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Arvon Vanhat Ketut!
Kevät keikkuen tulevi – ja niin pompahtavat tähän jälleen Kettujen tapahtumat, osa kertauksena
muistin virkistämiseksi, koska vielä on aikaa ilmoittautua. Aika pitkä tiedote tulikin!
Kun ilmoittaudut, muista myös maksaa! On ikävää lähetellä muistutusmeilejä. Ja jos tuleekin este,
peruuta tulosi ajoissa.
Koronaluvut ovat huikeassa nousussa. Enemmän tartuntoja kuin koko korona-aikana. Ikävää!
Vanhat Ketut tietenkin pitävät huolta omasta ja kanssaihmistensä terveydestä. Siksi meillä on
tapahtumissamme edelleen vahva maskisuositus.
En voi olla kertomatta, että olin keskiviikkona yhdeksän Vanhan Ketun kanssa aivan huikeassa
Savoyn konsertissa: Ola Onabulé ja UMO. Loistava laulaja, nerokkaita big band -sovituksia ja
UMO parhaimmillaan. Mutta vain 10 Kettua! – Miltei salintäyteisessä Savoyssa oli muuten
maskipakko, jota kaikki näyttivät noudattavan.

Savoy 24.3.

VUOSIKOKOUKSESSA TUETTIIN UKRAINAA
Vanhojen Kettujen onnistunut vuosikokous pidettiin ravintola Kiltakellarissa 24.3. Paikalla oli 42
aktiivista Kettua. Puheenjohtajuutta hoiti ammattitaidolla Eeva Vuortama.
Kokouksen päätöksiä:
-

Puheenjohtajaksi kaudelle 2022-23 valittiin edelleen Leena Tamlander.
Toimikuntaan 2022-23 valittiin uudelleen Leena Tamlanderin lisäksi Pontus Dammert,
Helena Laatio ja Jarmo Ratinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Matti Laiho ja Kiti Oksanen.
Kokous totesi, että toimikunnan jäseninä jatkavat vielä tämän vuoden: Tarja Hakulinen,
Kaisa Jaakkola, Pirjo Munck, Erkki Pohjanheimo ja Martti Turunen.

Kokouksen ohessa kerättiin rahaa Ukrainan hädänalaisten tukemiseksi. Jussi Tuomisen ideoima
Hattu käteen -keräys ja hänen nerokkaitten tauluväärennöksiensä huutokauppa tuotti yhteensä
535,00 euroa. Hyvä Ketut! Rahat menevät Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

ESPANJAN AURINKOON
Toimikunta on kaavaillut syksyn matkaa. Se suuntautuisi Andalusiaan. Ajankohta: 25.9. –
1.10.2022. Lennämme Malagaan, jonne majoitumme. Retkeä vasta hahmotellaan, mutta
Malagasta löytyy paljon nähtävää kuten Picasso-museo, Alcazaba-linnake, Catedral de Malaga ja
El Pimpi -ravintola. Suunnitelmassa on retkiä ainakin Granadaan ja esimerkiksi Nerjan tai Mijaksen
viehättäviin valkoisiin kaupunkeihin tai jopa Gibraltarille. Nerjasta löytyvät muun muassa
ainutlaatuiset tippukiviluolat.
Oletko kiinnostunut? Leena Tamlander kutsuu halukkaita matkaan lähtijöitä infotilaisuuteen,
neuvonpitoon ja viinilasilliselle kotiinsa tiistaina 3.5. klo 14. Ilmoittaudu Leenalle, niin saat
osoitteen ja tarkempaa tietoa: ltamlander@hotmail.com

RÄTISEVÄT REVONTULET
Kantapöytä - Ravintola Kiltakellari ti 5.4.2022 klo 12.30
Aalto-yliopiston emeritusprofessori Unto K. Laine kertoo meille esimerkein revontuliin liittyvien
äänien syntymekanismista, joka on vasta viime vuosina alkanut saada tunnustusta
tiedemaailmassa.
Laine aloitti revontuliin liittyvien äänien tutkimukset oman toimensa ohella ja suurimmaksi osaksi
myös omalla kustannuksellaan. Hän on paljolti ollut kiinnostuksensa kanssa yksin. Maailmalta ei
löydy juurikaan muita revontulien ääniin perehtyneitä tutkijoita.
Lisää jäsenkirjeessä 5/2022, joka löytyy muun muassa Kettujen sivuilta,
www.vanhatketut.fi/Kettuviestit
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Osallistumismaksu 12,00 euroa sisältää lounaan.
Ilmoittautumiset: helena.laatio(at)gmail.com
Voit ottaa myös kaverin mukaan!

Muista ilmoittaa puhelinnumerosi.

Maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille erikseen.
Vahva kasvomaskisuositus on edelleen voimassa!

