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Vanhat Ketut – Gamla Rävar 

Jäsentiedote 19/2022, 2.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä tiedotteessa: 

Puhutaanpa politiikasta 

Punakuonojen Pikkujoulu  

Kaksi lippua Tallinnaan 

Ulos vaan ja lenkille!  

Pressikortista 

 

 

 

 

Piirros © Teuvo Berggren 

 

Hyvät Vanhat Ketut! 

Syksyn päätapahtuma, Eurooppalainen Pikkujoulumatinea, on jo kohta ovella. Tehdään siitä 

yhdessä hauska tapahtuma. Muista ilmoittautua! 

 

POLITIIKAN KANTAPÖYTÄ  

Kiltakellarissa torstaina 17.11. klo 12.00 
 

Eläkeläiset, mutta yhä aktiiviset politiikan toimittajat, Unto Hämäläinen (HS) ja Jari Niemelä 

(YLE), perehdyttävät meidät politiikan kiemuroihin.  

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.  
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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 

  

 

 

Eurooppa on Vanhojen Kettujen Pikkujoulun 

teemana. 

Kiltakellari tarjoaa erityisesti Ketuille 

suunnitellun eurooppalaisen kolmen aterian 

joululounaan kahveineen,  

ja iki-ihana kotiorkesterimme  

Ladies and Gents solisteineen kiertää 

Eurooppaa musiikin voimalla torstaina 24.11. 

 

Mainio orkesterin johtaja Pekka Leander 

pitää tunnelmaa yllä hauskoine 

välipuheineen. Toimikuntakin valmistelee 

yllätystä. 

 

juliste © Eila Terävä

Tilaisuus alkaa tasan kello 15 ja päättyy valomerkkiin 19.00. HUOM! Ovet aukeavat klo 14.45. 

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

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

vastaan. 

Osallistumismaksut: Ketut 28 euroa, Kettujen seuralaiset 35 euroa. Ota siis seuralaisesi 

mukaan!  

Kiltakellarin eurooppalainen menu on liitteenä. Alkuruoat Kreikasta ja Italiasta, pääruokana 

saksalaisia mausteisia erikoismakkaroita, jälkiruoka Itävallasta. Myös kasvisvaihtoehto löytyy. 

mailto:kaisa.r.jaakkola@gmail.com
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Ilmoittautumiset Erkki Pohjanheimolle viimeistään torstaina 10.11. osoitteella: 

vanhatketut.rttl@gmail.com    Kerro, kumman pääruoan haluat, lihan vai kasvisvaihtoehdon.  

Kiltakellari tarvitsee tiedon. Puhelinnumero mukaan! 

Maksutiedot saat paluupostissa. 

2 lippua vapautui 

TAIKAHUILU, FOTOGRAFISKA JA TALLINNAN JOULUTORI 9. – 10.12. 

Peruutusten vuoksi on kaksi Tallinnan lippua vapaana.  

Rahvusooper Estonia eli Ooppera Tallinna kutsuu Vanhoja Kettuja Mozartin Taikahuilun pariin.  

Heti Tallinnaan saavuttuamme ajamme bussilla Fotografiskaan, missä aina on tarjolla 

mielenkiintoisia valokuvanäyttelyitä. Yövyttyämme tutussa neljän tähden Nordic Hotel Forumissa 

meillä on toisena päivänä aikaa tutustua Tallinnan viehättävään joulutoriin. Paluumatkalla 

nautimme laivalla runsaan joulubuffan.  

Matkan hintaan sisältyy vaikka mitä: 

- laivamatkat kansipaikoin  

- kaksi hyttiä meno- ja paluumatkalla matkatavaroille ja takeille  

- seisovan pöydän aamiainen menomatkalla   

- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa  

- aamiainen hotellissa  

- bussikuljetukset Tallinnassa ohjelman mukaan  

- oopperalippu, permanto rivit 5,7 ja 8  

- sisäänpääsy Fotografiska-valokuvataiteen museoon  

- jouluinen seisovan pöydän ruokailu paluumatkalla ruokajuomin  

- arvonlisävero  

 

Ilmoittautumiset välittömästi Leena Tamlanderille ltamlander@hotmail.com  

Ota kaveri mukaan! Kerro tarkat nimet ja syntymäajat!!! 

 

Hinta: min 25 lähtijää   

 348 €/hlö/2hh 

 
Huomaa maksuehdot: 
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 100 euroa tulee matkatoimisto Resviarialta, kun 

olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. Loppumaksu erääntyy 4.11.2022 mennessä. Sitova 

sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 

 

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.  

mailto:vanhatketut.rttl@gmail.com
mailto:ltamlander@hotmail.com
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Bussi numero 66:lla pääsee perille, päätepysäkki on Paloheinän parkkialueen vieressä.  

Tarja Hakulinen ja Kaisa Jaakkola kutsuvat. 

MUOVINEN PRESSIKORTTI UUSITTAVA – DIGITAALISEN 

KORTIN VOIMASSAOLO JATKUU 

Muovisen pressikortin voimassaolo päättyy vuoden 2022 lopussa. Mikäli jäsen haluaa uuden 

muovisen kortin vuosille 2023–2024, se pitää itse tilata. 

Digitaalinen pressikortti päivittyy automaattisesti vuoden vaihtuessa. Jäsenen ei tarvitse itse tehdä 

mitään, kortin voimassaolo jatkuu myös vuoden 2023 puolella. 

Digitaalisen kortin voi tilata verkkoasioinnista tai sähköpostilla osoitteesta jasenasiat at 

journalistiliitto.fi. Jos tilaat sähköpostilla, muista laittaa viestiin puhelinnumerosi. 

Muovista korttia ei ole pariin vuoteen lähetetty automaattisesti vaan jäsenen on pitänyt itse tilata 

se. 

Uudet muoviset kortit lähetetään jäsenille joulukuusta alkaen. 

Hyvää loppusyksyä! 

Vanhat Ketut toimikunta 

psta 

Erkki Pohjanheimo 

tiedottaja 


