
Hyvät ystävät! 
                                                                                                            
Joulu on vietetty ja vuosikin on vaihtunut, uusi kevät tapahtumineen odottaa meitä. Tule innolla 
mukaan ja ota ystävätkin teatteritapahtumiin, matkoihin, retkiin. Ilmoittaudu heti kun huomaat 
kiinnostavan tapahtuman, maksa viimeistään pyydettynä eräpäivänä PSP-Senioreiden tilille. 
Teatteriliput jaetaan teatterin ala-aulassa. 
  
Helmikuu  
  
Pe 22.2.2019 klo 19 Moottoritie on kuuma Linnateatterin Dominosalissa.  Viisikymppinen työtön 

leopardikuoseja rakastava Raakel, nelikymppinen hissukka perheenäiti Sari ja Raakelin parikymppinen tytär, 
supertiedostava vegaani Linda ottavat äkkilähdön ja kaasuttavat kohti tuntematonta - suuntana mikä tahansa 

paitsi tämänhetkinen elämä. Lipun hinta eläk 27 €, Ilmoittaudu viim. 11.1.2019 ja maksu viimeistään 
17.1.2019  https://linnateatteri.fi/ohjelmisto-liput/moottoritie-on-kuuma    
  
Ke 27.2.2019 klo 19 Näytelmä joka menee pieleen Turun kaupunginteatteri. Järisyttävän hauska 

komedia epäonnisesta ensi-illasta. El.liput 35 €, ilmoittaudu viim. 17.1.2019 ja maksu viimeistään 
21.1.2019. https://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjelmisto/naytelma-joka-menee-pieleen  
  
Maaliskuu 
  
Bussimatka Pietariin 21.3.–24.3.2019. Hinta 364 € viisumi mukaan luettuna. 
Matkaohjelma on tullut sähköpostilla. 
  
La 30.3.2019 klo 14 Katoava maa, Turun kaupunginteatteri. Se mitä meistä jää Helena ja Aarne 

ovat eläneet pitkän elämän yhdessä, mutta kaikkea tässä avioliitossa ei ole jaettu. Kun Alzheimer tunkeutuu 
pariskunnan elämään, tulee Aarnelle kiire palata menneisiin tapahtumiin. Juha Muje ja Marja-Leena Kouki. 

Liput eläk. 29 €, Ilmoittaudu viim. 20.2.2019 ja maksu viim. 26.2.2019 
https://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjelmisto/katoava-maa 
  
Huhtikuu 
  
Ke 3.4.2019 klo 19 Eila ja Rampe ja palvattuonni, Raision teatteri Juhaninkuja 3, 21200 Raisio. 
Liput 10€ sisältää väliaika kaffeet. Ilmoittaudu viim. 25.2.2019 ja maksu viimeistään 31.3.2019  
  
Toukokuu 
  
Ke 8.5.2019 klo 14 Komisario Palmun erehdys, Kaupunginteatteri. Liput eläk 35 €. Palmuna 

Turussa on Taneli Mäkelä. Mestarillinen dekkarikomedia nostalgian nälkään. Rikkaan suvun musta lammas 
Bruno Rygseck löydetään kotoaan kuolleena. Mitä on tapahtunut! Asioiden todellisen tolan voi selvittää vain 
yksi henkilö ja kyseinen herra hälytetäänkin oitis apuun. Komisario Palmu oikaisee piippuaan ja antaa 
epäilyksensä valon langeta jokaisen tapahtumapaikalla sattumoisin oleilleen sukulaisen ja palveluväen ylle. 
Kaunaa vainajaa kohtaan on kannettu, selkä vääränä suorastaan, mutta kuka on syypää tapahtuneeseen? 

Ilmoittaudu viim. 27.3.2019 ja maksu viim. 1.4.2019  https://teatteri.turku.fi/turun-

kaupunginteatteri/ohjelmisto/komisario-palmun-erehdys 
  
25-28.5. 2019 Kaupunkiloma viehättävässä Vilnassa  
Tiedote lähetetty teille jo joulukuun alussa. 
  
Kesäkuu 
  
La 15.6.2019 klo 14 Perjantai on pahin, Samppalinnan kesäteatteri.  Lipun hinta 30 € ja 
Perustuu samannimiseen menestyselokuvaan, uutuusmusikaali on Suomen ensimmäinen ulkoilmaversio 

Disney-musikaalista. Ilmoittaudu viim. 2.5.2019 ja maksa viim. 9.5.2019  http://www.samppalinnanteatteri.fi/  
  
Elokuu 
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8.8. – 11.8.2019 Krakova; jos tästä olet kiinnostunut niin ilmoittaudu suoraan ryhmän vetäjälle ja kerro 

samalla olevasi PSP Seniori. Ryhmän vetäjä on Esa Kivinen 0500 566923 esakoo@jippii.fi 
(HUOMAA lennot ovat Turusta ja takaisin Turkuun) Matkan vastuullinen järjestäjä Matka-Viitala Oy 
www.matkaviitala.fi   
  
  
Terveisin PSP Seniorit, hallitus, Hilkka-Liisa Sillanpää p. 044 333 7789  
hilkka.sillanpaa@gmail.com ja 
  
kaikki ilmoittautumiset Hilkka Liisalle 
  
  
Teatterivastaava Marja Laakso puh 040 0237 797,   la.marja@pp.inet.fi 
  
PSP-Seniorit Tilinumero FI82 8000 2712 5977 89 
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