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Vanhat Ketut – Gamla Rävar 

Jäsentiedote 18/2022, 25.10.2022 

 

Tässä tiedotteessa: 

Pressikortin uusiminen 

Puhutaanpa politiikasta 

Pikkujoulu tulla kilisee  

Ulos vaan ja lenkille!  

 

 

 

 

Piirros © Teuvo Berggren 

 
 

Hyvät Vanhat Ketut! 

Täällä koronapotilas yrittää näppejään saada osumaan oikeisiin kohtiin läppärin näppäimistöä. 

En halua surkuttelua, mutta mielelläni varoitan teitä kaikkia, jotka ovat saaneet kolme tai neljä 

(ehkä jo viisikin) koronapiikkiä. Ei se rokotus koronalta suojaa, se vaan lievittää eli estää vakavan 

sairastumisen. Mutta kovaa yöllistä kurkkukipua se ei ainakaan tämän Ketun osalta lyönyt 

kanveesiin. Hieman kuumetta, ääni maassa tai kadoksissa, vähän päänsärkyä. Eilen ja tänään on 

ollut hieman helpompaa. 

Pitäkää maskia, ihmiset! Ja muistakaa käsihygienia!  

 

TULOSSA TIETOA PRESSIKORTIN UUSIMISESTA - MALTA TOVI! 

 

Muovinen pressikortti on voimassa tämän vuoden 2022 loppuun asti. Digitaalinen pressikortti 

päivittyy automaattisesti vuoden vaihtuessa. 
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Ohjeita muovisen kortin uusimiseen on tulossa kaikkiin liiton viestintäkanaviin loka-marraskuun 

vaihteessa. Seuraa liiton viestintää. 

POLITIIKAN KANTAPÖYTÄ  

Kiltakellarissa torstaina 17.11. klo 12.00 
 

Vaaleihin on aikaa alle puoli vuotta ja vaalikamppailu näyttää olevan jo täydessä käynnissä.  

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023. Kokoomus paistattelee nyt gallupien johdossa 

ja Petteri Orpon hymy senkun levenee.  Mutta kestääkö kantti, kiljuvatko kilpailijat liikaa?  SDP on 

kakkosena ja Perussuomalaiset kolmosena.  Kuihtuuko Keskusta entisestään?   Kelpaisivatko 

Perussuomalaiset Petteri Orpolle mahdolliseen porvarihallitukseen?  Miltä maistuisi sittenkin 

sinipunahallitus?  Kuinka realistisia ovat poliitikkojen vaalinaluspuheet? Kuka leikkaisi mistäkin?  

Kysymyksiä riittää - ja kaikkea ehtii vielä tapahtua.  

Politiikan ajankohtaisia kiemuroita pohtivat kokeneet, eläköityneet, mutta aktiiviset politiikan 

toimittajat Unto Hämäläinen (HS) ja Jari Niemelä (YLE). Lopuksi veikkaus hallituskokoonpanosta!  

Voittajalle Kettumuki. Tulos selviää huhti-toukokuussa 2023.  

Kantapöytä alkaa lounaalla klo 12, sen jälkeen politiikan pohdintaa.  Osallistumisen hinta on 12 

euroa. Sisältää lounaan.  

Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Kaisa Jaakkolalle kaisa.r.jaakkola@gmail.com      

Laittakaa puhelinnumero mukaan. Mukaan mahtuneille maksutiedot paluupostissa.  

Kiltakellarin osoite on Helsingissä Bulevardi 56. Porttikäytävästä sisäpihan vasempaan 

takanurkkaan.   

  

EUROOPPALAINEN PIKKUJOULUMATINEA 

Kiltakellarin iso sali 24.11. klo 15 

 

Joulun lähestyessä Ketut ovat mukana ajan hengessä ja lähestyvät Eurooppaa, mikäli mahdollista 

vielä vauhdikkaammin kuin ennen. Kiltakellari tarjoaa meille eurooppalaisen kolmen aterian 

joululounaan kahveineen, ja iki-ihana kotiorkesterimme Ladies and Gents solisteineen kiertää 

Eurooppaa musiikin voimalla torstaina 24.11. Pekka Leander pitää tunnelmaa yllä välipuheineen. 

Toimikuntakin valmistelee yllätystä. 

mailto:kaisa.r.jaakkola@gmail.com
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Tilaisuus alkaa tasan kello 15 ja päättyy valomerkkiin 19.30, ellemme saa vielä vähän lisäaikaa. 

Ateriointi, keskustelut ja musiikki vuorottelevat pitkin iltapäivää. Baari avautuu alennetuilla 

kettuhinnoilla. Arpajaisetkin pidetään. Varaa siis pikkurahaa mukaan! Isompikin seteli otetaan 

vastaan. 

Osallistumismaksun suuruus on vielä hieman auki, koska sairastumisten vuoksi Keltakellarin 

lounaan lopullinen hinta ei ole vielä tiedossa. Se tulee olemaan Ketuilta 25–30 euroa ja aveceilta 

30–35 euroa. Ota siis seuralaisesi mukaan! 

Ilmoittautumiset Erkki Pohjanheimolle viimeistään torstaina 10.11. osoitteella: 

vanhatketut.rttl@gmail.com 

Maksutiedot saat heti, kun hinta on varmistunut. 

KETTUKÄVELYLLE! 

Kettukävelyt jatkuvat Paloheinässä aina kun sää sallii. Mukaan mukaan vaan! Treffit joka 

maanantai klo 12 Paloheinän kahvilarakennuksen kupeessa. Ei tarvitse ilmoittautua. Reilun neljän 

kilsan ja vajaan 300 kalorin lenkki. Tunnin verran raikasta kävelyä keppien kanssa tai ilman, 

loistoseurassa raikkaassa ilmassa. Säävaraus.  

Bussi numero 66:lla pääsee perille, päätepysäkki on Paloheinän parkkialueen vieressä.  

Tarja Hakulinen ja Kaisa Jaakkola kutsuvat. 

 

Hyvää syksyn jatkoa! 

Vanhat Ketut toimikunta 

psta 

Erkki Pohjanheimo 

tiedottaja 

mailto:vanhatketut.rttl@gmail.com

