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ilahdutamme jäsenistöä vielä tiedotteella,  
jossa on muutamia tärkeitä tapahtumia heti  
lomakauden jälkeen… 
 
 

  Tämä kurssi on työssä käyville jäsenille! 

  Toimistotyöläisen salaattibuffet – ruokaisat lounassalaatit  
 
  Keskiviikkona 17.8. klo 16.30 kokoonnutaan Varsinais-Suomen Marttojen 
  koekeittöön (Yliopistonkatu 33 G, 3. krs.  Ovi löytyy sisäpihalta). Tarkoituk-
  sena on ”oppia” valmistamaan ruokaisia lounassalaatteja evääksi töihin.  
  Opettaja-Marttana kurssilla toimii erikoisneuvoja Riitta Laatu.   
 
  Kurssin omavastuu on 7 €/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset 1.-7.8.11 
  yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Salaatit”, vahvistuksen kera saat maksuoh-
  jeet. Muista mainita ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-aineallergioista. 
  Kurssille mahtuu 16 nopeinta. 
 
 
 
 
Syksyn ensimmäinen kulttuuripläjäys on 

Vaarallinen harmonikka la 17.9.11 klo 19.00  
Turun kaupunginteatterissa 

 
Tiedossa on historiallinen suurteos, mukaansatempaava  
musiikkinäytelmä. Harmonikan vaellus alkaa kun  
sisilialainen harmonikkarakentaja lähtee siirtolaiseksi  
Yhdysvaltoihin.  Eletään 1800-luvun viimeistä vuosikym- 
mentä. Harmonikka tekee huiman sukelluksen kokonaisen  
vuosisadan läpi. Suuret historialliset tapahtumat kulkevat taustalla.  
Pääosissa mm. Jukka Aaltonen, Jaana Järvinen, Stefan Karlson,  
Mika Kujala muutamia mainitaksemme.  
 
Lippujen hinnat: peruslippu 29,-, eläkeläislippu 24,- ja opiskelijalippu 22,- (norm. 37,-/32,-/27,-). Max 2 
lippua/jäsen em. hinnoin. Seuraavat liput 34,-/29,-/27,-. 
 
Sitovat lippuvaraukset  23.5.-12.6.11 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Harmonikka” tai Sirpa Lehto-
selle 050 442 0139.  Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
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Ja toinen on 

Puhastus (eli Puhdistus) pe 28.10.11 klo 19.00 
Turun kaupunginteatterissa  
 
Virolaistaustaisen suomalaisen kirjailijan Sofi Oksasen useita  
palkintoja saanut ja paljon polemiikkia aiheuttanut romaani  
Puhdistus synnytti myös Virossa elävää vastakaikua.  
Dramaattinen tarina käsittelee tapahtumia Viron lähimennei- 
syydessä (vuosina 1936-1992).  Vanemuine-teatterin kiitetty  
esitys vierailee nyt Turussa. Esitys on tekstitetty suomeksi. 
 
Lippujen hinnat: peruslippu 25,- ja eläkeläis-/opiskelijaliput 23,-  
(norm. 30,-/28,-). Max 2 lippua/jäsen em. hinnoin. Seuraavat liput  
normaalihintaisia. 
 
Sitovat lippuvaraukset 1.-18.9.2011 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Puhastus” tai Jaana Digertille  
p. 02 266 2271. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
 
 

Kulttuurisetelien käyttö maksuna… 
 
Voit käyttää kulttuuriseteleitä oman lippusi (kokonaan tai osittain) 
maksuun. Ilmoita silloin jo varausviestissä, että käytät maksuksi sete-
leitä ja montako käytät.  Setelit tulee sitten pikaisesti toimittaa vahvis-
tuksen lähettäjälle. 

 
    
 
Tässä kaikki tällä kertaa. Keskikesä levätään ja syksyllä jatkuu taas jäsenistön aktivointi ja yhteinen puuhaste-
lu. Kalenteriisi voit merkitä jo nyt tulevia tapahtumia kuten Syysseminaari Caribiassa 22.10. ja syyskokous 
19.11. Tallink Siljan piknikillä. Teatterilippuja varattuna farssiin Tilanne päällään 30.11. Marttojen kurssit jatku-
vat 22.11. ja jouluostosmatkalle lähdetään Helsinkiin 3.12.11. Kaikesta tästä lisää infoa lähempänä tilaisuutta. 
 
      
 
 

     
 
     
 
      Toivottelevat yhdistyksen toimijat 
 

 

 

 


