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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Jos et  itse pääse tilaisuuteen, johon olet
varannut lipun tai useamman, edellytämme,
että myyt varaamasi lipun / liput itse eteenpäin.
Tieto tilalle tulijasta ilmoitettava tapahtuma-
sihteerille silloin, kun tapahtumaan mennään
yhteiskuljetuksella.

Muistathan ilmoittautua tilaisuuksiin ajoissa.
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset minulle,
mikäli kyseisen tilaisuuden kohdalla ei ole
toisin mainittu.

Tapahtumiin voit ilmoittautua myös valmiilla
lomakkeella nettisivuillamme www.hpky.net

Minttu

Kaikkiin maksullisiin tilaisuuksiin on aina
sitova ilmoittautuminen.

Emme ota peruutuksia vastaan ilmoittautumis-
ajan päättymisen jälkeen, koska silloin
olemme jo ostaneet liput.

Tässä jäsenkirjeessä:

HPKY tarjoaakin tässä jäsenkirjeessä tapahtumia nyt pitkälle tulevaisuuteen: tälle keväälle,
tulevalle kesälle ja syksylle, minkä lisäksi käännämme katseemme jo ensi vuoteen. Siellä
on tarjolla huippusuosittu Mamma mia! -musikaali Svenska Teaternissa, johon olemme
varanneet lippuja. Kannattaa olla nopea, koska liput tuntuvat menevän vauhdilla.

Nopealla aikataululla (jo 24.3.) tarjoamme Galleria Ortonissa Reino Hietasen
näyttelyn, jossa on mukana taiteilijan tytär, yhdistyksen kunniajäsen Annukka Mickelsson
kertomassa isänsä teoksista. Tämän lisäksi tarjoamme lisätietoa sekä muistutamme
kirjailijatapaamisesta Outi Pakkasen kanssa 26.3. Mukana kirjailijatapaamisessa on jo yli
40 osallistujaa.

Keväällä ohjelmistossamme on tutustuminen yhteen Suomen rakastetuimmista taiteilijoista,
Tove Janssoniin, hänen 100-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi järjestetyssä juhlanäyttelyssä.
Ja lähempänä kesää tarjoamme myös kesäistä kierrosta Suomenlinnassa.

Syksyllä järjestämme musikaalimatkan Lontooseen. Tämä matka eroaa tavallisista
HPKY:n matkoista siinä, että emme järjestä matkalla mitään muuta ohjelmaa kuin tuon musikaaliin
osallistumisen. Menemme samaa matkaa ja yövymme samassa hotellissa, mutta muutoin
osallistujat saavat suunnitella ohjelmansa itse. Tästä syystä viikonloppumatkan hintakin on melko
huokea. Tervetuloa mukaan.

Ja vielä lopuksi: olemme saaneet jäsenistöltä pyynnön tutustua hallitukseen paremmin
ja siksi laitoimmekin tähän kirjeeseen mukaan hallituksen lyhyet esittelyt sekä valokuvat.
Näin saatte tietää, millaiset ja minkä näköiset ihmiset tätä yhdistystä pyörittävät. Meitä kaikkia
tapaa tapahtumissa ja meihin voi olla yhteydessä esimerkiksi tapahtumaehdotusten osalta.

Tämä ihmeellinen “talvi” alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti kevättä ja sitä myöten kesää.

Aurinkoista maaliskuuta teille kaikille

Reino Hietasen näyttely

Kirjailijatapaaminen.
Outi Pakkanen

Retki Suomenlinnaan

Musikaalimatka Lontooseen

Tove Janssonin näyttely

Mamma Mia! -musikaali

Haussa edelleen:
Innokkaita kulttuuri-ihmisiä
mukaan toimintaan
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1. GALLERIA ORTON  - REINO HIETASEN NÄYTTELY - Ma 24.3. (Ilmoittaudu HETI)

2. KAHVILA KRULLA - KIRJAILIJATAPAAMINEN  - Ke 26.3. klo 17.00 (Ilmoittaudu HETI)

Ilmoittaudu HETI, viimeistään 23.3.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

TILAISUUS ON ILMAINEN!

Sitova ilmoittautuminen HETI, viimeistään
ma-aamuna 24.3.2014:

Tule tapaamaan Outia.
Virittäydytään jännäreiden tunnelmaan.

Galleria Orton
Orton Invalidisäätiön kahvila
Tenholantie 10, 1. krs. (Ruskeasuo)
00280 Helsinki

Tilaisuus alkaa kello 15.00 kahviossa, missä voi nauttia kahvit omakustanteisesti. Aluksi kuulemme
yhteyspäälikkö Sirpa Viljasen kertomana Galleria Ortonista. Taiteilijan tytär, yhdistyksen
kunniajäsen, Annukka Mickelsson on luvannut tulla kertomaan isänsä teoksista. Tämän
jälkeen siirrytään ihailemaan näyttelyä.

