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VILKKU

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
henkilöstö JHL 015 ry

Ehdokkaat esittelyssä Äänestä edustajistovaaleissa
Hallituksen hyvä yhteishenki
on edunvalvonnan perusta
Puheenjohtaja Mia Hellström:

”Yhteistyössä on voimaa”
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Tervehdys kaikille ja hyvää alkanutta vuotta!

Y

hdistyksemme on pääkaupunkiseudulla suurin ja
tehtävämme on olla jäseniämme varten ja tarjota
heille tietoa ajankohtaisista asioista työelämässä
ja varmistaa sujuva edunvalvonta sekä toivottua vapaa-ajan toimintaa.
Jhl 015 hallitus on uudistunut ja täydentynyt uusilla
osaavilla aktiiveilla. Vaikka meillä on ollut vasta pari
kokousta tällä kokoonpanolla, on ollut hienoa toimia
puheenjohtajana ja huomata, että haluamme kaikki viedä yhdistystä eteenpäin ja tarjota jäsenillemme osaavaa
edunvalvontaa työelämän moniin kysymyksiin koko ajan
muuttuvassa ja monesti vaikeissakin tilanteissa, joita
viime aikojen tapahtumat ovat tuoneet tullessaan.
Keskusteleva, avoin ilmapiiri tukee jäsenpitoa ja jäsenhankintaa. Toimiva hallitus luo hyvää henkeä myös työpaikoille vietäväksi, joissa myös
tarvittaisiin enemmän avointa keskustelua ja asioista tiedottamista.
Joukossa on voimaa, yksin ei tarvitse jäädä. Yhdessä saamme muutoksia aikaan ja
teemme työpaikoista sellaisia, joihin on mukava mennä ja jossa työkaverit ovat tärkeä
osa viihtymistä. On ollut raskasta, kun ei ole ollut yhteisiä tilaisuuksia eikä tapahtumia,
tai yhteisiä ruoka- ja kahvitaukoja. On ollut rajoituksia liikkumisessa, välillä on kulunut
useita päiviä, että edes näkee vilaukselta muiden osastojen työntekijöitä. Onneksi
silloin tällöin törmää ihmisiin kellokortilla tai osastojen välisillä käynneillä. ”Huomenta”
ja ”Moi” ovat pieniä sanoja, mutta nekin ovat tässä sulkutilassa olleet joskus tarvittava
energialisäys, jolla jaksaa taas työskennellä. Yhdistys 015 tekee työtä oikeudenmukaisemman ja turvallisemman työpaikan puolesta. Kaikilla jäsenillämme on oikeus
edunvalvontaan. Tiedotamme jäseniämme sähköpostilla, Vilkku-lehdellä ja ilmoitustauluille jaettavilla tiedotteilla. Tarvitsemme jatkossakin uusia aktiiveja ja jäseniä mukaan
toimintaan. Jos omalla työpaikallasi on ilmoitustaulu, jossa ei vielä ole uusinta julkaisuamme, niin joku jäsenistämme voi laittaa sen mahdollisimman monen nähtäväksi.
Tervetuloa mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan!
Tuorein terveisin,
Mia Hellström, 015 puheenjohtaja

Vilkku-lehden toimitus
Päätoimittaja Seppo Lahtinen
Toimituskunta Lari Miniailo, Mahad Karshe, Maarit Lindholm, Ilkka Söderberg, Jukka Piira, Seppo Lahtinen
Lehden taitto Jukka Piira
Painopaikka Kirje- & Lomakepaino (Järvenpään Kopiopalvelu Oy), Järvenpää
Kannen valokuva Ilkka Söderberg
Toimituksen sähköposti vilkku.toimitus@gmail.com
Juttuaiheita voit esittää toimituksen sähköpostiin.
Ilmoitusmyynti vilkku.toimitus@gmail.com, puh. 0449708069
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan
henkilöstö JHL 015 ry:n
hallitus 2022-2023
Puheenjohtaja
Mia Hellström
jhl015.jasenasiat@gmail.com
041 459 7846
Sihteeri
Irina Zlobina
zlobina.iri@gmail.com
Taloudenhoitaja
Ilkka Söderberg
ilkka_soderberg@msn.com

Varasihteeri
Seppo Lahtinen
vilkku.toimitus@gmail.com
Kv-tiedottaja,
Nuorisotiedottaja,
tiedotus
Lari Miniailo
Kv-tiedottaja
Mahad Karshe

