TAPAHTUMAKALENTERI ELOKUUSTA ETEENPÄIN
2019
Päiväys 24.7.2019
HUOMIO, tärkeä uusi tieto
Kaikkiin tilaisuuksiin pelkät ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset
kulttuurikilta@outlook.com
Ilmoittautuminen on aina sitova.
Jos haluat kysyä jostain tilaisuudesta tai muusta ohjelmasta. Ota yhteys puheenjohtajaan
tai sihteerin.
Yhteystiedot:
Kulttuurikillan puheenjohtaja:
Pirjo Aaltovirta, s-posti pirjo.aaltovirta@gmail.com puh. 0400 872 090
Kulttuurikillan sihteeri:
Sirkka ”Sipsu” Koponen s-posti sipsukoponen@hotmail.com uh. 050 5649365
Kulttuurikillan tilinumero FI48 1745 3000 0513 77 + oma viitenumerosi (kysy
tarvittaessa sihteeriltä)
Maksa vasta sitten kun olet saanut tiedon sähköpostiisi että ilmoittautumisesi on
vastaanotettu. Maksamalla tilaisuuden osallistumismaksun on varattu paikka varmistettu.
Ilmoittautumiset vain s-postilla kulttuurikilta@outlook.com
Kun Kulttuurikillan jäsenille tarjotaan Viinikillan ohjelmaa, maksut silloin
Kulttuurikillan tilille. Kun Viinikillan jäsenille tarjotaan Kulttuurikillan ohjelmaa,
maksut silloin Viinikillan tilille, jotta rahat ohjautuvat oikein. Jäsenhinta on
näissä tilaisuuksissa sama.
Jos tarjotaan ulkopuolisen tahon eli ei kummankaan killan järjestämää
ohjelmaa niin jäsentukea ei ole.
Muutokset ovat mahdollisia alla oleviin ohjelmiin ja hintoihin.

Heinäkuu

lomaillaan
Elokuu
Su 4.8. HÖYRYJUNALLA PORVOOSEEN JA JL RUNEBERGILLÄ TAKAISIN
Ohjelma Su 4.8.2019:
Klo 9.15 on kokoontuminen Helsingin Rautatieasemalla Höyryjunan laiturilla raide 7.
Pyrimme menemään samaan vaunuun esim. vaunu 2. Tikkurilasta ja Keravalta voi tulla
mukaan. Matkan hinta on 30€ kaikilta aikuisilta. Lapset 4 – 16 vuotta matkustavat puoleen
hintaan. Perhelippuun 75€ sisältyy kaksi aikuista sekä saman talouden lapset. ja se
maksetaan käteisenä konduktöörille.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.7. kerro samalla, jos olet eläkeläinen.
kulttuurikilta@outlook.com Ilmoittautuminen on sitova.
Aikataulu: Juna lähtee Helsingistä sunnuntaina raiteelta nro 7.
Helsinki
9.44
Tikkurila
10.11
Kerava
10.37
Nikkilä
10.53
Hinthaara
11.29
Porvoon VR asema 11.54
Jatkamme kävellen Porvoon Vanhaan kaupunkiin, jossa voit valita mieleisesi
ruokapaikan. Ruokailut maksetaan itse.
Omaa aikaa kierrellä ja kokoontuminen klo 15.30 JL Runebergin laivalaiturilla.
Porvoossa laiva lähtee matkustajasatamasta, Aleksanterinkadun sillan
kupeesta, kävelymatkan päässä keskustasta sekä Vanhasta kaupungista.
Takaisin Helsingissä olemme n. klo 19.30.
Hinta jäsenille 10 € ja aveceille 39 €, eläkeläinen avec 35 € sekä lapsille 7 - 16v 20
€, alle 7v 10 € Sisältää paluumatkan laivalla ja pientä tarjoilua. Nämä on maksettava
Kulttuurikillan tilille ennakkoon.
To 8.8. ILLALLINEN TAIVAAN ALLA Syödään taas kaikki yhdessä Suomen taivaan alla
torstaina 8.8.2019! Kata illallispöytä, korista se valkoisin liinoin ja tarjoa lempiruokaasi tai
järjestä nyyttärit. Kutsu mukaan ystäväsi, naapurisi, tutut ja halutessasi myös
tuntemattomat.
Ilmoita oma illallisesi tai ilmoittaudu vieraaksi jonkun muun järjestämälle illalliselle niin
Suomessa kuin ulkomailla http://illallinentaivaanalla.yhteismaa.fi/finnish-your-dinner/
Järjestämme killan tilaisuuden, jos sopiva paikka löytyy. Onko sinulla tarjota pöydät,
tuolit, pöytäliinat ja pihamaata tähän tarkoitukseen?
Jokainen osallistuja tuo itse aterian ja välineet sen nauttimiseen.

