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Hyvää alkanutta syksyä kaikille! 
 
Ja heti suoraan asiaan… 
 
Työssäkäyville jäsenilleen yhdistys järjestää… 
 

Syysseminaarin lauantaina 7.10.2017 
 
Seminaari järjestetään Viking Linen saaristoristeilynä eli piknikkinä.  
Lähde mukaan kuulemaan ajankohtaisista asioista, nauttimaan hyvästä ruuasta ja tapaamaan kollegojasi! 
 
Päivän aikataulu ja teemat 
 
Matkalippujen jako alkaa klo 8.10 Viking Linen terminaalin kakkoskerroksessa, rullaportaista vasemmal-
le. M/S Amorella lähtee klo 8.45 ja paluu Turkuun M/S Viking Gracella on klo 19.50. 
 
Koulutuspäivä aloitetaan meriaamiaisella, paluumatkalla sitten Buffet Aurora klo 14.30. 
 
Seminaarissa, joka istutaan Amorellan Panorama – tilassa, ajankohtaisista ja tärkeistä 
teemoista puhuvat ainakin oma puheenjohtajamme Maarit Salonen ja V-S aluetoimistosta 
Maarit Kulmala. Toimistotyöntekijän hyvinvoinnista, sen monista eri tekijöistä ja osa-alueista 
olemme saaneet puhumaan Mirja Kiiskilän, viisaan naisen jolla on mittava määrä osaamista ja  
tutkintoja, kuten fysioterapeutti, seksuaalineuvoja, selkäneuvoja, kivun hoidon erikoistumisopinnot, aku-
punktio, Mc Kenzie terapeutti, ratkaisu ja voimavarakeskeiset erikoistumisopinnot, seksuaaliterapeutti,  
työfysioterapeutti ja Life coach.  
       
Ilmoittaudu mukaan seminaariin 20.9.2017 mennessä! 
 
Hinta 20,-/osallistuja sisältäen matkat, luennot, aamiaisen sekä lounasbuffetin ja matkatavarahytit. 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Piknik”. Muista ilmoittautuessasi kertoa myös 
syntymäaikasi (pvkkvv), kiitos! 
 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
HUOMIO! Laivayhtiö edellyttää, että sinulla pitää olla mukana virallinen passi, henkilöllisyystodistus tai EU-
alueen ajokortti, jolla voit tarvittaessa todistaa henkilöllisyytesi. 

Tervetuloa mukaan! 

Remontoidun teatteritalon Pienellä näyttämöllä… 

Paavo - Lentävä turkulainen pe 20.10.2017 klo 19.00 

Jarrumiehenkadun puutalorötisköt pitäisi kaataa uudisrakentamisen tieltä. Purkutyöt keskey- 
tyvät, kun eräästä asunnosta löytyy vanhus, joka alkaa vaikuttaa tutulta. Kun kaupunginisät  
ymmärtävät, että kaupunkistrategian tärkeä elementti onkin elossa, täytyy vanhuksen siirtyä  
menneiden muistelemisesta suoraan toimintaan. Vanhan Paavon roolissa nähdään legen- 
daarinen näyttelijä Heikki Nousiainen. Nuorena Paavona Markus Järvenpää, muissa rooleis- 
sa Aksa Korttila, Minna Hämäläinen, Stefan Karlsson, Ulla Reinikainen, Ulla Koivuranta ja  
Kimmo Rasila. 
 
Liput 30,- (norm. 35/33/31,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) 18.9.2017 mennessä ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Paavo” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat mak-
suohjeet. 
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Remontoidun teatteritalon päänäyttämöllä… 

Seitsemän veljestä to 23.11.2017 klo 19.00 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä palaa Turun Kaupunginteatterin lavalle Lauri Maijalan  
uutena ohjauksena. Viimeksi Jukolan veljekset seikkailivat Turun Kaupunginteatterissa  
1970-luvulla, jolloin Kalle Holmbergin ohjaama legendaarinen esitys rikkoi katsojaennä- 
tykset. Seitsemän veljestä saa ensi-iltansa 3.11.2017 ja veljeksinä nähdään Markus  
Järvenpää, Paavo Kinnunen, Joel Mäkinen, Olli Rahkonen, Jonas Saari, Joonas Saar- 
tamo ja Pyry Äikää. Ulla Koivuranta ja Petri Rajala esittävät näytelmän kaikki muut roolit. 
Seitsemän veljestä on tarina pojista, jotka ovat jääneet äidittömiksi ja isättömiksi. Voi siis ajatella, että van-
hempien hahmot peilautuvat kaikkiin heidän tapaamiinsa henkilöihin. Kyse on myös veljesten yksinäisyy-
destä. Turun Kaupunginteatterin valtavaa näyttämöä ei täytetä väkijoukoilla, vaan keskiössä ovat veljekset 
ja heidän väliset suhteensa. Veljillä ei ole kuin toisensa. 
 
Liput 33,-/kpl (norm. 39/37/35,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 1.-15.10.2017 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Veljekset” (tai Taru Kettunen p. 050 545 8565). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 

Tervetuloa tulevaisuuteen! 

Kybersielut ke 13.12.2017 klo 19.00 

Kaupunginteatterin Pieni näyttämö muuttuu valkokankaaksi, jossa tunnelma tihkuu plasmaa  
ja tiivistyy bladerunner-tyyppiseksi toiminnaksi. Scifi-tarina sijoittuu osittain vanhaa vaalivalle  
suomalaiselle maaseudulle, osittain uuteen, ennennäkemättömään. Elokuvallinen esitys kysyy, 
miten paljon teknologiaa ihmiseen voi lisätä, ennen kuin hän lakkaa olemasta ihminen ja  
muuttuu kyborgiksi. Ja miten voit tuntea sen johon sitoudut, kun itsestäkin paljastuu niin usein  
vieraita ja pelottavia puolia.  
Rooleissa Pamela Tola, Lauri Tilkanen, Minna Hämäläinen, Stefan Karlsson, Anna Victoria Eriksson ja 
Kimmo Rasila sekä muusikko Kimmo Gröhn. 
 
Liput 30,-/kpl (norm. 35/33/31,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 1.-10.11.2017 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kyber” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
******************************************************************************************************************** 

Takuuvarmaa joulumielen kohotusta Turun Konserttitalossa… 

Christmas Around the World pe 15.12.2017 klo 19.00 

Christmas, Noël, Weihnachten – Antti Rissasen johtamassa hyväntuulisessa  
joulukonsertissa kuullaan joulusävelmiä muun muassa Suomesta, Ruotsista,  
Saksasta, Englannista, USA:sta, Ranskasta, Tšekistä ja Irlannista!  
Hurmaavat solistit Juki Välipakka ja Annimaria Rinne takaavat svengaavan joulutunnelman. 
Konsertin kesto n. 2 h. 
 
Liput 15,-/kpl (norm. 21,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 1.-10.10.2017 ensisijaisesti yhdis-
tyksen s-postiin otsikolla ”Joulu” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
********************************************************************************************************************** 
 
Siinä sitä taas oli, asiaa ja kevennystä. Jos Sinua kiinnostavan tapahtuman varausaika alkaa vasta tuon-
nempana, laita muistutus kalenteriisi… 

 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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