Varapuheenjohtaja
Salla Ruuska

Tekninen isännöitsijä
Seppo Liukkonen
seppo.liukkonen@hel.fi

Jäsenasiainhoitaja
Ari Uusimäki
auusimaki2@hotmail.com
040 720 9269

Hallituksen jäsenet
Kalle Varmavuori
Maarit Lindholm
Eino Kurkijärvi

www.jhl015.jhlyhdistys.fi
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JHL:n yhdystyksen 015 uusi hallitus esittelyssä

Hyvä yhteishenki on edunvalvonnan perusta

Uusi hallitus on kokoontunut jo muutaman kerran. Ylhäältä vas. Lari Miniailo, Seppo Liukkonen, Mahad Karshe, Kalle Varmavuori, Maarit Lindholm ja Ilkka Söderberg. Alhaalla vas. Seppo Lahtinen, Salla
Ruuska, Mia Hellström, Irina Zlobina ja Ari Uusimäki. Kuvasta puuttuu Eino Kurkijärvi.

JHL:n yhdistys 015 täytti viime vuonna pyöreät 88 vuotta. Keväällä
vuonna 1933 perustettu yhdistys on siis tullut aikuiseen ikään. Edunvalvonta jatkuu kuitenkin samalla poltteella, kuin aina ennenkin.
Teksti Seppo Lahtinen Kuva Ilkka Söderberg

T

ämän vuoden alussa toimintansa
aloitti JHL:n yhdistyksen 015 uusi
hallitus. Tähän mennessä hallitus on
kokoontunut muutaman kerran ja sen
henkeä pidetään erittäin hyvänä. 015 on
yksi suurimmista yhdistyksistä. Tämän
vuoden alussa sen jäsenmäärä kipusi yli
1300 jäseneen. Uudessa hallituksessa
istuvat Eino Kurkijärvi, Lari Miniailo,
Seppo Liukkonen, Mahad Karshe, Kalle
Varmavuori, Maarit Lindholm, Ilkka Söderberg, Seppo Lahtinen, Salla Ruuska,
puheenjohtaja Mia Hellström, sihteeri
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Irina Zlobina ja jäsenasianhoitaja Ari
Uusimäki.

Avointa edunvalvontaa
Mia Hellström valittiin viime vuoden
syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi. Hän työskentelee Pakilan työkeskuksessa esihenkilönä. Maalaamosta
hänellä on työhistoriaa 15 vuoden ajalta.
Arkiseen työhön kuuluvat asiakkaiden
ohjaaminen ja monenlaiset maalaamon
työt. Mia kertoo olleensa liiton aktiivi yli
10 vuoden ajan ja on ollut yhdistys 015

hallituksessa vuodesta 2013 lähtien. Hän
kertoo havainneensa, että uuden hallituksen yhteishenki on tuoreeltaan varsin
rento ja keskusteleva, mikä enteilee hyvää
hallituskautta. ”On ollut hienoa toimia
puheenjohtajana ja huomata, että haluamme kaikki viedä yhdistystä eteenpäin
ja tarjota jäsenillemme osaavaa edunvalvontaa”, Mia Hellström sanoo.

Edunvalvonnan huippuhetkiä
Uuden hallituksen sihteerinä jatkaa vuonna 2015 hallitustyönsä aloittanut Irina
Zlobina. Hänen arkensa kuluu pääluottamusmiehen tehtävissä.
”Pääluottamusmiehenä olen saanut
vakinaistettua työsopimuksia laitoshuoltajille. Jokainen pelastettu työsopimus,
purettu suullinen huomautus, kirjallinen
varoitus, oikeaksi korjattu palkka tai vuosiloma ovat olleet huippuhetkiä työssäni”,
Irina sanoo.
Hän on omien sanojensa mukaan saanut
jakaa tämän ilon työntekijöiden kanssa.

”Uuden hallituksen
henki on erittäin
hyvä”
”JHL:n edustajiston kokouksen avaaminen
puheenjohtajana viisi vuotta sitten oli
hauskaa ja jännittävää. Olin tuolloin nuorin edustajistoon koskaan valittu henkilö.”
Tuttu hahmo hallituksessa on myös Kalle
Varmavuori, joka kertoo, että aloitti nyt
toisen hallituskautensa. Hän sanoo tärkeimmiksi tavoitteekseen kehittyä omassa
työssään, jotta viihtyisi siinä myös hyvin.
Tärkeimmäksi tavoitteekseen Varmavuori
mainitsee mm. sen, että hän pysyisi työ-

