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Arvon Vanhat Ketut!
Tässä jäsentiedotteessa on vähän kertausta ja tarkennusta edelliseen postiimme. Kesä on alkanut,
ja ehkä aurinko, mökit ja uimarannat vievät ajatukset luontoon ja laitumille. Ilmoittautumiset
kettutapahtumiin saattavat jäädä paitsioon. Huolehdi niistä! Näyttää siltä, että seuraava tiedote
tulee vasta syksyn kynnyksellä.
Mutta jotain uuttakin löydät ehkä tästä viestistä.

ANDALUSIA KUTSUU JATKOAJALLA
Vanhat Ketut ovat saaneet jatkoaikaa ilmoittautumisiin Espanjan matkalle. Minna Jousranta
matkatoimisto Resviarasta kertoo, että vielä voi ilmoittautua kesäkuun loppuun asti. Muutama
paikka on vapaana.
Ajankohta: 25.9. – 1.10.2022. Keskuspaikkana on Malaga, josta tehdään retki muun muassa
Granadaan ja Alhambraan. Se sisältyy hintaan. Lisämaksusta pääset myös Gibraltarille ja Nerjan
tippukiviluoliin. Tarkempaa tietoa tästä matkasta kerroimme jäsentiedotteessa 7/2022. Se löytyy
myös Kettujen nettisivuilta: www.vanhatketut.fi/kettuviestit
Sieltä saat myös ilmoittautumisohjeet. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.6.
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Leenakin vastaa kyselyihin mahdollisuuksiensa mukaan kyselyihin, mutta hän ei ota
ilmoittautumisia vastaan: ltamlander@hotmail.com

ARS22 KUTSUU KIASMAAN 17.8.
Kiasman ARS22-näyttely koostuu kansainvälisen nykytaiteen ajankohtaisimmista ja
kiinnostavimmista teoksista.
Vanhoille Ketuille on varattu 40 lippua ARS22-näyttelyyn keskiviikkona 17.8. Opastettu kierros
(2 ryhmää) alkaa kello 13, ja kestää noin tunnin. Näyttely on Ketuille ja aveceille. Kiasman
sisäänpääsyliput maksavat 18 euroa, mutta pressikortilla ja museokortilla pääsee ilmaiseksi.
Vanhat Ketut maksaa opastuksen. Sisäänpääsytarrat lunastetaan kassalta, joten kokoonnumme
Kiasman aulassa hyvissä ajoin ennen opastetun kierroksen alkua. Tarkemmat ohjeet lähetetään
ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu Pirjo Munkille: pirjoanneli.munck@gmail.com
Kerro samalla, onko sinulla tai avecillasi pressikortti tai museokortti ja ilmoita myös
puhelinnumerosi. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 8.8.

HATTULAN VANHA KIRKKO, HÄMEEN LINNA JA SITTEN VANKILAAN
Tosin menemme vain Vankilamuseoon. Sellien ovet eivät jälkeemme sulkeudu.
Keskiviikkona elokuun 24. päivänä matkustamme bussilla mukavassa kettuseurassa Hattulaan.
Kirkon vanhat maalaukset ovat todella vierailun väärti. Opastetun kierroksen jälkeen maittaa
varmaankin lounas Hämeenlinnan Ravintola Verkatehtaassa. Sieltä bussi vie meidät Hämeen
linnaan, josta pienen lepohetken jälkeen siirrymme naapuriin eli Vankilamuseoon. Molemmissa
Ketuille tarjotaan myös opastus. Helsinkiin palatessa piipahdamme vielä kahvilla.
Kettujen bussi starttaa Kiasman edestä 24.8. klo 9.00 ja palaa samaan paikkaan noin klo 17.30 18.00.
Pressikortin tai museokortin omistaville Vanhoille Ketuille retken hinta on noin 30 euroa
hengeltä. Kaverit ovat tervetulleita mukaan. Kavereille eli aveceille hinta on noin 35 euroa.
Hinta tarkentuu, kun tiedämme lähtijöitten määrän.
Halpaa on, koska Ketut tarjoaa maksulliset opastukset kaikissa kolmessa kohteessa.
Kortittomat maksavat paikan päällä lisäksi 8 euron sisäänpääsymaksun Hämeen linnasta ja 6
euroa Vankilamuseosta. Tuo noin 30/35 euron retkimaksu sisältää bussimatkat, oppaat ja
noutopöytälounaan. Paluumatkan mahdollisen kahvin tms. kukin maksaa omasta kukkarostaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.8. Erkki Pohjanheimolle: vanhatketut.rttl@gmail.com
Kerro myös puhelinnumerosi! Maksutiedot tulevat paluupostissa. Ilmoita myös onko sinulla tai
teillä pressi- tai museokortit.
Kasvomaskeja saatetaan suositella edelleen kesän lopulla.
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HATTULAN VANHA KIRKKO
Hämeen vanhin kirkko on nykyisessä
muodossaan rakennettu 1400-luvun
loppupuolella. Kirkko on ollut suosittu
pyhiinvaelluskohde jo keskiajalla.
Kirkkosalin seiniä peittävät Suomen
laajimmat ja alkuperäisimmät
seinämaalaukset. Maalaukset ovat
peräisin 1510-luvulla ja esittävät
Raamatun kertomuksia ja pyhimyksiä.
Kirkon holvissa keskeisellä paikalla on
Pyhän Ristin legenda. Saarnapulpetti
vuodelta 1550 on maamme vanhin.
Matkaan lähtijöitten- ja miksei
muittenkin - kannattaa lukea tuore
Anneli Kannon kirja ”Rottien pyhimys”.
Elokuun lopulla kirkko on jo suljettu
matkailijoilta, mutta me saamme vielä
oman opastuksen.

