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OLE HYVÄ JA SÄILYTÄ

19.5.2013

HYVÄ JÄSEN,
Tiedote alkaa odotettujen kesäretkien esittelyllä ja niiden jälkeen muilla ajankohtaisilla asioilla.

TERVETULOA KESÄTEATTERIRETKELLE
KESKIVIIKKONA 18.6. KLO 19.00 IDEATEATTERIIN JOKIOISILLA
Aleksis Kiven Nummisuutarit on suomalaisen näytelmäkirjallisuuden merkkiteos. Tänä vuonna sen
julkaisusta tulee 150 vuotta ja kirjailijan syntymästä 180 vuotta. Edelleen teos on riemukas,
puhutteleva, hauska ja sopii suomalaiseen mielenlaatuun kuin nyrkki Eskon silmään. Juhlavuosien
kunniaksi IdeaTeatteri tuo näyttämölle täysin ennen näkemättömän ja raikkaan version
klassikkoteoksesta.
Nummisuutarit on Suomen suosituin komedia eikä
syyttä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Esko lähtee
hakemaan naapurikylästä itselleen sovittua morsianta
puhemiehensä Mikko Vilkastuksen avulla. Eskon veli
Iivari, jolla korkki ei pysy kiinni, lähetetään hakemaan
Hämeenlinnasta tarvikkeita tuleviin häihin. Kaikkihan
arvaavat, ettei tässä hyvin voi käydä. Naapurikylässä
onkin häät menossa ja Esko ajautuu tappeluun. Iivari ei
pysty välttelemään kohtaamiaan houkutuksia, vaan juo
kaikki rahat enonsa kanssa. Molempien paluumatkasta
kotikylään alkaa eeppinen seikkailu monipolvisine
juonenkäänteineen.

Erityisen tästä seikkailusta tekee myös se, että lavalla on vain kaksi näyttelijää totutun
kahdenkymmenen sijaan. Meneekö sormi suuhun? Kumpi esittää naisroolit? Jos kuvittelit nähneesi jo
kaiken, uskallamme väittää että olet väärässä! Ennennäkemätöntä materiaalia on luvassa vajaan
parin tunnin ajan kahden veijarin näyttelemänä.
Esityspaikkana toimii aiempien vuosien tapaan Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierron
(os. Ojaistentie 44, Jokioinen) perinteikäs makasiini, jossa teatterista voi nauttia suojassa tuulelta ja
sateelta.
Bussireitti:
klo 16.50 Vuorisen tallit Lamminkadulla
klo 17.00 Kelan puoleinen pysäkki
klo 17.10 Hirvikoski ent. Op. pysäkki
klo 17.20 Mellilä Mukkesin pysäkki 9-tiellä
klo 17.35 Kyrön tori
klo 17.50 Marttila Ollilan th 10-tiellä
klo 18.00 Koski Tl 10-tien ja koskentien risteys
klo 18.30 IdeaTeatteri Jokioinen

Retken hinta:
Jäsenet 18 €
Ystävät 20 €
Hinta sisältää pääsylipun, väliaikakahvituksen
ja kuljetuksen.
Osallistumismaksu suoritetaan bussissa.

Ilmoittautuminen: Pyydämme ystävällisesti sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 9.6. mennessä
Leenalle puh. 044 296 8003 tai leena(a)fiinu.net. Kerrothan samalla kaikkien osallistujien nimet,
pysäkit ja ruokarajoitteet.

TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄTEATTERISTA JA PYYDÄTHÄN
YSTÄVÄSIKIN MUKAAN!

TERVETULOA KESÄRETKELLE
TORSTAINA 7.8. KAUNIISIIN MAISEMIIN
Retkipäivämme aluksi suuntaamme kulkumme Visavuoreen,
joka on kuvanveistäjä Emil Wikströmin kansallisromanttinen
ateljeekoti, jonka taiteilija suunnitteli ja toteutti Sääksmäen
maisemiin vuosina 1893- 1912.
Nautimme aamupäiväkahvit, tutustumme opastetulla
kierroksella alkuperäisessä asussa olevaan ateljeekotiin ja
Kari Suomalaisen ”Tää on kivaa!” – näyttelyyn, johon on
koottu Karin piirroksia vuosikymmenittäin, kaikkiaan kuvia on
esillä noin 80 ja suuri osa on näytteillä ensimmäistä kertaa.

Ellilän Kievarissa nautimme kiireettömästi hyvästä ruuasta.
Kotimatkalla poikkeamme Nuutajärven lasikylään. On aikaa kierrellä, katsella ja vaikka tehdä
ostoksiakin. Iltapäiväkahvitkin tietenkin nautimme.
Kotia kohden lähdemme niin, että Kyrön torilla olemme viimeistään klo 17.45.
Bussireitti:
klo 8.15 Kyrön tori
klo 8.30 Mellilä Mukkesin pysäkki 9-tiellä
klo 8.40 Hirvikoski apteekin pysäkki
klo 8.50 Loimaa Kelan puoleinen pysäkki

Retken hinta:
Jäsenet: 40 €
Ystävät: 50 €
Hinta sisältää ruuan, kahvit, pääsymaksun,
opastuksen ja kuljetuksen.
Osallistumismaksu kerätään bussissa.

