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TOIMINTAKALENTERI 2021 

 
 
 Kulttuurikillan toimintamaksu 25,00 € 

Maksun saaja: Kulttuurikilta MMA 
 Tilinumero FI48 1745 3000 0513 77 

Maksuviite: Oma henkilökohtainen viitteesi. Kysy tarvittaessa sihteeriltä 
sipsukoponen@hotmail.com 
 
Jos tilaisuuteen sisältyy ruokailu, niin ilmoita myös mahdollinen ruokarajoite 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittauduttaessa on annettava kaikkien henkilöiden nimet ja ilmoittajan 
puhelinnumero. 
Varaus astuu voimaan vasta kun olet saanut vahvistuksen. Sen jälkeen voi 
maksaa osallistumisen. 
Jos retkemme suuntautuu museoon, jokainen hankkii itse pääsylipun ennen 
opastuksen alkua. Museokortti käy lähes kaikissa museoissa. 
Kuvaa kortti puhelimeesi tai käytä sovellusta. Ota ainakin kortin numero 
mukaan, jos korttia ei ole matkassa niin saat kuitenkin edun. 
Muista ilmoittaa, jos s-postiosoitteesi muuttuu. Suositellaan henkilökohtaista s-
postia yrityspostin sijaan. 
Varaudu käyttämään hengityssuojainta tilaisuuksissamme. 
Suosittelemme matkavakuutusta. 
 
Kulttuurikillan hallitus pitää oikeuden ohjelmanmuutoksiin. 
 
Koronatilanteesta johtuen ei tammikuussa ole tapahtumia. 
Jos sinulla ei ole Kulttuurikillan omaa henkilökohtaista viitenumeroa, niin 
pyydä se killan sihteeriltä sipsukoponen@hotmail.com 
 

 Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset kulttuurikilta@outlook.com.  
 

Tiedustelut sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365 
  



 

 

2/5

 

 
TAMMIKUU 
 
Elokuva (päivämäärä auki) tarjotaan – toimintamaksun 15.1.2021 mennessä 
maksaneille.  
Näytösaika menee helmikuulle, teatterit eivät ole ennen auki. Elokuva ja 
esityspäivä ilmoitetaan asianosaisille heti kun ne tiedetään. 

 
 HELMIKUU 
 

Ke 3.2. klo 17.00 Musiikkimuseo Fame, opastettu kierros ryhmä 1. 
Kauppakeskus Tripla 3 krs. Jokainen maksaa itse pääsymaksun. Opastus 
jäsenelle maksuton ja avecit maksavat 5 € paikan päällä käteisellä. Sitovat 
ilmoittautumiset 24.1. mennessä. Rajoitettu osanottajamäärä 10 henk. 

 
La 13.2. lähtö klo 8.30 Tampereen Työväen teatteriin, KINKY BOOTS 
musikaaliin. 
Bussimatka, lounas, väliaikatarjoilu, teatterilippu. Retken pääjärjestäjä HTO 
Retkeily. Hinta jäsenelle 105,00€ ja avec 145,00€ Sitovat ilmoittautumiset 
30.1. mennessä. 
Uudet maksajat maksakaa vasta 1.2., jolloin tiedetään varmasti toteutuminen. 
Turvavälit on huomioitu. 

 
Ma 15.2. klo 18.00 Kevätkokous Teams kokouksena. Osallistumislinkki 
lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä 

Ke 17.2. klo 17.00 Musiikkimuseo Fame, opastettu kierros, ryhmä 2 (sama 
ohjelma kuin 3.2.) 
Kauppakeskus Tripla 3 krs. Jokainen maksaa itse pääsymaksun. Opastus 
jäsenelle maksuton ja avecit maksavat 5 € paikan päällä käteisellä. Sitovat 
ilmoittautumiset 24.1. mennessä. Rajoitettu osanottajamäärä 10 henk. 

 
La 27.2. lähtö klo 8.30 Tampereen teatteriin, Niskavuoren Heta.  
Bussimatka, museokäynti, lounas, väliaikatarjoilu, teatterilippu. Retken 
pääjärjestäjä HTO Retkeily. Hinta jäsenelle 85,00€ ja avec 120,00€- Sitovat 
ilmoittautumiset 30.1. mennessä. 
Uudet maksajat maksakaa vasta 1.2., jolloin tiedetään varmasti toteutuminen. 
Turvavälit on huomioitu. 