HÄMEEN LINNA
Hämeen retkemme toinen kohde on yli 700vuotias Hämeen linna. Pääsemme
kurkistamaan keskiaikaan ja Pohjoismaiden
parhaiten säilyneen kivilinnan loiston sekä
rappion päiviin. Rikkauksien Häme olohuoneessa löytyvät esimerkiksi
Janakkalan miekkamiehen kuuluisat miekat.
Asehuoneessa on esillä aseita keskiajalta
1600-luvun alkupuolelle ja Ritarisalissa voi
tutustua haarniskoihin ja miekkoihin. Jyhkeä
linna itsessään, koristeellinen linnanpiha,
tykkitorni sekä vallien ja Vanajaveden
kehystämä ympäristö ovat
kokonaisvaltainen elämys.
Esteettömyys
Linnan piha on kivetty epätasaisilla luonnonkivillä, portaat ovat jyrkkiä, osa oviaukoista on ahtaita ja
matalia, sisätilat ovat sokkeloisia ja niissä on monia tasoeroja sekä kynnyksiä. Linnan suuren
kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi keskiaikaisiin rakenteisiin kajoaminen on lähes mahdotonta.
Pyörätuoli
Hämeen linnassa on vaikeaa kulkea pyörätuolin kanssa. Hämeen linnan piha-alue on päällystetty
mukulakivillä. Ensimmäisessä kerroksessa on yksittäisiä askelmia sekä kynnyksiä. Vaihtuvien
näyttelyiden tiloihin sekä päälinnan toiseen ja kolmanteen kerrokseen on käynti ainoastaan portaita
pitkin.
VANKILAMUSEO
Hämeen linnaa vielä kiehtovampi nähtävyys on Vankilamuseo, joka sijaitsee linnan vieressä.
Sisältä museo näyttää jopa sarjakuvamaisen vankilamaiselta – juuri sellaiselta, miltä vankilat
näyttävät elokuvissa.
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Hämeenlinnan vankila rakennettiin vuonna 1871 Suomen ensimmäiseksi sellivankilaksi ja suljettiin
1990-luvun alussa. Siellä ovat istuneet tuomiotaan myös puukkojunkkarit Isoo-Antti ja Rannanjärvi
sekä kuuluisa murhamies Matti Haapoja.
Sellit ovat kolmessa kerroksessa avoimen keskuskäytävän varrella. Useampi selli on jätetty
samaan sisustukseen, joka selleissä oli, kun vankila lakkautettiin. Sisustukset ostettiin entisiltä
vangeilta. Vankilamuseossa näkee myös vanginvartijoiden huoneet, vankilan saunan ja pesutilat
sekä karut eristyssellit, käytännössä koko vankilan. Vankikoppien seinissä on säilynyt vankien
kirjoituksia.

