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su 11.8. AAVAN MEREN TÄLLÄ PUOLEN - Kotimaisen kaihon hilpeä historia  

 
Miksi suru on meille suomalaisille pyhä tunne ja ilo syntiä? 
Miksi soi molli korvaamme duuria kauniimmin ja syvemmin? 
Miksi ruoho on meren takana vihreämpää?  
 
Näihinkin kysymyksiin etsi ja antaa vastauksia uusi koskettavan  
hauska musiikkinäytelmä Aavan meren tällä puolen.  

Kolme Suomea ja suomalaisia paljon nähnyttä taiteilijaa -   
Jussi Lampi, Timo Rautiainen ja Puntti Valtonen -  
asettuvat Unto Monosen nahkoihin tällä ilkikurisella musiikillisella tutkimusmatkalla suomalaisuuteen.  
38-vuotiaana traagisesti kuollut Satumaan säveltäjä toimii näytelmän kaikupohjana. Hänen teostensa ja 
elämänsä kautta tutkitaan kotimaisen kaihon historiaa Sibeliuksesta Sanniin ja Kalevalasta Kaihon 
karavaaniin.  
Kaikki taiteilijat näyttelevät, laulavat ja soittavat esityksessä. Suomalainen mies ei tanssi - paitsi ehkä tässä 
näytelmässä.  

Olemme varanneet lippuja su 11.8. klo 14.00. Näytöksen väliajalla aluekerho tarjoaa  pullakahvit.  
Ilmoittautuminen 1.7.  mennessä tuula.kurttila@gmail.com  tai puh. 040 5661095- Varmista 
paikkasi maksamalla 29,50€  aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31.  
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SYKSYN RUSKAA ROKUALLA 

Teemme ruskamatkan Rokuan kansallispuiston maisemiin yhdessä Lapin aluekerhon kanssa. Rokualta 

löytyy jokaiselle sopivia ulkoilureittejä maastosta aina päällystettyihin pyöräily-kävelyreitteihin. Uida voi 

kylpylässä tai luonnon vesissä.  Majoitus Rokua Health and Spa kylpylähotellissa.  

Ajankohta; 15.-16.10.19 

Hintaan sisältyy;  
- majoitus 2 hengen huoneessa, 1 hengen huonelisä 35 eur/vrk 

- puolihoito (aamiainen ja 1 x ruokailu hotellin noutopöydästä) 

- kylpylän ja kuntosalin käyttö 

- sisäänpääsy ravintolaan karaoke-, levy- ja orkesteritansseihin   

(TähtiTansseissa lippu 10 eur/hlö) 

- tulokahvi ja kahvileipä ravintolasalissa 

Hinta 80 eur/hlö/vrk 2 hengen huoneessa (155€/hlö 2vrk)  

Mikäli haluatte ruokailun noutopöydästä myös lähtöpäivälle, lisätään hintaan 16 eur/hlö, eli 96 eur/hlö. 

Ryhmän minimikoko 10 henkilöä. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.9. mennessä marja-leena.korhonen@oja.fi tai puh. 0505493363.  

 

Tulosssa syksyllä:   Teatteriretki Kajaanin kaupunginteatteriin, missä Rakastettujen laulujen siivittämä 

musiikkinäytelmä laulajalegenda Laila Kinnusen elämästä. Draamaa, epookkia ja loistavaa musiikkia 60-

luvun hengessä.  

Suosion saanut Jyty-seniorikerho jatkuu taas syksyllä mielenkiintoisten aiheiden ja vieraiden parissa.  
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