La 17.8. BACKAKSEN PUIMALAN GRILLIBUFFET JA JARKKO AHOLAN KONSERTTI
Tervetuloa nauttimaan syksyisestä grillibuffetista sekä Jarkko Aholan konsertista
tunnelmalliseen Puimalaan!
Jarkko Ahola tuli aikoinaan tunnetuksi Teräsbetonin laulajana. Hänen ensimmäinen
sooloalbuminsa Ave Maria – Joulun klassikot (2012) on myynyt tuplaplatinaa ja myös sitä
seuranneet levyt Suojelusenkeli – Joulun klassikot 2 (2014) ja Romanssi (2016) ovat
myyneet platinaa ja kultaa. Rock-tenorin viimeisin, miehen omia biisejä sisältävä Mä tuun
suo luo -albumi julkaistiin keväällä 2018 ja se meni suoraan Suomen virallisen listan 2. sij.
Jarkon kesän keikoilla kuullaan hänen oman musiikin lisäksi myös konserttisaleista tuttuja
cover-hittejä.
Illan aikataulu
klo 17.30 Ovet aukeaa ja ruokailu alkaa (Ruokailu klo 17.30 -19.00)
klo 19.00 Jarkko Ahola esiintyy
klo 22.00 Tapahtuma päättyy
Hinta Kulttuurikillan jäsenelle 50 € ja avecille 65 €. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut
viimeistään 1.8. kulttuurikilta@outlook.com
Syykuu
Su 8.9.2019 klo 13 ALEKSANTERIN TEATTERIKIERROS Kreivitär Amalian
draamakierros, Aleksanterin teatteri Aleksanterin teatterin perustajan puoliso Amalia
Adlerberg kierrättää yleisöä teatterin tiloissa ja kertoo niin rakkaasta teatteristaan kuin
elämästään Saksassa, Venäjällä ja Suomessa. Kierros ei valitettavasti sovi
liikuntarajoitteisille. Sitovat ilmoittautumiset 18.8,2019 mennessä
kulttuurikilta@outlook.com Kierros on Kulttuurikillan jäsenelle maksuton, avec 10 €.
Omakustanteiselle kahville tai lounaalle kierroksen jälkeen.

Ke 18.9.klo 18.30 PIENI MERENNEITO DISNEY MUSIKAALI Helsingin kaupunginteatteri
Syksyllä 2019 Kaupunginteatterin suuri näyttämö muuttuu vedenalaiseksi taikamaailmaksi,
kun lumoava Disney-suurmusikaali Pieni merenneito saapuu Helsinkiin. Nuori merenneito
Ariel haluaa jättää merellisen kuningaskunnan ja elää ihmisten maailmassa. Ariel rakastuu
prinssiin ja tekee merinoidan kanssa sopimuksen voidakseen elää rakastettunsa kanssa.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 17.8.2019. kulttuurikilta@outlook.com

Hinta Kulttuurikillan jäsenelle 70 € ja avecille 88 €, lapset alle 17v 30 €. Hinta sisältää lipun
ja väliaikatarjoilun. Liput ovat teatterin parhailta katsomoriveiltä 6.7 ja 8.

Ke 25.9.klo 18.00 MURHAKÄVELY HELSINGISSÄ
Kävelylle lähdetään Telakkakadun ja Punavuorenkadun risteyksestä.
Tule mukaan kuulemaan Helsingin historian hyytävimmistä henkirikoksista. Opastetulla
kierroksellamme syvennytään pääkaupungissa tapahtuneisiin murhiin niiden oikeilla
tapahtumapaikoilla. Steen Christensenin ampumista poliiseista puhutaan edelleen, mutta
muistatko vielä Kaivopuiston lapsisurman tai vuodesohvaan piilotetun ruumiin? Mitä oikeasti
tapahtui Maiju Lassilalle? Hinta: Kulttuurikillan jäsenelle maksuton, avec 15€ Kävely päättyy
Ullanlinnan mäelle. Omakustanteiset kahvit päätteeksi, jos sopiva paikka löytyy. Viimeinen.
ilmoittautumis päivä on 15.9. kulttuurikilta@ooutlook.com

Su 29.9. klo 15.00 HAM taidemuseo Tennispalatsi. Ellen Thesleff- näyttely
Jokainen maksaa itse pääsymaksun. Museokortti käy. Kulttuurikillan jäsenille opastus on
maksuton, aveceille 5€. Haluttaessa omakustanteiset kahvit tai ruokailu päätteeksi.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.9. kulttuurikilta@outlook.com

