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Perheretki Linnamäelle lauantaina 15.6.13! 
 
Lähde perheen kanssa viettämään riemukasta perhepäivää Linnanmäelle.  
Reissuun lähdetään klo 11.00  Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä. Paluumatkalle lähdetään klo 19.00. 
 
Linnanmäen verkkosivulta (www.linnanmaki.fi) löytyy tietoa alueelta sekä hinnastot. Sivuilla mainitaan 
myös mahdollisuudesta ostaa ennakkoon Hupiranneke S-etukortilla edullisemmin. Yhdistys tarjoaa bussi-
kuljetuksen (meno-paluu). 
 
Sitovat paikkavaraukset bussiin ajalla 20.5.-10.6.13 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Linnanmäki” (tai Terhi 
Lairolahti p. 044 0231238). Ilmoita varausviestissäsi puhelinnumero, josta sinut parhaiten tavoittaa, 
myös retkipäivän aikana. (HUOM! Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 25.) 
************************************************************************************************************************ 
-Vartiovuorella vauhtia, vilskettä ja hassuja väärinkäsityksiäkin – Ei hassumpaa!  

Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli su 11.8.13 klo 14.00 
 
Risto räppääjä ja nukkavieru Nelli on Nopolan siskosten uusin Risto-kirja,  
joka saa kantaesityksensä Turun Kesäteatterissa, Vartiovuorella.  
Marika Vapaavuoren ohjaama näytelmä viihdyttää koko perhettä ja  
sopii myös aivan pienimmille.  
 
Esityksessä nähdään ja kuullaan myös Räppääjä-elokuvista tutuiksi  
tulleita säveliä, musiikin säveltää Iiro Rantala ja esityksessä saa laulaa mukana! Risto Räppääjänä näh-
dään Samuel Harjanne, Nelli Nuudelipäänä ihastuttaa Maiju-Riina Huttunen ja Pakastaja-Elvinä Sinikka 
Sokka. 
 
Liput 9 €/kpl, riippumatta siitä onko katsoja pieni vai iso. Kulttuurisetelit eivät käy.  
Sitovat lippuvaraukset 13.-31.5.2013 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Vartiovuori”  (tai Jaana 
Digert p. 26 62271/Riitta Kuusinen p. 26 62825). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************ 
-Rakkaus on parantamista, mutta joskus tapahtuu hoitovirheitä.- 

Korhosen lääkäriromaani la 21.9.13 klo 19.00 Sopukassa 
 
Korhosen lääkäriromaani kertoo yhden parisuhteen tarinan. Niklas ja Inna ovat  
tunteneet toisensa nuoruudestaan saakka ja nyt on aika käydä läpi mitä heistä ja  
maailmasta on tullut. Kyseessä on Turkuun sijoittuva rakkaustarina, joskin hieman  
surullinen sellainen. 
 
Turkulaisen Riku Korhosen EU:n kirjallisuuspalkinnon voittanut romaani kuvaa  
tarkkanäköisesti ja humoristisesti 2000-lukulaisia kaupunkilaisia etsimässä itseään 
 ja toisiaan. Yksi suree kuollutta isäänsä, toinen voisi paiskata elämänsä baarin  
ovista sisään ja kolmas vain asua mökillään rauhassa. Korhosen lääkäriromaani  
kertoo suomalaisista unelmista. Mitä tapahtui 1970-luvulla syntyneiden haaveille  
kahdeksankymmentäluvun nousukauden ja laman jälkimainingeissa?  
 
Rooleissa: Ulla Koivuranta, Jukka Peltola, Markus Riuttu ja Mervi Takatalo.  
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Liput 20 € (norm. 23,-), kulttuurisetelit eivät käy.  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 27.5.-9.6.2013 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Lääkäriromaani”  
(tai Leena Numminen p. 26 62379). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************ 

Paula ja Mikko to 3.10.13 klo 19.00 Konserttitalossa 

 
Mikko Franckin omiin artistisuosikeihin lukeutuu suomalaisen kevyen musiikin  
supertähti Paula Koivuniemi. Nyt Mikko ja Paula kohtaavat Konserttitalon lavalla  
ja luvassa on kevyen musiikin helmiä Turun filharmonisen orkesterin säestämänä.  
 
Liput 25 €/perus- ja eläkeliput, 20,-/opisk. (Norm. 32,-/27,-). Kulttuurisetelit eivät käy.  
Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla  7.-16.5.2013 ensisijaisesti yhdistyksen 
s-postiin otsikolla ”Paula”  (tai Minna Toivoselle p. 0400 527155). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************ 

Abba-konsertti pe 22.11.13 klo 19.00 Konserttitalossa 

 
Mamma Mia! Showtunnelma valtaa konserttitalon, kun orkesteri tulkitsee  
legendaarisen ABBA:n kappaleita. Filharmonikoita johtaa Nick Davies.  
Solisteina hurmaavat monista musikaaleista tutut Emmi Kangas ja Marika Westerling. 
 
Liput 15 €/perus- ja eläkeliput, 8,-/opisk. (Norm. 20,-/15,-). Kulttuurisetelit eivät käy.  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 7.-16.5.2013 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin  
otsikolla ”ABBA”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat  
maksuohjeet. 
******************************************************************************************** 

Romeo + Julia pe 18.10.13 klo 19.00 Kaupunginteatterissa 
 
William Shakespearen traaginen rakkaustarina Romeo ja Julia on yksi maailman  
tunnetuimmista ja esitetyimmistä näytelmistä, jonka vaikutus heijastuu lukematto- 
missa taideteoksissa. Ei siis ihme, että tämä satoja vuosia elänyt tarina halutaan  
nähdä ja kokea yhä uudelleen. 

 
Turun Nuoren Teatterin ensemble loihtii henkiin ajasta menneisyyteen ja tulevai- 
suuteen ulottavan aaveiden ja ihmisten Veronan. Veronan, jossa keskenjääneet  
kohtalot luovat puitteet keskenjääneelle rakkaustarinalle. 1827 Infernal Musicalista tutuksi tulleiden näytteli-
jöiden lisäksi lavalla nähdään uusia nuoria kykyjä. Romeon ja Julian rooleissa loistavat Joonatan Perälä ja 
Suvi Virtanen. Taitavista nuorista koostuvan 30-henkisen ensemblen luoma tunnelma ja energisyys saavat 
haukkomaan henkeä. Elämyksen kruunaa livebändi. 
 
Liput 20 € (norm. 22,-), kulttuurisetelit eivät käy.  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 19.-31.8.13 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Romeo”  (tai Paula 
Laitoselle, arkisin klo 16:n jälkeen, p. 050 3314714). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
*********************************************************************************************************************** 

Oikein lämpimiä kevätpäi-

viä ja rentouttavaa kesää 

kaikille  

 

toivottelee tiedotussihteeri 

Jaana  Digert kera halli-

tuksen toimijoiden! 
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