 
MAALISKUU 
 
Ke 3.3. klo 17.00 Amos Rex – Egyptin loisto.  
Jokainen maksaa itse pääsymaksun. Opastus jäsenelle maksuton ja avecit 
maksavat 5 € paikan päällä käteisellä. 
Sitovat ilmoittautumiset 18.2. mennessä. Rajattu osanottajamäärä 10 henk. 
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La 6.3. klo 14.00 AFTERNOON TEA, Hotel ST George, Yrjönkatu 13 C, 
Helsinki. 
Tea Moments - nauti teehetkestä Wintergardenissa. Makuelämyksiä, pientä 
suolaista ja makeaa. Täydellisiä yhdistelmiä kupilliselle teetä Wintergardenin 
erityisessä tunnelmassa.  
Sitovat ilmoittautumiset 1.3. mennessä. Hinta jäsenelle 25,00 € ja avecille 
36,00 €. 

 
Ke 17.3. klo 17.00 Sinebrychoffin museo – Aarteet maailmalta  
Opastus jäsenelle maksuton ja avecit maksavat 5 € paikan päällä käteisellä. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.3. mennessä. Rajattu osanottajamäärä 10 
Taidekokoelmat kertovat tarinoita taiteesta ja aikakauden ihanteista, 
sekä erityisesti keräilijästä itsestään 

 
La 20.3. klo 14.00 Aleksanterin teatteri – Menopaussi musikaali, Arja 
Koriseva 
Menopaussi-musikaali on riemukas ylistys naiseudelle, naiselle parhaassa 
iässä, keski-iässä! Neljä hyvin erilaista naista törmäävät sattumalta 
tavaratalon alennusmyynnissä, tilanteet johtavat yhdestä toiseen ja naiset 
löytävät pian yhteisen sävelen - kirjaimellisesti. 
Sitovat ilmoittautumiset 18.2. mennessä. 
Hinta jäsenelle 44,00 € ja avec 58,00 € sis. väliaikatarjoilun. 

 
To 25.3 klo 17.00 HAM museo. Lallukka-Elämää taiteilijakodissa. 
Opastus jäsenelle maksuton ja avecit maksavat 5 € paikan päällä käteisellä. 
Sitovat ilmoittautumiset 18.3. mennessä. Rajattu osanottajamäärä 10. 

 
HUHTIKUU 
  
Ke 7.4. Ateneum – Ilja Repin info + omatoiminen tutustuminen näyttelyyn 
Sitovat ilmoittautumiset 1.4. mennessä. Jäsenelle maksuton avec 5 €. 
Pääsymaksu on itse maksettava tai museokortti. 

 
La 10.4. klo 12.00 STADION; URHEILUMUSEO JA STADIONIN TORNI 
Opastettuun kierrokseen sisältyy vierailu ja opastus Olympiastadionilla ja 
Urheilumuseossa sekä käynti Olympiastadionin tornissa. Lähtö tapahtuu 
Vierailijakeskuksesta. Olympiastadionin Vierailijakeskuksen sisäänkäynti 
löytyy tornin juuresta. Tarkemmat ohjeet saapumiseen Stadionille löydät 
täältä:  henk.. Opastettu kierros sisältää portaita. Edellytämme kierroksilla 
osallistujilta kasvomaskin käyttöä. 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 1.4. mennessä. Opastuksen hinta jäsenelle 
on 13,00 € ja avec 20,00 € / henkilö. Lapset yli 7v ja nuoret 17-vuotiaaseen 
asti 10 €. Mukaan sopii max. 20 henk. 

 
To 29.4. klo 20 Peacock Tupla vai Uitti (lippuvarausta ei ole tehty, teatteri 
kiinni) 
Hintatiedot myöhemmin. Ilmoittautua kyllä jo voi. Ilmoitamme tarkemmat 
tiedot, kun tarkka päivämäärä ja hinta ovat tiedossa 
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TOUKOKUU 
 
Hakasalmen huvila – Kohtaamisia 60-luvun Helsingissä (päivämäärä auki) 

 
La 29.5. lähtö klo 8.30 Hyrsylän mutka Aira Samulinin vieraaksi. 
Karjalaisessa hirsilinnassa Aira kertoo elämästään ja tarjoaa kanelipullat ja 
juhlamokkaa ruusukupeista. Myynnissä Airan elämänkertakirjat. Hurmaava 
nukke- ja lelumuseo ja Disney- kokoelma. Airan vanhuudenkodissa 
tutustutaan, miten Aira haluaa elää turvallisesti esteettömässä omassa 
kodissa mahdollisimman kauan. 
Bussimatka, pullakahvit, pääsymaksu ja lounas Myllyniemessä, jossa 
unohtumattomat makunautinnot kruunaavat päivän. Ostoshetki kotimatkalla.  
Retken pääjärjestäjä HTO Retkeily. Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä 
Hinta jäsenelle 68,00 € ei jäsen 99,00 €. 

