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Vanhat Ketut – Gamla Rävar 

Jäsentiedote 21/2022, 17.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Tässä tiedotteessa: 

 

Joulukirjoja ostamaan  

Pikkujouluvihjeitä 

Ulos vaan ja lenkille!  

Idiootti elää vielä 

Kantapöytiä tulossa 

 

 

Piirros © Teuvo Berggren 

 

Arvon Vanhat Ketut! 

Vanhojen Kettujen moninainen ja värikäs syksy alkaa olla loppusuoralla, mutta vielä repäistään 

itsemme liikkeelle muutamaan vauhdikkaaseen tapahtumaan. Pikkujoulu on aivan ovella, 

lukutoukkia hemmotellaan ja Tallinnan joulutori, ooppera sekä Fotografiska odottavat. 

 

Muistakaa vierailla myös Vanhojen Kettujen nettisivuilla. Ajankohtaisen tiedon lisäksi seillä on 

mielenkiintoisia kertomuksia menneistä runsaine valokuvineen. Siis: www.vanhatketut.fi 

 

Hyvät ystävät! Kun ilmoittaudutte tapahtumiin, muistakaa myös maksaa viimeistään eräpäivänä. 

On todella ikävää ja toimikunnan jäseniä työllistävää alkaa viime hetkillä karhuta 

osallistumismaksuja. Miksi ette maksaisi saman tien, kun saatte tilinumeron ja viitteen? Nyt 

Eurooppalaisen Pikkujoulun maksamatta jättäneitä oli peräti 12 Kettua. Ei oikein hyvältä näytä. 

  

KIRJAESITTELYYN JA JOULULAHJAOSTOKSILLE 
Werner & Jarl Kirjakauppa kutsuu Kettuja jälleen vierailulle torstaina 1.12. klo 17. Viimeksi meitä 

pidettiin seillä varsin hyvänä. Nyt taas päivitetään kirjamaailmaa. Ja huomaa: Meille tarjotaan 

kirjoja 50 %:n alennuksella! 

Ilmoittautumiset Pirjo Munckille viimeistään 30.11. : pirjoanneli.munck@gmail.com 

Saavu sitten klo 17 osoitteeseen Lönnrotinkatu 21. 

http://www.vanhatketut.fi/
mailto:pirjoanneli.munck@gmail.com
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KETTUJEN PIKKUJOUVINKKEJÄ 

Pikkujoulu Kiltakellarin isossa salissa 24.11. klo 15 

  

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Tänään 

17.11. on selvinnyt, että maksuja vielä 

puuttuu. Huomenna on varmistettava 

Kiltakellariin osallistujien määrä. Sen mukaan 

tulee lasku. 

 

Tilaisuus alkaa siis tasan klo 15. Ovet 

avataan klo 14.45. 

Kaiken muun hyvän lisäksi juhlassa on 

arpajaiset loistavine palkintoineen. Yhden 

arvan hinta on 2 euroa. Varaa pikkurahaa (tai 

isompaakin käteistä) mukaan. Kortilla ei 

arpoja voi ostaa. 

Baarissa sen sijaan kelpaavat vain kortit!!! 

Valomerkki tulee klo 19.00 

juliste © Eila Terävä

Kiltakellari sijaitsee osoitteessa Bulevardi 56. Porttikäytävästä pihan vasempaan takanurkkaan. 

Ratikka 6 ja bussi 22 tuovat melkein portille, Hietalahdentorin pysäkille. 

Tonttulakit päähän ja parrat kasvamaan! 

KETTUKÄVELYLLE! 

Kettukävelyt jatkuvat Paloheinässä aina kun sää sallii. Mukaan mukaan vaan! Ja kun maas on 

hanki, mennään suksilla. 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 tai suksilla, loistoseurassa raikkaassa ilmassa. Säävaraus.  

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

Tarja Hakulinen ja Kaisa Jaakkola kutsuvat. 
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JOKO PÄÄSISIMME IDIOOTIN SEURAAN? 

Teatteri Avoimien Ovien Idiootti -näytelmä on peruttu jo kaksi kertaa sairastapauksen vuoksi. 

Uskomme, että kolmas kerta toden sanoo, ja siksi Vanhoille Ketuille on varattu lippuja Idiootin 

tammikuiseen näytökseen perjantaina 20.1. klo 19.  

Avoimet Ovet siirtää Dostojevskin legendaarisen Idiootin sirkusmaailmaan ja tekee yhteistyötä 

Agit-Cirk -nykysirkusryhmän kanssa. Agit-Cirk tuottaa persoonallisia ja taiteellisesti korkeatasoisia 

poikkitaiteellisia nykysirkusesityksiä ympäri Suomea. 

 

Rooleissa ovat Henry Hanikka, Jari Virman, Ulla Raitio, Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola. Agit-

Cirk -ryhmän kanssa he loihtivat ohjaaja Hanna Kirjavaisen johdolla eteemme uudenlaisen 

version Dostojevskin Idiootista. 

Ilmoittautumiset Erkki Pohjanheimolle 20.12. mennessä: vanhatketut.rttl@gmail.com 

Maksutiedot tulevat paluupostissa. 

KANTAPÖYTÄ - ENNAKKOTIETOA 

Helmikuun Kantapöytään saamme vieraaksi Pro-tukikeskuksen toiminnanjohtaja Jaana 

Kauppisen. Teema on varsin mielenkiintoinen: seksityö, prostituutio ja ihmiskauppa Suomessa. 

Mitä Pro-tukipiste tekee?  

Pistäpä jo nyt kalenteriisi: torstai 9.2. klo 12. 

Tulossa ovat myös Antero Takalan Kantapöytä ja Pekka Toverin Kantapöytä. Parhaillaan 

selvitämme Seela Sellan aikataulua. 

Hyvää pikkujouluaikaa! 

Vanhat Ketut toimikunta 

psta 

Erkki Pohjanheimo 

tiedottaja 

https://www.agitcirk.com/
mailto:vanhatketut.rttl@gmail.com

