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Arvoisa JHL 476:n jäsen! 
 
 
Odotellaan lämpimiä kevätpäiviä. 
Odotellaan tulevan kesän lomia. Odotellaan, että kavala katarri 
selätettäisiin ja päästäisiin jälleen viettämään vapaa-aikaamme, 
kukin haluamallaan tavalla. Ja kovasti odotellaan, että valtiovalta 
ja terveysviranomaiset vapauttavat lystinpidon kaikkien iloksi.  
Kovasti on yhdistyskin varaillut teatteriesityksiin lippuja, myynyt niitä jäsenille ja 
sitten onkin koko esitys peruuntunut tai siirtynyt hamaan tulevaisuuteen. 
 
Nyt on taas jotain odotettavaa, kaksi kesäteatteritapahtumaa saatu varmistettua. Lukaise lisää alta… 
 
 
************************************************************************** 
Kesädekkari Naantalin Emmateatterissa… 

39 askelta  
torstaina 10.6.2021 klo 19.00 
 
Väärä mies, viileä nainen, tumma brittihuumori - ja hurjin takaa-ajo,  
joka Emma Teatterin lavalla on kuunaan nähty!  
Tämän vuoden must see -kesäkomedia on itsensä Alfred Hitchcockin  
kuuluisaksi tekemä vakoojafarssi 39 askelta. Yleisön rakastamat Emma-veteraanit Miska Kaukonen ja Tom 
Petäjä nähdään jälleen näyttämöllä. Ja lisätään kierroksia nimeämällä ohjaajaksi sukkelasti rullaavien seik-
kailujen mestari Mikko Kouki, päärooliin Don Juanista ja Taru sormusten herrasta tuttu ja tanssimallakin 
koko kansan hurmannut Hannes Suominen ja yleisöä yllättämään komediadebyyttinsä tekevä Elviira Ku-
jala.   
 
Nostalginen dekkaritarina kuljettaa katsojat 30-luvun Lontoosta Britannian ylämaille keskelle hurjaa takaa-
ajoa, jonka tavoitteena viattomalla poikamies Richard Hannaylla on vapauttaa itsensä murhasyytteestä. 
Oh dear! Vauhdikas ja vaarallinen kissa-hiirileikki vakoojien kanssa saa toinen toistaan jännittävämpiä 
käänteitä, kun mukaan sotkeutuvat salaperäinen kaunotar, maalaismajatalon pitäjät ja epäilyttävä skotti-
herra. Onnistuuko päähenkilömme todistamaan syyttömyytensä, paljastamaan mitä mystinen 39 askelta 
tarkoittaa ja löytämään vielä rakkaudenkin? Tämä, ja ihan pari muuta naurettavan tärkeää seikkaa selviä-
vät Emma Teatterissa kesällä 2021!  
 
Liput: 20,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 3.-7.5.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-pos-
tiin otsikolla ”Emma” (tai Jaana Digert 0500 768826). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
********************************************************************************************** 
Suomen Musiikkiteatteri ylpeänä esittää musikaalin Juicesta… 

VIIDESTOISTA YÖ  
keskiviikkona 4.8.2021 klo 18.00 
 
Huikea matka Juicen ja hänen ystäviensä maailmaan!  
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta Juhani Juice Leskisen syntymästä ja  
nyt on juhlan aika! Juicea on pidetty suomalaisen rock-musiikin isähahmona ja  
Manse-rockin luojana. Hän oli nerokas laulaja ja lauluntekijä, sanoittaja ja kirjailija.  
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Hän on laulanut itsensä omintakeisilla kappaleillaan kaikkien suomalaisten  
sydämiin. Hän oli mestarillinen riimittelijä, yhteiskuntakriitikko ja inhimillisyyden  
puolesta puhuja. Hänen lauluissaan on myös paljon huumoria ja ne kertovat  
usein rakkaudesta. Juicea esittää upea artisti ja muusikko Matti Mikkonen alias  
Matthau Mikojan, manserockari jo toisessa sukupolvessa. Musikaalissa tehdään  
huikea aikamatka Juicen ja hänen ystäviensä maailmaan. Juicen suurimpien  
klassikoiden lisäksi kuulemme Mikko Alatalon tuotantoa, Manserockin parhaita  
paloja, unohtamatta Tuuliajolla risteilyn hulvattomia yhtyeitä.  
 
Tervetuloa nauttimaan, pöytä on katettu suomalaisen rockin parhailla antimilla! 
 
Liput: 20,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 17.-21.5.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-
postiin otsikolla ”Juice” (tai Jaana Digert 0500 768826). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
 
Ruissalon Kesäteatteri sijaitsee Ruissalon luonnonkauniissa Kansanpuistossa meren rannalla.  
Saapuminen esitykseen on helppoa niin autolla, bussilla, pyörällä, kuin vesibussillakin.  
Esitykset ovat 1920-luvun huvilamaisessa paviljongissa, joka aikoinaan juurikin valmistui kesäteatteriksi ja 
tanssisaliksi. Nyt kaunis ja valoisa paviljonki pääsee jälleen alkuperäiseen käyttöönsä; – Ruissalon Kesäte-
atteri herää henkiin!  
 
Kesäteatterissa on myös kahvila herkullisine tarjoiluineen.  
Ruokailuun on mahdollisuus viereisessä ravintolassa, Villa Promenadessa. Ruissalon kesäteatterissa pää-
set aina tunnelmalliseen, lämpöiseen ja kesäiseen tunnelmaan, oli sää sitten mikä tahansa. 

     
 

 
 

 
Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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