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”Paita, sukka, huivi, housut, ota yksi vaatteistasi, 
lipputankoon se nosta. Juo kahvi oodina vapaudelle, vaate 
alas laske”. Tällainen kehotus tulostui paperille Mäntän 
Kuvataideviikkojen näyttelyssä, kun erään taideteoksen 
kohdalla vastasin kysymykseen tunnetilastani. Kahvi tuli 
juotua taidetalo Pekilon kattoterassilla, mutta paidan 
riisuin  vasta Summassaaren kylpylän rannassa! 
 
 Yhdistyksemme kesäretken ensimmäinen kohde oli  
Mäntän taidekaupunki ja siellä ihastuimme erityisesti 
uuteen Gösta –museoon. Paperipatruunat ovat satsanneet 
paljon rahaa Mäntän taidekaupungin kehittämiseen.  
Mikään ei kuitenkaan tainnut voittaa Varsinais-Suomen  
” Yks suolane silak” - maakuntakavalkadia  Kaustisten 
kansanmusiikkijuhlilla. Tutuiksi tulivat maakunnan 
linnut, eläimet ja puut sekä kansanperinne.  
Murrerunoilija Heli Laaksonen ja sadat kansantanssijat ja 
-pelimannit panivat parastaan. Ja täpötäysi areena oli 
haltioissaan. 
Paluupäivänä kävimme ihmettelemässä Suomen 
Disneylandia Tuurin kyläkauppaa. Tutustuimme myös   
hienoon Virtain perinnekylään ja elämään 1800 –luvun 
Suomessa.  Pysähdyimme paluumatkalla Muroleen 
kanavalla, jonne saapui samanaikaisesti höyrylaiva 
Tarjanne. Saimme omin silmin nähdä miten kanava toimii 
käytännössä.  
   
Kolmen retkipäivän aikana tuli koettua monenmoista ja 
kun Suomen suvikin oli parhaimmillaan, matkalaiset 
olivat retkeen erittäin tyytyväisiä. 
 
Tuettuja lomia  
on vuodelle 2015 jälleen kaksi kappaletta. Katso tarkem-
min seuraavalta sivulta. Tutustu myös Solaris-lomien 
muihin lomatarjouksiin uutiskirjeen lopussa. 
 
Tämä uutiskirje sisältää kerhokalenterin, tiedot syksyn  
liikunnasta ja ATK- kursseista. Olemme myös varanneet 
30 lippua syksyn vierailunäytäntöön eli Kvartetti –
esitykseen Logomossa 28.11. 2014. Ks. sivu 3 
 
Eini Pihlajamäki, puheenjohtaja 
 
 
 
 
 

UUTISKIRJE  
ELOKUU 2014 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tietokoneen käyttöä opetellaan 
 

 
 

Loma ja Virkistys on useana vuonna järjestänyt suosittuja ATK –kursseja 
ikäihmisille. Kursseilla on Sirpa Nykäsen johdolla opiskeltu tietokoneen 
käytön perusteita  hitaaseen tahtiin . 
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Hakulomakkeita voi tulostaa 

http://www.solaris-
lomat.fi/files/33/Solaris_lom
atukihakemus_2013.pdf 

tai pyytää puh.050- 368 5878 
tai 044-275 4898 tai noutaa 
kerhosta. 

Hakulomakkeet  tulee 
palauttaa Lounais-Suomen 
Loma ja Virkistys ry, 
Hakakatu 12, 20540 Turku 

 

 

IKÄIHMISTEN 

HYVINVOINTILOMAT 2015 

Kauttamme voi hakea 
tuettua lomaa 
Kylpylähotelli 
Päiväkumpuun 

 27.4.-2.5.2015 . Haku 

viimeistään 20.1.2015.   

Syksyn loma on: 

12.-17.10.2015 . Haku 
viimeistään 15.6.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Omavastuu 120,-  Lomalle 
järjestetään yhteinen 
bussikuljetus hintaan 30,- 

ATK:n alkeiskurssi: 

30.9.-2.10 ja  

7.-9.10.2014 

Jatkokurssi: 

21.-23.10 ja  

28.-30.10.2014 

Maksu: 40 

euroa/kurssi 

maksetaan kurssi-

paikalla. 

Kurssipaikka: Raken- 

nusliiton ATK-luokka, 

Uudenmaankatu 6, 

Turku. Tiedustelut ja 

sitovat ilmoittau-

tumiset Sirkka 

Liisalle,  puh. 044-275 

4898. 

 

”Kukas vasrsinaissuamalaisist parhate on tunnettu? Tuntemattoma sotila Hiatanen 

tiätyst, kenel ei muut haavet ollu, ko saara eres yks sualane silak”. Sitaatti 

Maakuntakavalkadin ohjelmalehtisesta. (Heli Laaksonen). 

 

http://www.solaris-lomat.fi/files/33/Solaris_lomatukihakemus_2013.pdf
http://www.solaris-lomat.fi/files/33/Solaris_lomatukihakemus_2013.pdf
http://www.solaris-lomat.fi/files/33/Solaris_lomatukihakemus_2013.pdf
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LOGOMON TEATTERIIN 
MARRASKUUSSA 

 

 
 
 
 

Kvartetti on Suomen teatterihistorian menestykseik- 
käimpiä tuotantoja. Sitä tähdittävät Turun versiossa 
legendaariset Maija-Leena Soinne, Leena Takala, Ismo  
Kallio ja Risto Salmi. 
 