 
KESÄKUU  
 
Pe 11.6. klo 17.30 Helsingin Jäähalli We will Rock You – Queen musikaali 
Lippuja jäljellä vapaana10 kpl, jäsenhinta 69,00 €, avechinta 89,00 € (Liput 
Sipsulla) 

 
Ke 16.6.2021 klo 19.30 Hartwall Arena Celine Dion 
25.8.2020 liput käyvät tähän konserttiin. Ei vapaita lippuja. 

 
La 12.6. Pyynikin kesäteatteri, Tohvelisankarin rouva. Näytös alkaa klo 14.00 
Pyynikin kesäteatteri on Tampereella toimiva ulkoilmateatteri, joka 
tunnetaan erityisesti pyörivästä katsomostaan. Kesän 2021 päätuotantona 
nähdään Maria Jotunin hersyvän hauska 
komediaklassikko Tohvelisankarin rouva, joka saa uuden raikkaan ilmeen 
ohjaaja-käsikirjoittaja Antti Mikkolan käsittelyssä. Rahan ja rakkauden 
teemoja humoristisesti ruotiva teos on hersyvän hauska ja moderni. 
Tohvelisankari Aadolfina nähdään rakastettu Tom Lindholm ja hänen 
tiukkailmeisenä Juulia-nuorikkonaan Tampereen Teatterin Piia Soikkeli. 
Muissa rooleissa mm. Ola Tuominen, Arttu Ratinen, Pia Piltz, Karoliina 
Kudjoi, Aimo Räsänen, Pyry Kähkönen, Inke Koskinen ja Esme 
Kaislakari. 
Liput 33,00€ + lounas + matkat. Retken pääjärjestäjä on HTO Retkeily. 

 
LA 19.6.lähtö klo 8.30 Valkeakosken kesäteatteri, Aira musikaali Yli 90 
vuoden mittainen tarina alkaa Raja-Karjalan sota-ajasta ja vie Helsingin 
tanssipiirien kautta kohti tätä päivää. Saamme nähdä kuinka Airan 
menestyksekäs ura viihteen ja muodin parissa on syntynyt 40- ja 50-luvun 
Suomessa. Musikaalissa käsitellään myös elämän tragedioista selviämistä 
sekä Airan loppumatonta intohimoa tanssia, luovuutta ja mielen hyvinvointia 
kohtaan. 
Sitovat ilmoittautumiset mielellään 30.3. mennessä. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 17.5. Retken pääjärjestäjä on HTO Retkeily. 
Hinta jäsenelle 78,00 € ei jäsen 113,00 €, sisältää bussimatkat, lounaan 
teatterilipun ja väliaikakahvit. 
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HEINÄKUU 
 
La 10.7. lähtö 9.30 Hämeenlinnan kesäteatterissa Elämältä kaiken sain. 
Pepe Willbergin musiikki. Hinta jäsen 82,00€, hinta avec 117,00€  
Bussimatka, lounas, väliaikatarjoilu, teatterilippu. Retken pääjärjestäjä HTO 
Retkeily 
Sitovat ilmoittautumiset 9.6. mennessä.  

 
To 22.7. klo 18.30 Backaksen kesäteatteri – Olen suomalainen 
Hinta jäsen 48,00 €, hinta avec 70,00 € show + dinner (ei väliaikatarjoilua-
ruokailu on esityksen jälkeen) 
Sitovat ilmoittautumiset 1.7. mennessä. 

 
ELOKUU 
 
7.8.2021 lähtö klo 8.30 Hamina Tattoo 
Bussimatka, lounas, konserttilippu. Retken pääjärjestäjä HTO Retkeily. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.7. mennessä. 
Hinta jäsen 81,00 €, hinta avec 123,00 €. 

 
HAM Helsinki Biennaali, Vallisaari (Päivämäärä auki) 

 
Sotamuseo – Suomenlinna Maneesi Puolustusvoimat 100 vuotta (päivämäärä 
auki) 

 
 SYYSKUU 
 

Pe-Su 24.- 26.9. Oktoberfest Tahkolla (mahdollisesti yhteisesti Viinikillan 
kanssa) 
 

 LOKAKUU 
 

Ma 4.10. klo 19.00 Kulttuuritalo Lion King Gaala (Liput Sipsulla). 1.10.2020 
ostetut liput käyvät tähän konserttiin. Lippuja jäljellä 10 kpl, jäsenhinta 49,00 €, 
avechinta 69,00 €. 

 
Syyskokous (päivämäärä auki) 

 
Palomuseo (päivämäärä auki) 

 
MARRASKUU 
 
Pikkujoulu yhdessä Olut- ja Viinikilta B&W kanssa (päivämäärä ja paikka auki) 

 
 JOULUKUU 

 
 

  