Ilmoittautuminen:
Pyydämme ystävällisesti sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 28.7. mennessä Leenalle
puh. 044 296 8003 tai leena(a)fiinu.net. Kerrothan samalla ruokarajoitteista.

TERVETULOA INFOTILAISUUTEEN OMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI
YLI KUNTARAJOJEN OLOHUONEESEEN MAANANTAINA 26.5.
Tilaisuudessa kerrotaan omaisyhteistyöstä, OmaisOiva Loimaan seutu – hankkeesta ja keskustellaan
toiminnan kehittämiseksi kaikkien toiveita kuunnellen.
OHJELMA
Klo 12.30 alkaen
Klo 13.00 -15.00

Kahvitarjoilu
Erja Laikio, omaisyhteistyön ohjaaja, Omaisena edelleen ry
Jaana Boström, omaistoiminnan ohjaaja, OmaisOiva – Loimaan seutu –hanke

TOIVOTAMME TERVETULLEIKSI NIIN OMAISET, LÄHEISET JA AMMATTILAISET
KUIN MYÖS ASIASTA YLEISESTI KIINNOSTUNEET
LOIMAAN ROVASTIKUNNAN OMAISHOITAJIEN LEIRIPÄIVÄ
10.7.2014 FORSSAN KLEMELÄSSÄ
Loimaan rovastikunnan järjestää omaishoitajien ja läheisten leiripäivän Forssan Klemelässä torstaina
10.7. klo 10.00 – 14.00 välisenä aikana.
Tiedustelut ystävällisesti oman seurakunnan diakoniatyöntekijät.

Olohuoneen ”Kyselytunneilla” saamme vieraaksi;
- toukokuussa tiistaina 20.5. klo 13.00 alkaen Marjaana Kempin Loimaan Lääkäritalosta ja samalla
hän kertoo yksityisen lääkäritalon palveluista, hinnoista ja toimintatavoista
- elokuussa tiistaina 19.8. klo 13.00 alkaen Elina Levo-Juvakan Pyhäjärviseudun Hoivapalvelu
Oy:stä. Yritys on nimestään huolimatta täysin loimaalainen yritys, joka tuo kotiisi juuri Sinulle
räätälöityjä palveluja, luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Syksyllä puhaltavat yrityksessä uudet
tuulet, joista Elina kertoo tilaisuudessa lisää
”Vierailupäivinä” kimppakyytiläiset kokoontuvat Olohuoneella klo 12.30!
- toukokuussa torstaina 22.5. klo 13.00 kokoonnumme ensin Sarka-museon parkkipaikalla ja
siirrymme sieltä yhdessä tutustumaan Sarren Kotimuseoon.
- kesäkuussa tiistaina 10.6. klo 13.00 kokoonnumme ensin Alastarolla toimivan Loimikodin
parkkipaikalla osoitteessa Vänniläntie 14, josta siirrymme yhdessä tutustumaan Loimikotiin, joka
on Loimijoenlaakson vanhaintuki ry:n omistama vanhusten palvelukeskus.
Vertaisryhmät pitävät taukoa tuttuun tapaan kesä-heinäkuun ajan ja aloittavat kokoontumiset jälleen
elokuussa.

Olohuone kesälomailee 30.6 – 31.7. välisen ajan
toivottaen 1.8. alkaen kaikki tervetulleiksi!

TERVETULOA KATSOMAAN HYVÄSSÄ SEURASSA PESÄPALLOA
JA OTA YSTÄVÄKIN MUKAAN!
Olemme käyneet yhdessä katsomassa paikallista huippu kori- ja lentopalloa.
Nämä yhteiset pelitapahtumat ovat olleet mukavia ja moni on lähtenytkin
mielellään juuri tutussa porukassa tutustumaan uusiin asioihin.
Loimaan Palloilijat on noussut Ykköspesikseen ja menemme katsomaan peliä
Imatraa vastaan keskiviikkona 25.6. klo 18.00 Loimaan pesäpallostadionille.
Kun saamme 20 lähtijää kokoon, niin lipun hinta on vain 6 € (norm. 8 €) ja alle 18
– vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Maksu suoritetaan paikan päällä!
Ilmoittautumiset ma 23.6. mennessä: Jaanalle puh. 044 9747 833
Kokoontuminen: klo 17.30 Puistokadun puoleisen sisäänkäynnin läheisyydessä.

ENNAKKOTIETOA TULEVISTA TAPAHTUMISTA, JOISTA TARKEMMIN SEURAAVASSA
TIEDOTTEESSA:
- 26.8. ”Tule toimimaan kanssamme” – tapahtuma Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Loimaan
alaosaston kanssa
- 3.9. yhdistyksen 10-vuotisjuhla
- 12.- 13.9. osallistumme ”Sinua varten” – messuille Loimaan Hirvihovissa
- 23.9. osallistumme ”Hyvällä sykkeellä eteenpäin” - messutapahtumaan Pöytyällä Riihikoskella

HYVÄÄ KESÄÄ JA TAPAAMISIIN!
Tämä tiedote on tulostettu yhteistyössä Suomen Yliopistopaino
Oy/Juvenesprint kanssa