Näytelmää kuvataan näin:  
Kvartetti kertoo kolmesta oopperalaulajasta, jotka viettävät  
eläkepäiviään taiteilijoiden vanhainkodissa. Eläkeläisten  
päivät kuluvat vitsaillen, vanhoja aikoja muistellen ja henkilö- 
kunnan kanssa tahtojen taistelua käyden. 
 
–Kvartetin menestys ja maine maailmalla perustuu siihen,  
että se palauttaa teatterin juurilleen. Teatterin peruspilareita  
ovat hyvä teksti, mestarilliset näyttelijät ja yleisö. Jos jonkun  
näistä poistaa, lopputulos ontuu. Kvartetissa osaset pelaavat  
yhteen, ja lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.  
 
Näytelmän menestys Helsingissä aikanaan oli vertaansa vailla:  
10 vuotta ohjelmistossa tuotti lähes 500 esitystä ja sen näki yli  
165 000 katsojaa. 
 
–Kvartetti kertoo ikääntyneistä taiteilijoista, jotka saavat vielä 
 yhden mahdollisuuden näyttää, mihin he pystyvät. Myös he,  
Kvartetin näyttelijät, saavat vielä yhden mahdollisuuden näyt- 
tää, mihin he pystyvät, ja yleisö jännittää taiteilijoiden mukana  
"vieläkö löytyy virtaa", "munaako ne" ja kokee onnistumisen  
riemua yhdessä heidän kanssaan, ohjaa Tuomas Parkkinen  
ennakoi yleisön reaktioita. 
 
 
 
 
 
 
 

Loma ja Virkistys on varannut 
lippuja Kvartetti –esitykseen 
perjantaina 28.11.2014 klo 14. 
Lipun hinta eläkeläisiltä on 32 
euroa. Varaukset ja maksut 
Mirjalle viimeistään 27.10.2014, 
 puh. 050-3362894 
Teatteritalon ollessa remontissa 
esitykset ovat Logomossa jonne 
pääsee busseilla 20 ja 61 ja 101  
kauppatorilta, Aurakadulta. 

JOULURUOKAILU 

 

Raision Ammattiopiston, 

(Eeronkuja 3)  väki kattaa 

meille joulupöydön 

perjantaina 12.12.2014 

klo 12.30. 

Fölin busseilla 220 ja 221 

kauppatorilta (Aurakatu) 

Pansion kautta Raisioon, 

pysäkki Ulpukka (uimahalli)  

Ruokailun hinta 18-20  

euroa. Hinta tarkentuu 

koulun ilmoitettua hinnan. 

Ilmoitt. 1.11. - 11.12. puh. 

044-275 4898 ja kerhoissa. 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2            TOIMINTAKALENTERI SYKSY  2014 

LIIKUNTA 
 
Jumppaa joka maanantai klo 13.30 – 14.15, Ruusukorttelissa, 
1.9.-15.12. paitsi 20.9. Ohjaajana Maritta Suojanen. 

 
Bocciaa joka torstai Jyrkkälän nuorisotalossa klo 11-14, 4.9 – 
19.12. Kerhon vetäjänä Helga Virtanen, puh.  050-408 7915. 
 
VIRKISTYSKERHOT JA MUU TOIMINTA 
Virkistyskerhot kokoontuvat joka toinen maanantai klo 11.30 
Ruusukorttelissa, Puistok. 11. Voit halutessasi tulla jo klo 11 
valmistelemaan kahvitusta.  Kahvin jälkeen seuraa muu ohjelma 
klo 12. Emäntinä yhdistyksen johtokunnan jäseniä. 
OHJELMA: 
 
  1.9.  Kuvia ja tarinointia yhdistyksen kesäretkeltä Mänttään ja 
           Kaustisille. Tuuli Kastemaa 
 
15.9.  Mikä merkitys arjen liikunnalla?  Roosa-Mari Neitola, 
          liikuntapalveluvastaava,  Turun kaupunki 
  
29.9.  Lauluja kitaran säestyksellä. Kapa Ahonen. 
 
30.9.  ATK:n alkeiskurssi alkaa 
 
 6.10. Tutustuminen Daisy  leidien toimintaan, Linnankatu 41. 
            kokoontuminen paikalla klo 13 . Sisään ruusuportista. 
  

13.10. Energianeuvontaa. Liisa Harjula, Valonia 
21.10. ATK:n jatkokurssi alkaa. 
 
27.10. Sketsiduo viihdyttää. 
 
10.11. Vanhusneuvoston toiminnasta kertoo neuvoston  
            puh.joht. Marjatta Sinervo. 
 
24.11 Ruohonjuuri esittelee luomutuotteitaan 
28.11.  Kvartetti, Logomossa 
  
 8.12. Tietovisa Inkeri Backmanin johdolla. 
12.12. Jouluruokailu Raision ammattiopistossa. 
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