Vanhat Ketut – Gamla Rävar
Jäsentiedote 15/2022, 21.9.2022

Tässä tiedotteessa:
Jatkoaikoja ilmoittautumisiin:
- Inssipomon Kantapöytä
- Pohjanheimon Kantapöytä
- Huttusen Kantapöytä
Idioottiin ehtii vielä

Piirros © Teuvo Berggren

Hyvät Vanhat Ketut!
Parille Kantapöydälle on annettu lisää ilmoittautumisaikaa. Ensin haluttiin varmistaa, että
tilaisuudet voidaan järjestää.
Tarkista myös muut lähiaikojen tapahtumat jäsentiedotteesta 14/2022. Se löytyy Kettujen
nettisuvuilta, www.vanhatketut.fi/kettuviestit

Ilmoittautumisaikaa jatkettu perjantaihin 23.9.
TEKNIIKAN POMON TARINOITA KANTAPÖYDÄSSÄ - JORMA K. LAIHO
Kiltakellari 27.9.
DI Jorma Laiho toimi Yleisradion teknillisellä jaostolla monissa tärkeissä tehtävissä vuosina 1973–
2013. Jorma toimi lopulta teknisenä johtajana vuosina 2001–2013.
Jorma Laiho on kirjoittanut urastaan teekkarihenkisen veijaritarinan 40 vuotta
yleisradioinsinöörinä. Jorma kertoo Vanhoille Ketuille kettuhenkeen sopivan tarinan, miten nuori
insinööri viihtyi 40 vuotta Yleisradion leivissä ja eteni monien vaiheiden kautta Yleisradion
johtoryhmään muiden selittäjien joukkoon.
Tämä Kantapöytä järjestetään tiistaina 27.9. Osallistumismaksu 12 euroa sisältää lounaan
seisovasta pöydästä ja alustuksen keskusteluineen. Ilmoittautumiset Matti Laiholle
laihon.matti(at)gmail.com viimeistään 23.9. Maksutiedot tulevat paluupostissa.
Lisätietoja löytyy mm. www.vanhatketut.fi ja Kiltakellari osoitteesta Bulevardi 56.
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Ilmoittautumisaikaa jatkettu viikonloppuun
POHJANHEIMO KANTAPÖYDÄSSÄ
Kiltakellari to 6.10. klo 12.
Ilmoittaudu viimeistään 25.9.! Kiltakellarin kabinetti on hyvää vauhtia täyttymässä. Muutama
paikka jäljellä.
Erkki Pohjanheimo kertoo elämästään ja työstään televisio-ohjelmien parissa. Miltä on tuntunut,
mikä on masentanut ja mikä nostanut onnentunteen? Yleäkään ei säästetä. Mistä Erkki sai
varoituksen, vai saiko peräti kaksi? Kuulemme viiltoja Erkin kirjasta, mutta paljon muutakin mahtuu
mukaan.
Mukana on runsaasti valokuvia ja videonäytteitä.
Erkki Pohjanheimon kirja Nauha pyörii ja kamera käy tulee painosta juuri ennen Kantapöytää.
Paikka on tietenkin Kiltakellari, Bulevardi 56, torstaina 6.10. klo 12.
VEKin kiinalaissketsiä valmistellaan 1966. Kuva Yle

Ote kirjan takakannesta:
Pohjanheimon muistelmat välittävät värikkään
kuvan television monipuolisen ammattilaisen
työstä pettymyksineen ja onnistumisineen.
Se piirtää myös muotokuvaa ihmisestä, jonka
innostus työhönsä vaikuttaa rajattomalta.
(Aurinkokustannus)
Tilaisuus alkaa lounaalla klo 12. Osallistumismaksu, 12 euroa, sisältää lounaan seisovasta
pöydästä kahveineen ja alustuksen keskusteluineen. Maksetaan etukäteen Kettujen tilille.
Ilmoittautumiset Leena Tamlanderille ltamlander@hotmail.com viimeistään 27.9.
Avecit mukaan!
Ilmoita puhelinnumerosi! Maksutiedot tulevat paluupostissa.
Voit ilmoittautua myös tänne: vanhatketut.rttl@gmail.com
Kantapöydässä on mahdollisuus ostaa Erkin kirjaa edulliseen Kettuhintaan, 25 euroa. Pankki- ja
luottokortit kelpaavat. Kirja sopinee erinomaisesti vaikka joululahjaksi. Kirja ei ole fakkitietoa, vaan
kaikille ymmärrettävää tarinointia kameran takaa.
350-sivuisen kirjan vähittäismyyntihinnaksi tulee on noin 39 euroa.
Kasvomaskit ovat suositeltavia.
Lisätietoja löytyy mm. www.vanhatketut.fi