.
Lokakuu
To 3.10. klo 19. FINNAIR SOI; ALEKSANTERIN TEATTERI Positiivinen, lauluniloinen ja
musiikillisesti monipuolinen Finnairin henkilökunnan kuoro, Finnair Singers, juhlii hienoa
musiikillista taivaltaan Finnairissa työskentelevien upeiden musiikin ammattilaisten kanssa.
Nykyään naiskuorona laulavan kokoonpanon 70-v. juhlavuosikonsertin vierailevina tähtinä
kuulemme illan aikana palkittua lentoemäntä-oopperalaulaja Silja Aaltoa, muusikko-

lentoperämies Mikael Konttista,
sekä maailman ainoaa lentäjistä koostuvaa Pilot´s Big Bandia. Suurin osa kuorolaisista
viettää työpäivänsä pilvien yläpuolella Finnairin lennoilla asiakkaita palvelemassa…ja
joskus jopa laulaen.
Energisen kuoron neliääninen yhteissointi muodostuu kuitenkin lentävän henkilökunnan
lisäksi IT:n, markkinoinnin, rahdin, tekniikan
ja maa-asiakaspalvelun ammattilaisten yhteissoinnista. Hinta Kulttuurikillan jäsenelle 10€
ja avecille 20 € Sitovat ilmoittautumiset 15.9. mennessä kulttuurikilta@outlook.com

Pe 18.10. klo 19.00 samana iltana 3 eri tilaisuutta. Mihin niistä sinä lähdet?
JARKKO AHOLA TAPIOLASSA tai
VALTTERI TORIKKA MUSIIKKITEATTERI KAPSÄKISSÄ tai
TOIVEJAZZIA SAVOY-TEATTERISSA
Valtteri Torikka esiintyy Musiikki teatteri Kapsäkissä, Hämeentie 68, Helsinki
Jarkko Ahola esiintyy Tapiolan Kulttuurikeskuksessa, Kulttuuriaukio 2, Tapiola
Savoy-teatterissa, Kasarmikatu 46. "Toivejazzit" Uusi Radion Rytmipojat esittää
kuuntelija-äänestäjien, eniten toivomat kappaleet, jazz-sovituksina.
Orkesterin kokoonpano Savoyssa:
Seppo Hovi (p/acc/tarinat), Mikko Pettinen (trp), Antti Sarpila (cl/sax), Pekka Toivanen
(sax/cl), Jay Kortehisto (trb), Juha Lanu (g), Wade Mikkola (b) ja Thomas Rönnholm (d)
Kaikkiin näihin Kulttuurikillan jäsen 20 € ja avec 35 € Sitovat ilmoittautumiset
mahdollisimman pian mutta viimeistään 1.10. kulttuurikilta@outlook.com
Hankimme lippuja kysynnän mukaan ja ne saattavat loppua ennen aikojaan.
Ma 28.10. klo 19.00 RYHMÄTEATTERI Onnellisten saari -kaupunginosakomedia
radikalisoitumisesta. Helsinginkadun näyttämö.
Lähellä Helsingin kantakaupunkia on kaupunginosa, jossa asuu hyvin
toimeentulevia ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Siellä asuu myös näytelmämme
keski-ikäinen ja keskiluokkainen esikoistansa odottava pariskunta, jonka elämä
on arkisen tavallista, harmitonta ja seesteistä.
Mutta uudisasukkaat lännestä ja idästä asuttavat yhä aktiivisemmin
kaupunginosaa, pysäköivät audinsa jalkakäytäville, puuhaavat kieroa
kaavaluonnostansa sekä rajaavat tonttinsa kyltein ja aidoin. Jotain on tehtävä
ennen kuin veret sekoittuvat ja kaupunginosan natiivit kuolevat sukupuuttoon.
Perhettä on suojeltava kaikin keinoin ja alkuperäisasukkaiden oma kulttuuri
säilytettävä.