Tilaisuus on maanantaina 24.3. klo 15.00

Taidemaalari Reino Hietanen

Galleria toivoo alustavaa osanottajamäärää, jotta he osaavat varata tarvittavan määrän
esittelymateriaaleja. Otamme vastaan ilmoittautumisia aina sunnuntaihin 23.3. saakka.
Ilmoittautumiset kotisivujemme kautta tai suoraan tapahtumasihteerille.

Rautatientorilta pääsee aivan
Gallerian viereen linja-autolla

numero 23.

HPKY järjestää maksuttoman vierailun
Galleria Ortoniin
tutustumaan
taidemaalari Reino Hietasen näyttelyyn
maanantaina 24.3. klo 15.00

Hinta 15 !, sisältää tarjoilun!

Lönnrotinkatu 13
00120 Helsinki

Muistutamme kirjailijatapaamisesta Outi Pakkasen kanssa.
Tilaisuus järjestetään wieniläiskahvila-ravintola Krullassa Kampissa,
Lönnrotinkatu 13, keskiviikkona 26.3. kello 17.00 alkaen.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.3. aamulla  kotisivujen kautta
tai suoraan Sini-Tuuli Mäkiselle.

Vielä ehdit mukaan!

tunn e t a a n e t e nk in H e ls ink i in
sijoittuvista jännitysromaaneistaan,
joissa graafikko Anna Laine selvittää
rikoksia. Jännitysromaaneiden lisäksi
hän on julkaissut elämäkerrat Emmi
Jurkasta ja  Aino Acktésta.
Pakkasen jännäreitä on käännetty
t ä h ä n m e nn e ss ä  s a ks a ks i  j a
tsekiksi.Out i Pakkanen on myös
Stadin friidu, sillä Stadin Slangi
-yhdistys valitsi hänet tämän tittelin
haltijaksi kesäkuussa 2010.

Outi Pakkanen

Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai sini-tuuli.makinen@abo.fi
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Sitova ilmoittautuminen 16.5.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

3. RETKI SUOMENLINNAAN - Ke 28.5. (Ilmoittaudu 16.5. mennessä)

Hinta 20 !
Sisältää myös kahvin ja suolaisen.

Tule mukaan tutustumaan Suomenlinnan ainutlaatuiseen historiaan
Viaporin tykit ja tunnelit -kierrokselle.

Tiedossa on upea Viaporin tykit ja tunnelit

-kierros, jonka aikana kuulemme, miten

linnoituksen upseerit ja insinöörijoukot

varautuivat maanalaisin reitein ja holvatuin

muure in mahdo l l isen pomm i tuksen

vaaroihin. Tykit suojasiva t mahtavaa

l inno i tust a  ja  ruots inva l lan a ika ist a

tykkikantaa laajennettiin tehokkaammilla

ma l l e i l l a  ve nä j ä n va l l a n a ika na .

Opastuksella tutustutaan Suomenlinnan

joskus jopa epäonnise en tehtävä än

puo lus tus l inno i tuksena  j a  käydä än

tunneleissa ja kasemateissa. Graniittimuurit

l i ittyivä t myös ki inteäst i l innoituksen

arkielämään ja asumisolosuhteisiin.

Mukaan mahtuu 25 henkilöä.

Tapaamme kello 15.00 Suomenlinnassa
infopisteen edessä lähellä päälaituria,
ja siitä kierroksemme alkaa kello 15.15.

Suomenlinnan lautta lähtee Kauppatorilta.
Lauttamatka kestää n. 15 min.

Isäntänä retkellä HPKY:n hallituksen jäsen
Hannu Pohja. Hän odottaa teitä Suomenlinnan
päässä päälaiturin edustalla.

Kierroksen jälkeen nautimme

yhdessä kahvia ja pientä

suolaista Café Chapmanissa.

Laita kierrokselle mukavat,
tukevapohjaiset kengät.

Opastettu kävely-
kierros kestää
n. 1,5 tuntia.
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4. LONTOON REISSU - 26.-28.9. (Ilmoittaudu 30.4. mennessä)

Matkan hinta 450 !/hlö

Hinta sisältää: lennot, lentokenttäbussin,
hotellimajoituksen ja musikaaliliput.

HPKY goes Lontoo!
Teemme pikaretken Lontoon kaupungin sykkeeseen

26.-28.9.2014.
Tule mukaan tekemään viikonloppureissu ja katsomaan

legendaarista The Lion King -musikaalia vieläkin
legendaarisempaan West Endiin.

The Lion King kuuluu aikamme suosituimpiin
ja  menestyne imp i in musika a le ih in , ja  nyt
sinullakin on mahdollisuus nähdä tuo esitys
yhdessä muiden HPKY:n jäsenten kanssa!

Ma tka  maksa a  450 euroa ,  j a  s isä l t ä ä  l enno t ,
lentokenttäbussin, hotellimajoituksen ja musikaaliliput.
Huom! Matkalla ei siis ole järjestetty muuta yhteistä
ohje lma a kuin musika a l in ka tsominen lauanta ina .
Ruokailut ja muu ajanvietto hoidetaan omatoimisesti ja
–kustanteisesti.

Matka soveltuu vaikkapa
lahjaksi

keväällä valmistuvalle nuorelle.