ANTEEKSI, EN KUULLUT! - HEIKKENEEKÖ KUULO?
KANTAPÖYTÄ 6.9.2022

Vanhojen Kettujen terveysprojekti jatkuu tarjoamalla syksyn ensimmäisessä Kantapöydässä
tiistaina 06.09.2022 tärkeää tietoa kuulosta, sen heikentymisestä ja apuvälineistä.
Kuuloliiton asiantuntija Johanna Juola kertoo Kiltakellarissa kuulon merkityksestä ja sen
heikentymisen syistä sekä mistä saa apua kun kuulo heikentyy. Lisäksi esitellään kuulokojeet ja
muut kuulonapuvälineet. Lopuksi käydään läpi miten huonokuuloisen kanssa kommunikoidaan.
Kuulon heikkeneminen voi alkaa jo työikäisenä. 65-vuotiaista joka kolmannella ja suurimmalla
osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on
jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä yli 100 000 ihmistä käyttää kuulokojetta ja/tai
sisäkorvaistutetta.
Kantapöytä alkaa Kiltakellarin lounaalla klo 12, jonka jälkeen Johanna Juola saa puheenvuoron.
Osallistumismaksu 12 euroa sisältää lounaan seisovasta pöydästä ja alustuksen
keskusteluineen. Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 28.08.2022 Tarja Hakuliselle
takke@kolumbus.fi Puhelinnumero mukaan!
Maksutiedot lähetetään mukaan mahtuneille. Kasvomaskeja saatetaan syksylläkin suositella
edelleen. Kiltakellarin osoite on Helsingissä Bulevardi 56. Porttikäytävästä sisäpihan vasempaan
takanurkkaan.
Tervetuloa!
Vanhat Ketut / Tarja Hakulinen

PRISCILLAN LUMOIHIN
– Helsingin Kaupunginteatterin musikaali 15.9.
Lähdemme Priscillan, aavikon kuningattaren, matkaan Australian takamaille torstaina 15.9. klo
19.00. Musikaaliohjaajanero Samuel Harjanne loihtii kaupunginteatterin suurelle näyttämölle
elämyksen, joka perustuu Oscar-palkittuun ja kulttimaineeseen nousseeseen elokuvaan.
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Helsingin kaupunginteatteri:
Sydneyläinen drag queen Tick houkuttelee
ystävänsä Adamin ja Bernadetten mukaan
esiintymismatkalle Australian takamaille.
Adam on räiskyvä drag queen, Bernadette on
jo jättänyt menestyksekkään drag-uransa
taakseen, mutta suostuu lähtemään mukaan
selvitäkseen miesystävänsä kuolemasta.
Diskohitit raikuvat ja toinen toistaan
näyttävämmät asut vaihtuvat, kun Priscillaksi,
aavikon kuningattareksi nimetty bilebussi
kaahaa halki syrjäisen sisämaan glitteriä
pöllyten ja kaikki valot loistaen.
”Tämä tulee imaisemaan mukaan kaikki
bilehileet ja kyynikotkin”, lupaa
ohjaaja Samuel ”Kinky Boots” Harjanne.
Luvassa on paitsi diskomusiikin siivittämä ja
pukuloiston häikäisemä spektaakkeli vailla
vertaa, ennen kaikkea sydäntälämmittävä
tarina kolmesta erilaisesta ystävästä.

Rooleissa on huikea määrä näyttelijöitä ja artisteja: Clarissa Jäärni, Lauri Mikkola, Niklas
Rautén, Risto Kaskilahti, Tiina Peltonen, Jennie Storbacka, Johanna Försti, Maria Lund,
Suvi Aalto, Helena Haaranen jne, jne… Kapellimestarina on Eeva Kontu.
Lippujen hinta riippuu Kettujen määrästä, joko 86 tai 87 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 9.8.
Erkki Pohjanheimolle: vanhatketut.rttl@gmail.com
Varmista mukaanpääsysi kuitenkin ajoissa! Avecit mukaan! Kerro myös puhelinnumerosi!
Tarkemmat maksutiedot saat paluupostissa.
Lisätietoja: hkt.fi/esitykset/priscilla-aavikon-kuningatar/

