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Arvoisa jäsen, 
 
Teatteria Sopukassa… 

Ei maar ny loppu löhöily to 4.10.12 klo 19.00 
 
Ei maar ny loppu löhöily! on viiltävä ja viihdyttävä dokument- 
titeatteriesitys, joka kertoo noin kymmenestä Turussa toimi- 
vasta yhteisöstä sekä ajankohtaisesti että historiallisesti.  
Aiheena on talkoohenki. Onko sitä? 
Esitys lähtee liikkeelle tästä päivästä, 2000-luvun talkoo- 
hengestä, joka tiivistyy huudahdukseen: Pelastukoon ken voi! Sitten hypätään ajassa taaksepäin 1980-
luvulle, jolloin turkulaisilla oli halu repiä rajat auki ja tehdä jotain itse. Lopuksi sukelletaan Suomen itsenäis-
tymisen aikoihin, aina 1800-luvun puolelle, jolloin aloitettiin kansakunnan rakentaminen – talkoovoimin. 
 
Liput 15,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lippua/jäsen) 13.-22.8.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-
postiin otsikolla ”Ei maar” (tai Leena Nummiselle p. 26 62379). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kult-
tuurisetelit käyvät ja jos käytät niitä lippusi maksuun, muistathan jo varausvaiheessa ilmoittaa, montako 
lippua käytät.  
 

************************************************************************************** 
Tämä kurssi on työssä käyville jäsenille! 

Marttojen Salaattikurssi ti 16.10.12 klo 16.30  
 
Lokakuisena tiistaina kokoonnutaan Varsinais-Suomen Marttojen koekeittöön  
(Yliopistonkatu 33 G, 3. krs. Ovi löytyy sisäpihalta). Kurssilla valmistetaan ruokaisia 
salaatteja. Opettaja-Marttana kurssilla toimii erikoisneuvoja Pia Niemonen.   

 
Kurssin omavastuu on 10 €/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset 24.9.-5.10.2012  
ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Salaatit” (tai Terhi Lairolahti  
p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
Muista mainita ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-aineallergioista. Kurssille mahtuu 16 nopeinta. 

 
************************************************************************************** 
Föriflikat esittää musiikkihupailun – ipanasta ihaNaiseksi 

Wanhat Naiset Hunningolla su 21.10.12 klo 18.00  
Åbo Svenska Teatern, Eerikinkatu 13 

 
Musiikkihupailun käsikirjoitus ja ohjaus: Merja Henriksson. Musiikin johtaja ja  
sovitus: Helena Heimola. 
 
Huom! Paikkoja on varattuna 20 ja ne ovat teatterin parvella. Paikat eivät  
välttämättä sijaitse vierekkäin. Liput 15,-/kpl (max 1 lippu/jäsen).   
 
Sitovat lippuvaraukset 3.-15.9.12 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Wanhat”  
(tai Jaana Digertille p. 26 62271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
Kulttuurisetelit eivät käy. 
 
 

Tiedote 3 / 12 
1.8.2012 

 

 

 

 

http://www.google.fi/imgres?q=inge+l%C3%B6%C3%B6k&hl=fi&sa=X&biw=1230&bih=676&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6m78qaj1RTP6AM:&imgrefurl=http://ullak.vuodatus.net/blog/archive?&y=2009&m=06&docid=xPo_q4ux1gqn6M&imgurl=http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/5/53936/1244796883_img-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&w=381&h=480&ei=j0fgT7uQN8_44QTu9bHzDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=691&vpy=191&dur=2922&hovh=252&hovw=200&tx=119&ty=113&sig=105575343130017402914&page=1&tbnh=150&tbnw=119&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:0,i:106
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Museoretkelle Hesaan la 27.10.12 
 
Bussikyydillä lähdetään Helsinkiin ja suuntana ovat Designmuseo sekä  
Luonnontieteellinen museo.  
 
Retkiohjelma: 

 Lähtö Turusta, Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä klo 8.00. Menomatkalla 
ei kahvitaukoa, joten omat eväät mukaan, jos siltä tuntuu.  

 Ensimmäinen kohteemme klo 10.30 on Luonnontieteellinen museo (www.luomus.fi), jossa opastet-
tu kierros.   

 Tämän jälkeen suuntaamme Kauppakeskus Forumiin (http://www.cityforum.fi), jossa on 1,5 tuntia 
aikaa tehdä ostoksia ja käydä omakustanteisella lounaalla.  

 Viimeinen kohteemme on Designmuseo (www.designmuseum.fi) klo 14.00, jossa opastettu kierros.  
 

Retken hinta 15,-/osallistuja (sis. bussikuljetukset, sisäänpääsyt museoihin sekä opastukset).  
 
Sitovat ilmoittautumiset (max. 2 paikkaa/jäsen) 1.-12.10.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Museoretki”  (tai Minna Toivoselle p. 0400 527155). 

*************************************************************************************************************** 
Tämä kurssi on työssä käyville jäsenille! 

Lusikat  soppaan to 1.11.12 klo 16.30 
 
Soppakouluun kokoonnutaan taas Varsinais-Suomen Marttojen koekeittöön (Yliopiston- 
katu 33 G, 3. krs.  Ovi löytyy sisäpihalta). Konstailemattomat ja keveät keitot ovat aina  
suosiossa, Keitto kuuluu niin arkeen kuin juhlaankin. Keittojen perusidea on vaivatto- 
muus, nopeus ja raaka-aineiden rajaton yhdisteltävyys. Opettaja-Marttana kurssilla toimii erikoisneuvoja 
Pia Niemonen.   

 
Kurssin omavastuu on 10 €/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset 8.-19.10.2012 ensisijaisesti yhdistyksen 
s-postiin otsikolla ”Keitot” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238).Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
Muista mainita ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-aineallergioista. Kurssille mahtuu 16 nopeinta. 

************************************************************************************************************* 
Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä revyy yli kaiken… 

KUI-joen silta ke 21.11.12 klo 19.00 
  
Mikko Koivusalo ja Dick Holmström ovat yhdessä luoneet jo peräti  
11 revyytä. Nyt kaksikko  tarkentaa katseensa Kui-joen sillalta avau- 
tuvaan turkulaiseen kaupunkimaisemaan. Aiheena on ihminen ja  
ihmisen toiminta. nimenomaan turkulaisen ihmisen. Revyy liikkuu  
nykypäivässä ja ikuisuusteemoissa. Lavalla siis turkulainen ja toinen  
turkulainen, turkulainen ja jumala, turkulainen ja muu maailma.  
Tiedossa joka tapauksessa hyvää musiikkia ja pikkuvitsejä 
turkulaisista. 

 
Lippujen hinnat: 29,-/perusliput ja 24,-/eläke- ja opiskelijaliput. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lipua/jäsen) 

1.-14.10.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kui” (tai Tarja Vuoriselle p. 040 190 2058). 

Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kulttuurisetelit käyvät ja jos käytät niitä lippusi maksuun, muistathan 
jo varausvaiheessa ilmoittaa, montako lippua käytät.  

 
Terveisin tiedostussihteeri Jaana Digert 

 

 

 

http://www.luomus.fi/
http://www.cityforum.fi/
http://www.designmuseum.fi/
http://www.designmuseum.fi/wp/wp-content/gallery/builders_of_the_future/antti_nurmesniemi_wartsia_coffeepot_1958_photo_rtraskelin_pp.jpg

