som går
från Helsingfors till Karleby kl 12:24
när ni kommer till stationen. Tåget är
framme 16:15 i Karleby, varifrån
deltagarna åker skytteltrafik med
beställda bussar till Donnerska skolan.
• Tåget har inte mycket utrymme för
stort bagage. Packa lätt och i små
väskor! Använd hatthyllorna och
bagageutrymmet i tågvagnarna, och
sätt inte era väskor på en deltagares
sittplats.
• Tåget stannar på 7 stationer före
Karleby, stig inte av tåget på någon av
dessa! Tåget står på en plattform bara
några minuter innan det fortsätter
resan.
• Under hela tågresan finns staffisarna
Kiri Korvenoja och Axel Meyer på
plats, de fungerar också som
tågvärdar. När ni kliver på tåget måste
ni uppge ert namn åt antingen Kiri
eller Axel, så de kan checka att alla på
namnlistan kommit med. Kom ihåg att
tåget inte kan vänta på er. Om ni
försenar er till KK-tåget måste ni ta er
upp till Karleby på egen hand.
Kiri Korvenoja: +358 40 764 3156
Axel Meyer: +358 50 363 1768
Man kontaktar Kiri eller Axel endast på
resdagen, andra dagar om man har
har frågor om transporterna skall ni
kontakta mt@kulturkarnevalen.fi, tfn
+358 40 5959 677

