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TEATTERIMATKA KUOPIOON 

 

Tänä vuonna teemme teatterimatkan Kuopioon. Uudistuneessa Kuopion 

kaupunginteatterissa on Antti Heikkisen Savonia-palkitun romaanin kantaesitys, 

”savolainen sukusaaga” Pihkatappi.  Menemme keskiviikkona 9.12.2015 klo 12 alkavaan 

esitykseen, johon olemme varanneet ennakkoon 80 lippua. Esitys kestää noin kaksi tuntia, 

ja sen jälkeen nautitaan lounas Ravintola Rustikissa.  

Pihkatappi on väkevä draama sukupolvien välisestä 

kuilusta ja maaseudun autioitumisesta. Se on erään 

savolaissuvun tarina, jossa toiveet ja odotukset törmäävät 

seinään ja jossa menneisyyden haamut varjostavat 

nykyisyyden päätöksiä. Pihkatappi kertoo myös Jussi Timo 

Tapion, kolmekymppisen ilmaisjakelulehden toimittajan, 

kirjailijahaaveista ja hänen ja hänen avovaimonsa 

parisuhdeongelmista. 

Näytelmän rehevässä kielessä soi juoheva ja runsas Savon 

murre, jonka värikylläisissä sanonnoissa ei 

voimasanojakaan säästellä. Teatterin omien näyttelijöiden 

lisäksi lavalla nähdään vierailijoina Auli Poutiainen ja 

kirjailija itse, Antti Heikkinen.   

Bussikuljetukset lähtevät Mikkelistä, Kerimäeltä ja Pieksämäeltä, mikäli lähtijöitä on 

riittävästi. Kyytiin voi tulla myös matkan varrelta. Muilta paikkakunnilta tulevat voivat sopia 

yhteisistä kyydeistä keskenään, elleivät ko. bussikuljetukset sovellu.  

Noutopöytä Ravintola Rustikissa sisältää salaattipöydän, lämpimän pääruoan ja jälkiruoan. 

Pääruokana on uunilohta ja tilli-sitruunakastiketta (L, G), parmesaaniperunaa (L, G) ja 

paahdettuja kasviksia ja jälkiruokana marjapiirakkaa ja vaniljavaahtoa (L) sekä kahvia ja 

teetä.   

Kustannukset: 

* Yhdistys maksaa jäsenten teatterilipun ja lounaan, seuralaiset maksavat itse lipun ja 

lounaan (yhteensä 39 euroa) 

* Maksut kerätään bussissa tai teatterissa/lounaalla 

* Mahdollinen bussikuljetus henkilömäärän mukaan, maksu kerätään bussissa 

Sitovat ilmoittautumiset 9.11.2015 mennessä jollekin seuraavista hallituksen jäsenistä, 

mielellään sähköpostilla 

* Kohvakka Liisa Mikkeli 0440 365 956 sirli.kohvakka@gmail.com 

* Koivusalo Tuula Mikkeli 050 572 0849 tuula.koivusalo@gmail.com 

* Lätti Ritva Pieksämäki 040 578 5156 ritva.latti@pp1.inet.fi 

* Rantanen Elli Pieksämäki 050 322 2513 elli.rantanen@luukku.com 

* Kuosma Raili  Savonlinna  050 599 3647 raili.kuosma@wiksu.fi 

* Putkonen Paula Savonlinna 050 548 6890 paula.putkonen@wiksu.fi 
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Ilmoittautumisessa kerrottavat asiat 

* Osallistuminen teatteriesitykseen (myös mahdollinen seuralainen) 

* Osallistuminen lounaalle ja mahdollinen erikoisruokavalio  

* Tuletko bussiin ja kyytiin nousupaikka 

 

Muuta loppuvuoden ohjelmaa ja ennakkotietoa vuoden 2016 valtakunnallisista 

tapahtumista 

* Kaamoshiihto Laanilassa 3. – 10.12.2015, majoittuminen 

Savottakahvilan Savottakämpässä  

* Wienin joulutorit 28.11. – 1.12.2015, mukaan mahtuu vielä 

* Hiihtoretki Laanilassa keväällä 2016 viikolla 14 eli 2. – 9.4.2016 

* Kesäpäivät ja vuosikokous Kolilla 16. – 18.8.2016 

* Bryssel-Amsterdam-kiertomatka 22. – 26.4.2016 

* Matka Toscanan sydämeen 15. – 21.5.2016 

* Vaellusmatka Dolomiiteille 28.8.- 2.9.2016 

* Budapest 26. – 30.9.2016 

 

Kesäpäivät Yyterissä 

Yyterissä 11. – 13.8.2015 valtakunnallisilla OPH-Eläkeläisten kesäpäivillä ja 

vuosikokouksessa oli osallistujia 85, meiltä Suur-Savosta paikalla oli neljä 

henkilöä. OPH-Eläkeläisten valtakunnalliseksi puheenjohtajaksi valittiin 

edelleen oma puheenjohtajamme Raili Kuosma. Uusina jäseninä hallitukseen 

valittiin Olavi Laukkanen Kaakkois-Suomesta ja Liisa Harju Keski-Pohjanmaalta. 

Hallituksessa jatkavat Tuula Koivusalo meiltä Suur-Savosta, Sirkka Naire 

Satakunnasta, Bertel Nygård Österbottenista ja Mikki Valjakka Etelä-Suomesta.  

 

Keräämme edelleen sähköpostiosoitteita 

Siltä varalta, että jatkossa emme saa enää pankilta sponsoriapua 

jäsenkirjeiden postitukseen, pyydämme Sinua ilmoittamaan Paula Putkoselle 

tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle sähköpostiosoitteesi, mikäli Sinulla 

on sellainen käytössäsi, etkä ole sitä jo aikaisemmin ilmoittanut.  

 

www.oph-elakelaiset.fi 

Myös OPH-eläkeläisten tiedottaminen saattaa siirtyä pikkuhiljaa pelkästään 

nettiin paperipostia vähennettäessä. Muistathan siis myös OPH-Eläkeläisten 

nettisivut, joista löytyy tietoa sekä valtakunnallisista eläkeläistapahtumista 

(mm. lisätietoa vuoden 2016 matkoista) että oman osastomme ajankohtaisista 

asioista. Siellä voit antaa vinkkejä myös vuoden 2017 matkoista. 

 

Hyvää talven odotusta ja tapaamisiin teatterissa Kuopiossa! 

 

OPH-Eläkeläiset Suur-Savo  

Hallitus 


