
Vanhat	  Ketut	  -‐	  	  Gamla	  Rävar	  	  

	  Toimintasuunnitelma	  vuodeksi	  	  2014	  

Juhlavuosi	  on	  onnellisesti	  takana	  ja	  kettukatseet	  toivon	  mukaan	  suunnattu	  tarkkana	  tulevaisuuteen.	  	  

Toimintamme	  on	  viimeisten	  vuosien	  aikana	  vakiintunut	  jäsenistön	  toiveiden	  mukaiseksi,	  	  matkoja,	  

kulttuuria,	  esitelmiä	  ja	  kettukeskusteluja	  ja	  väliin	  vähän	  liikuntaa	  nivelten	  rasvaamiseksi.	  Vaikka	  kettujen	  
loikat	  iän	  myötä	  hiukan	  lyhenevätkin	  niin	  eteenpäin	  jälleen	  mennään	  seuraavalla	  kattauksella:	  

Kettukinon	  hyvät	  kokemukset	  kääntävät	  alkavana	  vuonna	  painopisteen	  Kavin	  elokuvateatteriin.	  
Tarkoituksemme	  on	  tutustua	  elokuvien	  maailmaan	  niin	  ohjaajien,	  tuottajien	  kuin	  näyttelijöidenkin	  

näkökulmasta.	  	  Toivon	  mukaan	  saamme	  esimerkiksi	  Klaus	  Härön,	  Ville	  Virtasen	  ja	  Jörn	  Donnerin	  
kertomaan	  vuoden	  mittaan	  teostensa	  taustoista	  ja	  samalla	  pääsemme	  katsomaan	  heidän	  töitään.	  	  	  

Vanhat	  kantapöydät	  on	  putsattu	  ja	  uusia	  katetaan.	  	  Jäsenistön	  ehdotuksia	  kaivataan	  mielenkiintoisten	  
alustajien	  saamiseksi.	  Kevään	  EU-‐vaaleja	  on	  ainakin	  tarkoitus	  pohjustaa.	  

Toukokuussa	  astumme	  laivaan	  ja	  piipahdamme	  Tukholman	  kulttuurikeväässä.	  Heinäkuussa	  kettuja	  

kutsuvat	  taiteet	  ja	  musiikki	  Salmelan	  kartanokesään	  Mäntyharjuun	  .	  Sitten	  syyskuussa	  aikomuksena	  on	  
valloittaa	  Ateenan	  kukkulat	  ja	  Leroksen	  saari	  ja	  näin	  suunnata	  kirjailija	  Göran	  Schildtin	  vanavedessä	  
Kreikkaan	  .	  

Perinteinen	  kevätpurjehdus	  suuntautuu	  tällä	  kertaa	  kesäkuun	  alussa	  Tammisaaren	  saaristoon.	  Yhdistetyllä	  

bussi-‐	  ja	  vesibussimatkalla	  tulee	  tutuksi	  myös	  Jussarön	  kiehtova	  kaivossaari	  asiantuntevine	  opastuksineen	  
ja	  saaristolaispöytineen.	  	  	  

Ketuille	  tämä	  vuosi	  onkin	  oikea	  veden	  ja	  kalan	  vuosi.	  Kettukeittiössä	  voi	  kevään	  kuluessa	  Pontuksen	  ja	  
vierailevien	  kalaexperttien	  avulla	  oppia	  ruokakalan	  käsittelyn	  salaisuudet.	  Syksyllä	  sitten	  on	  marjojen	  ja	  

sienten	  vuoro.	  Kaikki	  halukkaathan	  eivät	  hellojen	  äärelle	  mahdu,	  mutta	  kettunettiin	  eli	  omille	  sivuille	  
ilmestyvät	  niin	  reseptit	  kuin	  käytännön	  ohjeetkin	  	  koko	  kettuköörille.	  	  	  

Itämeren	  kunto	  kiinnostanee	  ainakin	  vettä	  pelkäämättömiä	  kettuja.	  Niinpä	  tarkoituksena	  on	  vierailla	  
alkusyksystä	  merentutkimusalus	  Arandalla	  ja	  saada	  asiantuntijoilta	  päivitetyt	  tiedot	  kesän	  

tutkimustuloksista.	  

Tottahan	  toki	  teatterit	  ovat	  mukana.	  Syksyn	  antia	  ei	  vielä	  ole	  lyöty	  lukkoon	  ,	  mutta	  	  jo	  helmikuussa	  teatteri	  
Avoimet	  Ovet	  avaa	  Minna	  Canthin	  Työmiehen	  Päiväkirjan.	  Huhtikuussa	  sitten	  pistämme	  Sormemme	  
Hunajapurkkiin	  Ryhmiksen	  taitavien	  näyttelijöiden	  mukana.	  	  	  

Ensimmäiset	  tämän	  vuoden	  kettukeilat	  on	  jo	  kaadettu	  mutta	  harjoitukset	  jatkuvat.	  	  

Tarkennukset	  ja	  aikataulut	  sekä	  ohjelmalisäykset	  löytyvät	  tuttuun	  tapaan	  kettujen	  nettisivuilta	  

www.vanhatketut.fi.	  Niitä	  on	  syytä	  vilkaista	  säännöllisesti	  jos	  vaikka	  jäsenkirjeet	  ovat	  päässeet	  
hukkumaan.	  	  	  

Kettulaumassa	  et	  ole	  koskaan	  yksin!!!!!!!	  

Toimikunta	  