JOUKO LINDGRENIN RADIOHISTORIAA KUVIN
Kantapöytä - Ravintola Kiltakellari to 21.4. klo 13
Kiltakellarin isossa salissa Jouko Lindgrenin isolle kankaalle heijastettavat valokuvat kertovat
radiotoiminnan historiasta 1960-luvun alusta aina 2000-luvun alkuun saakka. Niitä katsellessa
jokaiselle nousee mieleen muistoja, jos ei ohjelman tekijänä niin radion kuuntelijana kumminkin.
Annikki Kiehelä haastattelee Joukoa.
Ravintolan eteen ajetaan tunti ennen tilaisuuden alkua kello 12.00 VANHA MUSEOITU
ÄÄNIAUTO, johon voi tutustua nykyisten ja entisten äänitarkkailijoiden opastamana.
Lisää oli jäsenkirjeessä 5/2022, joka löytyy muun muassa Kettujen sivuilta,
www.vanhatketut.fi/Kettuviestit
Ilmoittaudu 6.4. mennessä: annikki.kiehela@gmail.com
Muista ilmoittaa puhelinnumerosi. Avecit mahtuvat mukaan.
Osallistumismaksu 12,00 euroa sisältää lounaan.
Maksa viimeistään 6.4. tilille Vanhat Ketut FI06 5542 2320 2437 28. Viite: 1326.

VAUHDIKKAASTI NAMIBIAAN JA ETELÄ-AFRIKKAAN
Kantapöytä - Ravintola Kiltakellari ti 26.4. klo 12.00

Heikki Huttusen värikkäät ja
uskomattomatkin tarinat vievät
meidät hänen retkilleen ja
tapahtumiin Namibiassa ja EteläAfrikassa.
Kettujen Kantapöytä kokoontuu
Kiltakellariin tiistaina 26.4. klo 12.
Vanha Kettu Heikki Huttusen
toimittajan ja ohjaajan uralta
löytyvät muun muassa MTV3:n
Huomenta Suomen Luontopolkuosiot, Huttusen aamuverkoilla ja
Ylen Puoli seitsemän -ohjelmat.
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Musiikin säveltäminen radioon ja televisioon on hänelle myös tuttua puuhaa. Ylioppilasteatteria ja
Ahaa Teatteriakin mahtuu matkan varrelle.
Erkki Pohjanheimo haastattelee Heikkiä.
Lisää oli jäsenkirjeessä 5/2022, joka löytyy muun muassa Kettujen sivuilta,
www.vanhatketut.fi/Kettuviestit
Kantapöydän osallistumishintaan, 12 euroa, sisältyy Kiltakellarin lounas.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.4. osoitteeseen: vanhatketut.rttl@gmail.com
Avecit mahtuvat mukaan. Muista ilmoittaa puhelinnumerosi.
Mukaan mahtuneille lähetetään maksutiedot paluupostissa.

UPPOUTUKAAMME KIRJOIHIN
Vanhoilla Ketuilla on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua WSOY:n Werner& Jarl - kirjakauppaan
keskiviikkona 27.4. klo 17 – 19. Osoite on Lönnrotinkatu 21. Yksityistilaisuutemme isäntänä toimii
myymälävastaava Harri Mäki. Hän kertoo ja esittelee kiinnostavia kirjoja ym.
Salaisuutena kerrottakoon, että tuossa tilaisuudessa Ketut voivat ostaa kirjoja 50% alennuksella!
Harri Mäen mukaan 20-30 Kettua voidaan ottaa vastaan.
Ilmoittautumiset pe. 22.4. mennessä Leenalle: ltamlander@hotmail.com

TEEKÄVELLEN KUNTOA
TEEHIFISTELY JATKUU, OSA KOLME
Seikkailu teen lumoavaan maailmaan jatkuu Pirkko Arstilan johdattelemana. Kun lumet sulavat ja
kadut kuivuvat, Pirkko vie Ketut teekävelylle tutustumaan valikoituihin Helsingin keskustan
teemyymälöihin. Jokainen teemyymälä on omanlaisensa, ja luvassa on jälleen uusia ja innostavia
näkökulmia teehen. Kävely huipentuu perinteisen kello viiden teen nauttimiseen yhdessä ravintola
Salutorgetissa. Iltapäiväteen hinta on 25-27 euroa hengeltä. Mukaan mahtuu 12 Kettua.
Aika: keskiviikko 11.5.2022. Tarkempi kokoontumispaikka ja lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset: helena.laatio(at)gmail.com
Muista ilmoittaa puhelinnumerosi.

SAARISTORETKI
Kaavailua kesän alkuun
Kierrämme saariston
rengastien vastapäivään eli
Kustavista Nauvoon.
Lähdemme Helsingistä
aikaisin maanantaina 30.5.
ja palaamme keskiviikkona
1.6. illansuussa.
Selvittelemme myös
tamperelaisten mukaan
pääsyä Turusta ilman
Helsingin kierrosta.