TEKNIIKAN POMON TARINOITA KANTAPÖYDÄSSÄ - JORMA K. LAIHO
Kiltakellari 27.9.
DI Jorma Laiho toimi Yleisradion teknillisellä jaostolla monissa tärkeissä tehtävissä vuosina 1973–
2013. Jorma toimi lopulta teknisenä johtajana vuosina 2001–2013.
Jäätyään eläkkeelle Jorma kirjoitti urastaan teekkarihenkisen veijaritarinan ”40 vuotta
yleisradioinsinöörinä”. Jorma kertoo Vahoille Ketuille kettuhenkeen sopivan tarinan, miten nuori
insinööri viihtyi 40 vuotta Yleisradion leivissä ja eteni monien vaiheiden kautta Yleisradion
johtoryhmään muiden selittäjien joukkoon.
Yleisradio oli nuorelle teekkarille innostava työpaikka. Uraan sisältyi sananmukaisesti lennokkaita
ja jopa vaarallisia vaiheita. Tekniikka kuitenkin muuttui 40 vuoden aikana tekijästä teettäjäksi.
Kukaan ei enää muista mikä oli höyryradio, missä sijaitsi Mittausasema ja mikä ihmeen laitos oli
Porin lyhytaaltoasema.
Jorma toimi myös avaintehtävissä, kun Yleisradion omistamista 38 Yleisradioasemaa yhtiöitettiin.
Hän oli myös mukana IT-yhtiö Tebitin alkuvaiheissa sekä analogisen television sammutuksessa.
5

Jorman arkistoissa on tuhansia hänen itsensä ottamia harvinaisia valokuvia Yleisradion vähemmän
tunnetuista laitteista ja teknisistä tapahtumista. Näiden kuvien avulla Jorma pikakelaa tunnin
esitelmässään Yleisradioelämää pienen insinöörin näkökulmasta.
Nyt on myös oivallinen tilaisuus kuulla mitä oikeasti tapahtui Yleisradion johtoryhmässä vuosina
2001-2013.
Jorman kirjaa on edelleen saatavilla BoD-kustantamosta, hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä
ajan henkeen myös e-kirjana.
40 vuotta yleisradioinsinöörinä (bod.fi)
Tämä Kantapöytä järjestetään tiistaina 27.9. Osallistumismaksu 12 euroa sisältää lounaan
seisovasta pöydästä ja alustuksen keskusteluineen. Ilmoittautumiset Matti Laiholle
laihon.matti@gmail.com viimeistään 20.9. Maksutiedot tulevat paluupostissa.

ENNAKKOTIETOA KARTANORETKESTÄ JA TEATTEREISTA
Tervikin kartanoon 21.9.
Keskiviikkona 21.9. on 30:lla Vanhalla ketulla tilaisuus tutustua Pernajanlahden (Loviisa) rannalla
sijaitsevaan Tervikin kartanoon. Omistajasuvun edustaja Janica von Veh-Högbäck ja
antiikkikauppias Bernt Morelius esittelevät kartanon mielenkiintoista historiaa, joka avautuu
kartanon seinillä Suomen suurimman yksityisen muotokuvakokoelman kautta.
Kartanokierroksen jälkeen matkamme jatkuu Porvooseen missä syömme lounaan Zum
Beispielissä. Tarkempaa tietoa saat seuraavassa jäsentiedotteessa. Merkitse kuitenkin nyt jo
kalenteriin!

Idiootti sirkusmaailmassa 13.10.
Teatteri Avoimet Ovet siirtää Dostojevskin Idiootin sirkusmaailmaan. Tätä karnevalistista
tapahtumaa pääsemme seuraamaan torstaina 13.10. Esitys Agit-Cirk -nykysirkusryhmän ja
Avoimien Ovien yhteistyötä. Ohjaus Hanna Kirjavainen.
Palaamme asiaan elokuussa.

Teatteriretki Tampereelle loka-marraskuussa
Komediateatterin Komisario Palmun erehdys ja Tampereen Teatterin Anastasia. Tampereella
yövymme ja näemme siis kaksi esitystä.

Vaarallisia suhteita Studio Pasilassa 15.11.
Leea Klemolan räävitön ja hävyttömän hauska versio Christopher Hamptonin näytelmästä.
Ohjaus Anna-Elina Lyytikäinen.
Näistä kerromme lisää elokuussa. Silloin saatte myös ilmoittautumis- ja hintatiedot.
Syksyllä on tulossa paljon muutakin mukavaa.
Hyvää Juhannusta!
Vanhat Ketut toimikunta
psta
Erkki Pohjanheimo
tiedottaja
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