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TERVETULOA TEATTERIIN MIKKELIIN! 

 

Loppuvuoden teatterimatkamme suuntautuu Mikkeliin. Menemme perjantaina 

12.12.2014 klo 13 katsomaan Mikkelin teatteriin Ilpo Tuomarilan kirjoittamaa ja Katriina 

Honkasen ohjaamaa musiikkinäytelmää ”Jos helmiä kyyneleet ois”, näytelmän kesto 2,5 

tuntia. Olemme varanneet ennakkoon 80 lippua.  

Musiikkinäytelmä kertoo Helena Eevasta, joka oli suomalaisen 

iskelmämusiikin "suuri tuntematon". Yleensä miehisten salanimien 

suojassa kirjoittaneen naisen kynästä on lähtenyt monta tekstiä, 

jotka ovat eläneet läpi vuosikymmenten ja saaneet uutta tuulta 

siipien alle nuorien laulajien uusina tulkintoina. Mm. Suopursu kukkii, 

Kulkuriveljeni Jan, Sunnuntaina sataa aina ja Lasten liikennelaulu 

ovat kuuluneet suomalaisen iskelmän vakiokalustoon 

ensilevytyksistä saakka. Helena Eevan yksi suosituimmista 

sanoituksista Jos helmiä kyyneleet ois, ilmestyi levyllä vasta hänen varhaisen kuolemansa jälkeen. Siitä tuli 

hitti Paula Koivuniemen laulamana. 

Bussikuljetukset järjestetään Savonlinnasta ja Pieksämäeltä, mikäli lähtijöitä on riittävästi. 

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

kyydeistä keskenään, elleivät ko. bussikuljetukset sovellu.  

Ennen teatteria on mahdollisuus lounastaa klo 11 alkaen teatterin yhteydessä olevassa 

Bistro Vileessä, jossa kolmen ruokalajin lähiruokalounas maksaa 23 euroa/henkilö.  

Kustannukset: 

∗ Yhdistys maksaa jäsenten teatterilipun (22 euroa), seuralaiset maksavat lipun itse  

∗ Lounas 23 euroa/henkilö, jokainen maksaa itse paikan päällä 

∗ Mahdollinen bussikuljetus henkilömäärän mukaan, maksu kerätään bussissa 

∗ Seuralaisten maksut kerätään bussissa tai lounaalla/teatterissa 

Sitovat ilmoittautumiset 14.11.2014 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 

Ilmoittautumisessa kerrottavat asiat 

∗ Tuletko teatteriesitykseen (myös mahdollinen seuralainen) 

∗ Tuletko lounaalle ja mahdollinen erikoisruokavalio  

∗ Tuletko yhteiskuljetukseen ja kyytiin nousupaikka 
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Muuta loppuvuoden ohjelmaa ja ennakkotietoa vuoden 2015 valtakunnallisista 

tapahtumista 

∗ Kaamoshiihto Laanilassa viikolla 49 eli 29.11. – 6.12.2014, 

majoittuminen Savottakahvilan Savottakämpässä  

∗ Hiihtoretki Laanilassa keväällä 2015 viikolla 16 (alustava aika) 

∗ Kesäpäivät ja vuosikokous Porin Yyterissä 11. – 13.8.2015  

∗ Itäisen Välimeren risteily kauniissa Adrianmeren maisemissa 25.4.–

2.5.2015 

∗ Portugal Lissabon ja Cascais 19. – 23.5. (27.5.) (4 yötä tai 8 yötä) 

∗ Patikkamatka Kroatia, upea Plitvice ja kaunis rannikko loppusyksy 2015 

∗ Wienin joulutorit ja adventtikonsertit 28.11. – 1.12.2015 

 

Peurungan kesäpäivät 

Peurungassa 19. – 21.8.2014 valtakunnallisilla OPH-Eläkeläisten kesäpäivillä ja 

vuosikokouksessa oli osallistujia 110, meiltä Suur-Savosta paikalla oli neljä 

henkilöä. OPH-Eläkeläisten valtakunnalliseksi puheenjohtajaksi valittiin 

äänestyksen jälkeen oma puheenjohtajamme Raili Kuosma ja Railin tilalle 

OPH:n hallitukseen vuoteen 2016 saakka varapuheenjohtajamme Tuula 

Koivusalo. Uusia hallituksen jäseniä ovat myös Sirkka Naire Satakunnasta ja 

Bertel Nygård Österbottenista.  

 

Saisimmeko sähköpostiosoitteesi? 

Siltä varalta, että jatkossa emme saa enää sponsoriapua jäsenkirjeiden 

postitukseen, pyydämme Sinua ilmoittamaan jollekin yllämainituista 

hallituksen jäsenistä sähköpostiosoitteesi, mikäli Sinulla on sellainen 

käytössäsi, etkä et ole sitä jo aikaisemmin ilmoittanut, vaikket teatteriin 

olisikaan lähdössä.  

 

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 2015 matkoista) että oman osastomme ajankohtaisista 

asioista. Siellä voit antaa vinkkejä myös vuoden 2016 matkoista. 

 

Hyvää talven odotusta ja tapaamisiin teatterissa Mikkelissä! 
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