elämän muutosten mukana ja onnistuisi
sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Uusien asioiden oivaltamista
Tuore tuttavuus JHL:n 015 hallituksessa
on Uusix-verstaiden viestinnässä toimitussihteerinä ja ohjaajana toimiva
Seppo Lahtinen. Hän on koulutukseltaan
tuottaja (production management). Seppo
on tehnyt pitkän uran niin viestinnän,
tuotannon kuin kulttuurinkin kentällä,
ja sanoo olevansa hyvin kiinnostunut
ammattiliiton edunvalvonta-asioista.
Lahtinen on myös tuore Vilkku-lehden
päätoimittaja.
Tuore kasvo niin ikään on myös lähihoitaja Maarit Lindholm, joka on ensimmäistä kauttaan hallituksessa.
”Urani aikana vanhustyössä on ollut
montakin kohokohtaa matkan varrella,
mutta kaikkein parhaiten on mieleen
jääneet ne kiireettömät kohtaamiset vanhusten kanssa”, Maarit summaa.
Hän toivoisi tulevaisuudelta sitä, että
ihmiset pitäisivät enemmän huolta
toisiataan ja puolustaisivat heikompien
oikeuksia.
”Itse haluaisin olla vaikuttamassa juuri
näihin asioihin”, Maarit sanoo.
Myös Ari Uusimäki on uusi tulokas JHL
015:n hallitukseen. Hän aloitti hallituksessa 1.1.2022.
Ari kertoo, että huippukohtia on ollut
toimia hyvässä yhteistyössä aiemman
hallituksen kanssa luottamusmiehen
roolissa. ”Olen alakohtainen luottamusmies aikuisten sosiaalipalveluissa ja JHL:n
Helsingin yhteisjärjestön Soten varapääluottamusmies”, hän sanoo. Arin toiveena
on tulevaisuudessa toimia aktiivisesti hallituksen jäsenenä ja samalla luottamusmiehenä JHL:n jäsenten edunvalvonnan
puolesta sekä edistää jäsenten työehtoja
ja palkkausta kaupunkitasolla.
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Matka
luonnon
paratiisiin

Kuusamon talkoot
28.05 - 04.06.2022,
tiedustelut Seppo Liukkonen
050- 5552 524, Hartolan talkoot toukokuussa, tiedustelut
Sisko / Risto Rantanen
041-5006818
Kotirannan talkoot pääsiäisenä
15.-18.4. Tiedustelut
Ulla Kujanen
050-3825574

Miltä tuntuisi lomailu ja virkistäytyminen luonnon helmassa?
Jäsenyhdistyksemme 015 omistaa kolme mainiota lomakohdetta, joissa voi lomailla kesällä tai tehdä hiihtoreissuja talvisin.
Kaikissa kohteissa on mainiot maastot marjastamiseen ja sienestämiseen.
Teksti Seppo Liukkonen ja Seppo Lahtinen Kuvat Arkisto

J

HL015 omistaa kolme mökkiä, joita
se vuokraa käyttö- ja tarvikemaksua
vastaan jäsenilleen.
Kuortin Kotiranta, Taipaleentie 18
19410, Kuortti, on upealla paikalla
vesistön vieressä. Järvi on kalaisa ja
ympäröivät metsät ovat hyvää marja- ja
sienimaastoa.
Syrjälän tila, Metsolanniementie 42
19600 Hartola, sijaitsee luonnonkauniilla
rauhallisella metsäalueella.
Kolmas mökki, Joukamonpirtti, Piikstammentie 35 93700, Kuusamo, sijaitsee
aivan järven rannalla.

Myrskyn jäljet näkyvät edelleen
Joukamonpirtti kärsi kesän 2021 Paula-myrksyn tuhoista. Kun raivausväki
saapui paikalle, näky oli lohduton.
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”Pelkästään vessaan meneminen tarkoitti sitä, että oli raivattava moottorisahan
kanssa puita edestä pois. Paula-myrsky
oli tehnyt tuhoisaa jälkeä, eikä raivaustyö
vieläkään ole tullut päätökseen”, Kuusamon mökkivastaava Seppo Liukkonen
tietää kertoa. Rakennusten vaurioituneet
katot korjataan kesällä 2022.

Hartolan Syrjälä nyt myynnissä
Jäsenkokous päätti 20.9.2017 hallituksen esityksen pohjalta, että Hartolan
mökkikiinteistöstä ja siihen kuuluvasta
maa-alueesta luovutaan. Perusteluna
olivat muihin mökkeihin verrattuna
pitkään jatkunut kävijämäärien lasku sekä
kiinteistöjen suuret korjaustarpeet. Hartolan kiinteistöä myydään kiinteistövälittäjä
Metsätilat avulla.

