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Tervehdys 476:n jäsen, 
 
kesäaikaan on siirrytty, joten odotettavissa on pikkuhiljaa jo keväänkin tulo. Kevään jälkeen luultavasti tulee 
kesä ja näin se homma etenee. Puuhakas yhdistyksesi on organisoinut raskaan työn vastapainoksi kevy-
empää toimintaa ja lisää siitä voit lukea alta. Muistakaahan olla tarkkoina annettujen ilmoittautumisaikojen 
kanssa. 

 
Roppakaupalla teatteria tulossa… 
 
Ronja Ryövärintytär la 16.5.09 klo 14.00  
 
Kaupunginteatterin päänäyttämöllä esitetään Astrid Lindgrenin rakastettua  
lastenklassikkoa. Tarina alkaa kun synkkänä myrsky-yönä salama iskee Matias- 
ryövärien linnaan halkaisten sen kahtia. Samana yönä syntyy ryövärien linnaan Loviisalle ja Matiakselle  
tytär, Ronja sekä vihollisleiriin poikalapsi, Birk. Tule itse katsomaan, miten Ronjan ja Birkin kohtalot kietou-
tuvat yhteen. Esitys toteutetaan yhdessä Turun AMK:n Taideakatemian kanssa, jonka sirkus- ja nukkelinjo-
jen opiskelijat tuovat esitykseen taianomaista tunnelmaa omilla tempuillaan ja mielikuvitushahmoillaan. 
 
Lippujen hinnat: aikuiset 19 € (norm. 22 €) ja lapset 15 € (lastenlipuilla pääsevät ala- ja ylä-astelaiset sekä 
lukiolaiset). 
 
Sitovia lippuvarauksia, mielellään s-postitse,  ottaa vastaan Silve Kangas (skangas(at)suomi24.fi) ajalla 6.-
9.4.09. Varausvahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

 
Perheet pihalle ja Herra Hakkaraisen taloon la 6.6.09 
 
Koko perheen kesäretki suuntautuu Sastamalaan (ent. Vammala). Lähtö on Turusta Aurakatu 2:n turisti-
bussipysäkiltä klo 9.00. Ensin vierailemme Ammattiopisto Luovin Sastamalan toimipisteessä, hengitysliitto 
HELI ry:n järjestämässä Perheet pihalle –tapahtumassa (vapaa pääsy). Halukkaat voivat nauttia Luovissa 
keittolounaan (sis. jälkiruoan) hintaan 7 €/aikuinen ja 5 €/lapset (4-14v). Noin klo 14.00 matka jatkuu Herra 
Hakkaraisen talolle n. 15 km:n päähän Luovista (www.herrahakkaraisentalo.net). Herra Hakkaraisen talolle 
on varattuna aikaa n. 1,5 tuntia. Sisäänpääsy ryhmiltä on 3 €/henkilö ja alle 3 -vuotiaat ilmaiseksi. Klo 
16.00 lähdemme paluumatkalle kohti Turkua. Yhdistys maksaa bussikuljetuksen, joten reissulaisten mak-
settavaksi jää lounas ja sisäänpääsy Hakkaraiselle.  
 
Sitovia ilmoittautumisia, mielellään s-postitse, ottaa vastaan Riitta Kuusinen (etunimi.sukunimi@turku.fi) 
ajalla 4.-8.5.09. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava myös ruokailuun osallistumisesta (sillä ryhmien 
pitää tehdä ruokailuvarauksensa etukäteen).  
 
 
 

MUISTATTEHAN yhdistyksen kotisivut verkossa! 
 

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteella: Turun kaupungin toimistoalan henki-
löstö JHL ry 476 - Turku 476 JHL ry.  Sivuilta löytyy, paitsi tärkeää tietoa kaikille, 
tiedotteet ja ajankohtaiset tapahtumat. 
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Viivi ja Wagner 10.7.09 ja 7.8.09 Naantalissa 
 
Kesällä 09 Naantalissa paukahtaa, kun Teatteri Emman lavalle  
marssitetaan Juba Tuomolan ilmiöt Viivi Ja Wagner. Tiedossa on  
sikamaisen hauska parisuhdekomedia. Pariskunnan arkea seurataan  
yhden päivän ajan rehevällä huumorilla varustettuna. Wagnerina nähdään  
Miska Kaukonen ja Viivinä Pirjo Lonka. 
 
Viiviin ja Wagneriin ja varattuna lippuja kahteen eri näytökseen:  

• perjantaille 10.7.09 klo 19.00 ja 

• perjantaille 7.8.09 klo 19.00.   
 
Lippujen hinnat á 25 €/kpl. Yhteiskuljetusta Naantaliin ei ole järjestetty. 
 
Sitovia lippuvarauksia, mielellään s-postitse, ottaa vastaan Leena Numminen (etunimi.sukunimi@turku.fi) 
ajalla 11.-22.5.09. Varausvahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

 
 
Kolme muskettisoturia su 26.7.09 klo 15.00 
 
Vartiovuoren kesäteatterissa seikkailevat kesällä Athos, Porthos ja Aramis. Tiedossa on  
koko perheen seikkailukomedia, jossa leikitellään ranskalaisuudella, korkeasukuisuudella, 
historialla ja ruualla. Sekä ihmisen hölmöydellä, teeskentelyllä ja kyvyttömyydellä oppia  
virheistä. Lavalla seikkailevat Janne Virtanen, Kristiina Halttu, Oula Kitti ja Tom Petäjä muutamia 
mainitakseni. 
 
Lippujen hinta on 6 € (sekä aikuiset että lapset). 
 
Sitovia lippuvarauksia, mielellään s-postitse, ottavat vastaan Riitta Kuusinen ja Jaana Digert 
(etunimi.sukunimi@turku.fi) ajalla 18.-29.5.09. Varausvahvistusten kera saat maksuohjeet. 

 
Kevätterveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 

 
 


