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Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen 
 

keskiviikkona 10.4.2019 klo 17.00  
Panimoravintola Kouluun (Eerikinkatu 18, Turku) 
 
Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, kokous alkaa klo 17.00.  
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen viimeistään su 7.4.2019 ensisijaisesti yhdistyksen sähkö-
postiin (osoite tiedotteen alalaidassa) otsikolla ”Kevätkokous” (tai Jaana Digert p. 040 6341429).  
 
Kahvitarjoilun vuoksi muistathan ilmoittaa myös mahd. erityisruokavaliostasi.  
Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet ko-
koustarjoilua. 
 
KEVÄTKOKOUS ESITYSLISTA  
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 

a. Kokouksen puheenjohtajan 
b. Kokouksen sihteerin 
c. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja 
d. Kokouksen ääntenlaskijat 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat 
6. Toimintakertomuksen 2018 hyväksyminen 
7. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen esittely 
8. Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
9. Muut esille tulevat asiat 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Tervetuloa! 
************************************************************************************************************************* 
Turun kaupunginteatterin Pienellä näyttämöllä… 

Katoava maa ke 15.5.2019 klo 19.00 
 
Helena ja Aarne ovat eläneet pitkän elämän yhdessä, mutta kaikkea  
tässä avioliitossa ei ole jaettu. Kun Alzheimer tunkeutuu pariskunnan  
elämään, tulee Aarnelle kiire palata menneisiin tapahtumiin.  
 
Vaikka Helenan mieltä sumentaa sairaus, nousevat avioliiton alkuaikojen verevät tunteenpurkaukset ja 
avoimeksi jääneet kysymykset kirkkaina pintaan. Näytelmä seuraa arkisen suurta rakkaustarinaa eri aika-
tasoilla. Se saa pohtimaan, mitä me tallennamme elämän varrella muistojen laatikkoon ja millaisena jääm-
me muiden mieliin. Helenan ja Aarnen rooleissa Marja-Leena Kouki ja Juha Muje. Nuorena Helenana ja 
Aarnena Miila Virtanen ja Joonas Snellman.  
 

Tiedote 1 / 2019 

27.3.2019 
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Liput: 30,00 € /kaikki lippuryhmät. Sitovat lippuvaraukset ajalla 1.-9.4.2019 (max. 2 lippua/jäsen) yhdis-
tyksen s-postiin otsikolla ”Katoava maa” (tai Jaana Digert 040 6341429). Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 
************************************************************************************************************************* 
#aitoturkulaine kesäkomedia Naantalin Emma Teatterissa… 

Heideken perjantaina 7.6.2019 klo 19.00 
 
Loputon huumorin lähde, jotain pyhää ja pysyvää vai katoava kansantauti?  
Mitä on turkulaisuus? Kesällä 2019 aihetta tarkastellaan niin sisäpiirin, kuin  
ulkopaikkakuntalaistenkin silmin Emma Teatterin komediassa. 
 
Komedia pureutuu kotiseuturakkauteen ja siihen, miksi juuri Heidekenilla  
syntyneet ovat aitoja turkulaisia. Kaikki alkaa siitä, kun aidon turkulaisuuden  
häviämisestä huolestuneet valtaavat Heidekenin ja vaativat synnytysten  
palauttamista legendaariseen sairaalarakennukseen. Poliisi-Pekka lähtee  
selvittämään valtausta ja joutuu yllättävään seikkailuun, joka vie hänet matkalle turkulaisuuden ytimeen. 
Käy nimittäin ilmi, että Heidekenilla syntyy kaikenlaisia turkulaisia asioita, ei ainoastaan ihmisiä. 
 
Esityksen ovat kirjoittaneet Miska Kaukonen ja Satu Rasila. Näyttämöllä aito- tai wannabe-turkulaisina 
nähdään Teemu Aromaa, Iikka Forss, Hilma Kotkaniemi ja Tom Petäjä. 
 
Liput: 29,-/perus ja 27,-/eläke. Sitovat lippuvaraukset ajalla 10.-20.4.2019 (max. 2 lippua/jäsen) yhdis-
tyksen s-postiin otsikolla ”Heideken” (tai Jaana Digert 040 6341429). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Samppalinnan kesäteatterissa… 

Perjantai on pahin perjantaina 14.6.2019 klo 18.00  
 
Perjantai on Pahin perustuu samannimiseen Jamie Lee Curtisin ja  
Lindsey Lohanin tähdittämään Disneyn menestyselokuvaan.  
Musikaalikomedia kertoo äidistä ja tyttärestä, joita näyttää yhdistävän  
vain tauoton tarve olla toistensa riesana. Heidän erimielinen elämänsä 
kokee kuitenkin täyskäännöksen, kun he odottamattoman  
käänteen seurauksena joutuvat viettämään päivän toistensa kengissä.  
Luvassa on hulvaton tarina täynnä toinen toistaan huvittavampia tilanteita,  
kun äiti ja tytär koittavat vaihtuneissa rooleissaan selvitä kiireisen yrittäjän ja  
kasvuvaiheessa kipuilevan lukiolaisen tehtävistä.  
  
Musikaalin ensimmäisessä Open Air -versiossa lavalla nähdään mm. Maria Lund, Linda Hämäläinen, Alen 
Nsambu, Reetta Korhonen, Valtteri Lehtinen ja Aarni Kivinen.   
 
Esityksen kesto noin 2 h 30 min., sisältäen väliajan. 
 
Liput: 25,-/kaikki lippuryhmät. Sitovat lippuvaraukset ajalla 10.-20.4.2019 (max. 2 lippua/jäsen) yhdistyk-
sen s-postiin otsikolla ”Samppalinna” (tai Jaana Digert 040 6341429). Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 
************************************************************************************************************************ 
Asiaa ja kulttuuria siis tarjolla! Muistathan noudattaa annettuja varausaikoja, kiitos! 
 
Vartiovuoren Robin Hoodista on jo kyselty, siitä lisää seuraavassa tiedotteessa.  
Kuten myös kesäretkestä Valkeakosken kesäteatteriin, jossa lauteille nousee Danny… 
 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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