"Päivisinhän tää on niin kuin mikä tahansa kaupunginosa, mutta kun aurinko
laskeutuu, tää saari muuttuu yösaareksi, omaksi todellisuudeksi, josta
tavallisella kansalaisella ei oo aavistustakaan.”
Okko Leon uusi kotimainen näytelmä on komedia yhtenäiskulttuurin
katoamisesta, kaupunginosanationalismista, pelosta, vihasta ja rajojen
kaipuusta.
Ohjaus: Robin Svartström
Rooleissa: Santtu Karvonen, Katja Küttner, Matti Onnismaa ja Pihla Penttinen
Lavastus: Janne Siltavuori
Valo- ja videosuunnittelu: Ville Mäkelä
Äänisuunnittelu: Jussi Kärkkäinen
Pukusuunnittelu: Kirsi Gum
Maskeeraus: Ari Haapaniemi
Lipun hinta Kulttuurikillan jäsenelle 22 € ja avec 32 €
Sitovat ilmoittautumiset kulttuurikilta@outlook.com viimeistään 7.9.

.
Ke 30.10. klo 17.00 MICHAEL JACKSON näyttely WeeGee Emma Espoon Tapiola,
Ahertajantie 5 Sitovat ilmoittautumiset 20.10.
Museo on auki klo 19.00 asti. Opastus alkaa klo 17.00. Kulttuurikilta maksaa oppaan,
jäsenille maksuton ja josta avecit maksavat 5€ käteisellä paikan päällä. Lisäksi jokainen
maksaa pääsymaksun itse. Yli 70v ja museokorttilaiset maksutta.
Michael Jackson: On the Wall -näyttelyn Euroopan kiertue saapuu EMMAan elokuussa.
Vuoden 2019 päänäyttelyyn on koottu johtavien nykytaiteilijoiden tulkintoja ilmiöstä nimeltä
Michael Jackson. Laajan näyttelyn yli 40 taiteilijaa Andy Warholista Grayson Perryyn, Isa
Gentzkeniin ja Jordan Wolfsoniin ovat teoksissaan tutkineet Jacksonin henkilön ja tarinan
vaikutusta kulttuuriimme ja ajatteluumme. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.10.
kulttuurikilta@outlook.com Ryhmään mahtuu max 20 henkilöä.

Marraskuu
La 2.11. klo 19. PEACOCK LINNANMÄKI, JARKKO TAMMINEN SHOW
Jäsen 26 € ja jäsen 40 €
Imitaattori Jarkko Tamminen nousee imitaatiohahmojensa sekä nelihenkisen livebändin
kanssa Linnanmäen Peacock-teatterin lavalle ensi loka-joulukuussa! Ilta sisältää
imitaatioita niin urheilun, politiikan kuin viihteen saralta. Suurta osaa näyttelevät toki myös
lauluimitaatiot niin kotimaisista kuin ulkomaisista tähdistä! Lavalla nähdään uusia hahmoja
ja vanhoja suosikkeja Paula Koivuniemestä Ville Haapasaloon ja Sauli Niinistöstä Lauri
Tähkään. Jarkon lisäksi esityksessä on neljän hengen livebändi sekä näyttävä ylöspano.
Alustavat ilmoittautumiset 1.9. mennessä kulttuurikilta@outlook.com sillä ilmoitamme
alustavan lippumäärän silloin.

Ke 6.11. klo 17.30 AMOS REX, LASIPALATSI, BIRGER CARLSTEDT
Syksyllä 2019 Amos Rex esittelee Birger Carlstedtin (1907 – 1975) elämäntyötä suuressa
retrospektiivisessä näyttelyssä, joka käsittää taiteilijan koko tuotannon 1920-luvun
abstrakteista kokeiluista aina 1950-luvulta alkaneeseen konkretistiseen kauteen saakka.
Carlstedt oli suomalainen modernismin edelläkävijä, abstraktin taiteen uranuurtaja ja
monilahjakas dandy, joka työskenteli maalauksen lisäksi sisustussuunnittelun, muotoilun
ja lavastuksen sekä monumentaalimaalauksen projektien parissa. Osaksi näyttelyä tullaan
rakentamaan rekonstruktio Carlstedtin suunnittelemasta Le Chat Doré -kahvilasta, joka
toimi Helsingin Unioninkadulla kieltolain aikaan, vuodesta 1929 lähtien. Birger Carlstedt näyttely perustuu Amos Rexin hallussa olevaan kokoelmaan, jonka taiteilija ja tämän
vaimo testamenttasivat museolle. Näyttelyn yhteydessä ilmestyy Carlstedt-julkaisu, joka
sisältää viisi taiteilijan laajaa tuotantoa tarkastelevaa artikkelia. Liput ryhmäalennuksella 12
euroa tai museokorttia näyttämällä veloituksetta. Sitovat ilmoittautumiset
kulttuurikilta@outlook.com viimeistään 1.11. Opastus on jäsenille maksuton, avecit
maksavat 5€ käteisellä paikan päällä. Jokainen hankkii itse pääsylipun. Ryhmähinta 12€,
museokortilla maksutta.
La 9.11.klo 13.00 " NUNNIA JA KONNIA". Lahden kaupunginteatteri. Retken järjestää
Hgin työväenopiston opistolaisyhdistys ry. Pelkän lipun hinta ilman väliaikatarjoilua 51€
HUOM. Tähän ilmoittautumiset ja lisätiedot sipsukoponen@hotmail.com tarjolla
myös koko matkapaketti sis. kuljetus, lounas lippu ja väliaikatarjoilu.