4

Yövymme kaksi yötä Nauvossa hotelli Srandbossa yhden tai kahden hengen huoneissa, yhden
hengen huoneista on pieni lisämaksu. Näin ehdimme tutustua paremmin Nauvoon ja halukkaat
voivat tehdä tiistaina retken 1600-luvulla perustettuun Seilin spitaalisairaalaan. Saareen
tutustuminen on helppokulkuinen.
Tämä on avec-matka vanhaan tyyliin. Meillä on 50 hengen bussi, jonka kuskina tuttu Bjarne
Kanten kameroineen. Matkaisäntinä toimivat Jarmo ja Matti.
Varsinaiset ateriat saaristolaispöytineen sisältyvät matkan hintaan. Koko lysti maksaa noin 300€.
Yksityiskohdat tarkentuvat pääsiäisen jälkeen viikolla 16 tulevassa jäsentiedotteessa, jossa on
myös ilmoittautumisohjeet. Ennen sitä malttakaa mielenne.

ELÄMÄNTARINAT TALTEEN
Meille tuttu radio- ja televisiotoimittaja, Radio- ja televisiotoimittajien liiton asiamies,
pääluottamusmies ja puheenjohtaja Seppo-Heikki Salonen on lähestynyt vanhoja Kettuja idealla
kerätä ohjelmatyöntekijöiden uratarinat talteen. Hän on perustanut tietopankin kollegoittensa
tekemisistä ja kirjoittanut joitakin juttuja SKS:n Kansallisbiografiaan. Mutta nyt on kuulemma
Seppo-Heikin operaatio hieman tyrehtynyt, ja uudelleenkäynnistykseen tarvitaan meidän
apuamme.
Seppo-H toteaa, että ”lapset eivät tiedä, mitä äidit ja isät ovat tehneet, koska he olivat niin pieniä
kun vanhemmat puuhasivat työelämässä”.
” Olisi hyvä, jos jokainen kirjoittaisi muutaman liuskan Kettujen arkistoon, joka joskus voitaisiin
luovuttaa ELKA:n (Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto) haltuun. Yhtiön arkisto on siellä. Ylen
100-vuotisjuhla lähestyy. Sitäkin varten olisi hyvä, jos toimittajilta (kuvaajilta, äänitarkkailijoilta
lavastajilta, graafikoilta jne) olisi kuvauksia tehdystä työstä ja työyhteisöstä.” Kertomukset
lähetettäisiin myös SKS:n Kansallisbiografiaan.
Kettujen toimikunta on päättänyt ryhtyä toimeen. Meidän sihteerimme Pirjo Munck kokoaa
Vanhojen Kettujen tarinat ja lähettää niitä sopivissa erissä Seppo-Heikille. Pirjo vastaanottaa
kertomuksia sähköpostin liitteinä osoitteella: pirjoanneli.munck@gmail.com
Tekninen muoto voi olla word, pdf, rtf tai joku vastaava digitaalinen. Valmiita elämänkertakirjoja tai
käsikirjoituksia emme voi ottaa vastaan.
Kertomusten muoto on täysin vapaa. Kerro työelämäsi eri vaiheista: Miten tulit Yleen tai Mainostelevisioon / MTV3:een, mitkä ovat tärkeimpiä, erilaisia, uudenmoisia, hauskimpia tai
tuotannollisesti merkittävimpiä ohjelmiasi tai tuotantoja, joissa olet ollut mukana ja miksi.
Epäonnistumisetkaan eivät ole poissuljettuja. Vuosiluvutkin hahmottaisivat kokonaisuutta. Kerro
myös jotain työyhteisöstäsi.
Syntymäaikasi lienee myös tärkeä. Voit myös kertoa lyhyesti – ehkä vain nimillä - mahdollisesta
puolisostasi ja jälkikasvustasi.
Seppo-Heikin yhteenveto: ” Tärkeintä olisi, että kukin kirjoittaisi itsestään pienen esseen ja ehkä
työyhteisöstään. Ne mitä olen saanut ovat parhaimmillaanhan tosi hyviä.”
MTV:n ohjelmatyöntekijöiden kertomukset Seppo-Heikki varmaan kokoaa SKS:aan.
Vuosikokouksessa kuulimme, että MTV:ssä on käynnissä oma keräyksensä. Toimikunta selvittää
yhteistyömahdollisuuksia.
Siis naputtelemaan. Paperisia kertomuksia emme voi ottaa vastaan.
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MERJA YLÄ-ANTTILA KUTSUU
Tietoa Ylestä, Iso Paja ma 25.04.
Ylen eläkeläiskerholaiset ja Vanhat ketut!
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kutsuu kuuntelemaan ajankohtaisia asioita Ylestä sekä Yle
100v ohjelmistosta vuonna 2026.
Tapaaminen maanantaina 25.04.2022 klo 09.30-11.00 Isonpajan auditoriossa.
Ilmoita tulostasi ennakkoon 11-19.04.22 välisenä aikana Ylen eläkeläiskerholaisten
puheenjohtajalle: matti.poimula@gmail.com tai p.0400186841. Mainitse myös erikoisruokavaliosta.
Kevätterveisin
Vanhat Ketut toimikunta
psta
Erkki Pohjanheimo
tiedottaja
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