Matkaemäntänä toimii Sini Korpinen,
HPKY:n varapuheenjohtaja.

Sitova ilmoittautuminen 30.4.2014 mennessä:
sini.korpinen@gmail.com
tai puh. 050 3644883
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Sitova ilmoittautuminen 5.5.2014 mennessä:

Supersuosittuihin musikaaleihin pitää olla ajoissa liikkeellä!

Kaikki syksyn 2014 Mamma Mia! -musikaalin näytökset on jo loppuunmyyty,
mutta onnistuimme saamaan 40 lippua tammikuulle torstain 22.1. 2015
näytökseen Mamma Mia! -musikaaliin.

VOI MAMMA MIA! Sitova ilmoittautuminen
juhannukseen mennessä:Tee lippuvarauksesi heti, niin varmistat paikkasi

suosittuun musikaaliin.
Lipun hinta 82,00 ! + postituskulut 2,00 !

5. TOVE JANSSONIN NÄYTTELY ATENEUMISSA  - Ke 14.5. (Ilmoittaudu 5.5. mennessä)

Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

6. MAMMA MIA! - SVENSKA TEATERN - 22.1.2015

MAMMA MIA! -musikaali perustuu ABBA:n musiikkiin.
Kyseessä ei kuitenkaan ole musikaali ABBA:sta,
vaikka siinä kuullaankin 22 ABBA-klassikkoa.

Svenska Teaternilla on kunnia tuoda näyttämölle MAMMA MIA! -musikaalin ensimmäinen suomalainen tuotanto.

Yli 54 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on rakastunut musikaalin henkilöhahmoihin, tarinaan ja musiikkiin. Käsikirjoittaja Catherine Johnsonin
iloisen ja hauskan tarinan tapahtumapaikkana on eräs kreikkalainen saari. Donnan, 40-vuotiaan yksinhuoltajan, tytär Sofie on menossa
naimisiin. Sofie ei tiedä, kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan äitinsä päiväkirjan hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. Hän kutsuu
kaikki kolme miestä häihinsä salaa. Yksi miehistä on hänen isänsä, mutta kuka?
Taianomaiset tarinat, joita ABBA:n ajaton musiikki on tulvillaan, kuljettavat tätä ihastuttavaa tarinaa rakkaudesta, ilosta ja ystävyydestä. Saliyleisö
saa joka ilta nauttia kaikkien aikojen kokemuksesta.
MAMMA MIA! on satumainen menestystarina, jolla on ollut enemmän tuotantoja kansainvälisesti kuin yhdelläkään toisella musikaalilla!

Yksi äiti, yksi tytär,
kolme mahdollista isää

ja unohtumattomat
häät!

Hinta 15 !

Mukaan mahtuu
30 henkilöä.

Tutustuminen Tove Janssonin
näyttelyyn Ateneumissa.
Tove Janssonin syntymästä tulee vuonna 2014 kuluneeksi sata vuotta. Ateneumin
laaja juhlanäyttely esittelee Janssonin (1914-2001) mittavaa uraa taidemaalarina,
kuvittajana, poliittisten pilapiirrosten tekijänä, kirjailijana sekä muumihahmojen ja -
kertomusten luojana.

A t eneum in näyt t e ly ka t t a a  Jansson in tuot t e l ia an uran ka ikk i va ihe e t ;
maalaustuotannon aina 1930-luvun surrealistishenkisistä teoksista 1950-luvun
modernismiin ja 1960-70 -lukujen abstraktimpaan ilmaisuun, Garm-lehden oivaltavan
sa t i ir ise t  sod a nva s t a ise t  kuv i tukse t ,  ju lk is i in t i lo ih in va lm is tun e e t
monumentaalimaalaukset sekä kansainvälisesti huikean suosion saavuttaneet
muumihahmot tarinoineen.

Keskiviikkona 14.5.
klo 16.45

Kokoontuminen: Sisäpihalla kirjakaupan vieressä klo 16.45.
Sisäänmeno Ateneuminkujan puolelta.

Ennen näyttelyn kiertämistä kuulemme auditoriossa n. 30 minuuttia
kestävän johdanto-opastuksen näyttelyyn. Opastuksen jälkeen
jokainen voi kiertää näyttelyn omaan tahtiinsa.

Emäntänä HPKY:ltä Sanna Kalinen.



.

Innokkaita kulttuuri-ihmisiä
mukaan toimintaan!

Tunnetko kulttuuri-intoilijoita?
Löytyykö lähipiiristäsi teatterista, musiikista, taiteesta tai

näistä kaikista nauttivia ihmisiä?
Nyt voimme yhdistää voimamme – tuo sinä jäsen,

niin me palkitsemme sinua kulttuurilla!

Jokaisesta mukanasi tuomastasi uudesta jäsenestä
saat 10 euron alennuksen

itse valitsemaasi Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen
järjestämään kulttuuririentoon vuoden 2014 aikana!

Lisätietoja ja ohjeita antaa
tapahtumasihteerimme Sini-Tuuli Mäkinen,

sini-tuuli.makinen@abo.fi tai
040 749 6173.

HAUSSA EDELLEEN