Ilmoittautumisaikaa jatkettu
HESSUN MATKASSA NAMIBIAAN JA ETELÄ-AFRIKKAAN
Kantapöytä - Ravintola Kiltakellari ti 18.10. klo 12.00
Vielä mahtuu mukaan! Ilmoittaudu viimeistään 10.10.!
Heikki Huttusen värikkäät ja uskomattomatkin tarinat vievät meidät hänen retkilleen ja tapahtumiin
Namibiassa ja Etelä-Afrikassa.
Kuulemme myös, mitä pitää ottaa huomioon, jos matka suuntautuu Afrikkaan.
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Kettujen Kantapöytä kokoontuu Kiltakellariin
tiistaina 18.10. klo 12. Kiltakellarin osoite on
Bulevardi 56, porttikäytävästä pihan vasempaan
takanurkkaan.
Monet muistavat Heikki Huttusen MTV:n
ohjaajana ja toimittajana. Hän työskenteli muun
muassa Huomenta Suomen toimittajana ja teki
ohjelmajaksoja Luontopolku-osioon. Tesvision ja
Ylen työuraakin mahtuu mukaan. Huttunen oli
käynnistämässä Puoli seitsemän -ohjelmaa.
Kuva Heikki Huttunen

Ylioppilasteatteria ja Ahaa Teatteriakin mahtuu matkan varrelle. Heikki Huttunen on myös
taistelusukeltaja, raivaajasukeltaja, muusikko ja säveltäjä.
Kantapöydän osallistumishintaan, 12 euroa, sisältyy Kiltakellarin lounas.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.10. osoitteeseen: vanhatketut.rttl@gmail.com
Avecit mahtuvat mukaan.
Muista ilmoittaa puhelinnumerosi!
Mukaan mahtuneille lähetetään maksutiedot paluupostissa

IDIOOTTI SIRKUSMAAILMASSA
Teatteri Avoimet Ovet vasta 10.11.

Näytelmän esitykset on siirretty sairastapauksen vuoksi. Kettujen esitys on torstaina 10.11 klo 19.
Taisto Reimaluoto, Jari Virman, Ulla Raitio, Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola sekä
nykysirkusryhmä Agit-Cirk loihtivat ohjaaja Hanna Kirjavaisen johdolla eteemme uudenlaisen
version Dostojevskin Idiootista.

Avoimet Ovet kertoo näin:
Hanna Kirjavainen sijoittaa Idiootin nykyaikaan ja
sirkukseen ja luo ajankohtaisille valtapoliittisille
tapahtumille metaforisen kehyksen. Esitys on
karnevalistinen tragikomedia, jossa leikitellään
sirkusilluusion, silmänkääntötemppujen ja
viihdyttämisen idealla.
Esitys tehdään yhteistyössä Agit-Cirk nykysirkusryhmän kanssa. Agit-Cirk tuottaa
persoonallisia ja taiteellisesti korkeatasoisia
poikkitaiteellisia nykysirkusesityksiä ympäri Suomea.
Kuva Avoimet Ovet

Lipun hinta 22 euroa. Ilmoittautumiset 6.10. mennessä puhelinnumeroitten kera Erkki
Pohjanheimolle vanhatketut.rttl@gmail.com
Maksutiedot tulevat paluupostissa.
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Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5, 00130 Hki. Porttikäytävästä pihalle.
Kasvomaskeja saatetaan edelleen suositella.
Hyvää syksyn jatkoa!
Vanhat Ketut toimikunta
psta
Erkki Pohjanheimo
tiedottaja
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