Pe 22.11. klo 18.00 PIKKUJOULU Korpilammella Yhteinen pikkujoulu Viinikillan ja
muidenkin kiltojen kanssa, jos haluavat mukaan. Aluksi viinitasting, (4-5 viiniä).
Perinteisen, erittäin runsaan joulupöydän alkuun tarjotaan kuohuviini. Orkesteri soittaa klo
21–01:30 Hinta molempien kiltojen jäsenille 55 € ja aveceille 75 €. Sitovat
ilmoittautumiset 8.11. mennessä. kulttuurikilta@outlook.com
Mahdollisuus yöpyä erikoishintaan sisältäen majoituksen, runsaan buffet aamiaisen,
saunan ja uima-altaan käytön, pysäköinnin 1 hengen huone 85€, 2 hengen huone 95€.
Huonevaraukset tehdään suoraan hotelliin hinta ja tilaisuus mainiten.
La 23.11. HURJARUUTH TALVISIRKUS BAU, näytös joko klo 13 tai 17
Kaapelitehtaan Pannuhallissa, Tallberginkatu 1 P, 00180 Helsinki Hinta avoin.
Ohjaus: Liisa Risu
Wau, Talvisirkus BAU! Tanssiteatteri Hurjaruuthin talviklassikko taituroi nyt
rakennustyömaalla. Luvassa ketterää raksaparkouria ja teollisuushallin seinistä rapisevaa
kummitusromantiikkaa.
Sirkusta, tanssia ja videotaidetta yhdistävä Talvisirkus on lämminhenkinen
nykysirkusesitys,
joka sopii kaiken ikäisille. Kaapelitehtaan Pannuhalli on toiminut Talvisirkuksen kotina
vuodesta 2000. Talvisirkus BAU on leikkisä kunnianosoitus rosoiselle ja
teollisromanttiselle Pannuhallille sekä sen todelliselle ja kuvitellulle historialle.
Esityksessä nähdään huipputaitavia sirkustaiteilijoita muun muassa Ranskasta, Ruotsista
ja Suomesta. Videosuunnittelusta vastaa useita Talvisirkusten upeita videolavastuksia
luonut Joona Pettersson. Iiro Ollilan säveltämä ja liveorkesterin esittämä musiikki
pulppuaa henkeäsalpaavia melodioita ja ihmeellisiä äänimaisemia.
ZAng, zaNG, TuUmp, KLONk, babaBAU – tervetuloa Talvisirkukseen!
Ohjaus: Liisa Risu, Musiikin sävellys: Iiro Ollila, Pukusuunnittelu: Joona Huotari
Lavastus: Jyrki Pylväs, Videosuunnittelu: Joona Pettersson, Valosuunnittelu: Riku Virtanen
Esityksen kesto:
Viikonloppunäytökset n.2 h Ilmoita kiinnostuksesi kulttuurikilta@outlook.com
Tarkemmat tiedot lähetetään kiinnostuneille. Lippuja rajoitetusti, ikäsuositus on.yli 3v.
Joulukuu
To 5.12.klo 19.00 PIRU NAISEKSI Aleksanterin teatteri
Piru naiseksi on ylistys kauneudelle, älykkyydelle ja juonittelulle eli naiseudelle. Ja jotta
soppa olisi taatusti sakea ja sanomista tulisi, on piru naiseksi miehen ohjaama ja
käsikirjoittama. Piru naiseksi on varta vasten kirjoitettu maamme kahdelle koomisimmalle
näyttelijälle Jaana Saariselle ja Jukka Rasilalle. Sukupuolten välinen tasa-arvo on pelkkä
hämyinen illuusio, joka ei ehkä koskaan täysin toteudu- sillä nainen on ollut, on ja tulee
olemaan parempi ja äänekkäämpi Hinta Kulttuurikillan jäsenelle 25€ ja avecille 36€.
Sitovat varaukset 8.11. mennessä. kulttuurikilta@outlook.com
Jouluglögit ja joulukonsertti mahdollisesti viinikillan kanssa yhteisesti.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjelmaan ja hintoihin.
Kulttuurikilta, hallitus