Hartolassa sijaitseva Syrjälän mökkikiinteistö on nyt
myynnissä. Tilaa rakennuksineen on aiemminkin yritetty myydä. Nyt myynti käynnistyy uudelleen ja upealla
paikalla sijaitseva luonnonrauhallinen paikka löytää
varmasti uuden omistajan.

Kotiranta sijaitsee Pertunmaalla Kuortissa, puhdasvetisen Vähäpalojärven rannalla. Järvi on kalaisa ja ympäröivät metsät
ovat hyvää marja- ja sienimaastoa.

Kuusamon Joukamonpirtin myrksytuhot olivat mittavat. Rakennusten katot kärsivät vaurioita, mutta
onneksi vakuutukset olivat kunnossa ja korvaavat
vahingot. Katot korjataan kesällä 2022.

Lisätietoja mökeistä:
Kotiranta: vastuuhenkilö Ulla
Kujanen, 050 3825574. Kotiranta
on auki vapusta alkaen.
Hartola: Sisko Rantanen, 041
500 6818, simi.rantanen@hotmail.com
Risto Rantanen, 041 4541 454,
risto.rantanen@hel.fi
Kuusamo: vastuuhenkilö Seppo
Liukkonen 050 5552524 tai
Paula Lagerstami 044 0503806,
seppo.liukkonen@hel.fi
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JHL Edustajistovaalit 2022
JHL015 ehdokasesittelyt
Seppo Lahtinen #62

tuottaja, JHLdemarit ja sitoutumattomat, kunta
Kulttuurituottaja, tuottaja ja toimittaja
Työskentelee Helsingin kaupungin Uusix-verstaiden palveluksessa ohjaajana ja toimitussihteerinä.
Harrastuksena yhdistystoiminta, liikunta ja monipuolinen
yhteiskunnan seuraaminen.
JHL:n osasto 015 hallituksen jäsen vuodesta 2022.
Helsingin aikuislukion johtokunnan varajäsen.
Kivinokan kesäteatterin tuotantopäällikkö.
”Edustajistovaaleissa tärkeimpiä asioita ovat yhteisöllisyys, välittäminen ja
työllistymiseen vaikuttavat asiat. On tärkeä asia, että olemme vahvoja yhdessä
ja voimme vaikuttaa etuihimme, palkkoihin ja työllisyyden kehittämiseen. Myös
työsuojelu on ensiarvoinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota.”

Miina Salo #108

sairaanhoitaja YAMK / kuntoutussuunnittelija, JHLdemarit ja
sitoutumattomat, kunta
Olen tehnyt työurani Helsingin kaupungilla vuodesta 1994.
Olen toiminut luottamusmiehenä ja henkilöstön edustajana
terveydenhoitajan työni ohella vuoteen 2007. Sen jälkeen
siirryin Hr-tehtäviin ja lähes viisi vuotta toimin myös ostetussa palveluasumisessa osastonhoitajana.
Vuodesta 2019 olen ollut kuntoutussuunnittelijana Työterveys Helsingissä. Työtäni on auttaa asiakkaita työkyvyn muutostilanteissa, ammatillisen kuntoutuksen
hyödyntämisessä sekä työeläkejärjestelmän kiemuroissa. Olen henkilöstömme
edustajana JHL:n valtuuttamana henkilöstötoimikunnassamme. Vapaa-ajallani
toimin kaupunginosayhdistyksemme aktiivina sekä SDP:n mandaatilla muutamissa luottamustehtävissä. Ääni minulle on ääni työlle joka elättää, ja eläkkeelle,
jolla elää!
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Äänestysohjeet:

Sähköinen äänestys: 7.2.–1.3. välisenä aikana.
Postiäänestys: Äänestyskuori jätettävä postiin viimeistään perjantaina 18. helmikuuta mennessä.
Saat äänestää JHL:n vaaleissa, jos olet liittynyt jäseneksi viimeistään 31.10.2021.
Myös eläkeläisjäsenet saavat äänestää.
Äänestät siinä vaalipiirissä, joka on oman JHL-jäsenyhdistyksesi kotipaikka.
Voit äänestää sähköisesti osoitteesta:
www.jhl.editaprima.fi/aanestys/session/new
JHL vaalikoneen löydät osoitteesta:
www.jhl.editaprima.fi/vaalikone/

Samuel Drake #142

sosiaaliohjaaja, Vasemmisto ja sitoutumattomat, kunta

Antti Kaajakari #164

sosiaaliohjaaja, Vasemmisto ja sitoutumattomat, kunta

Olen 40-vuotias JHL015 jäsen. Työskentelen sosiaaliohjaajana
Helsingin kaupungin Etsivässä lähityössä. Etsivä lähityö on
kadulla tehtävää sosiaalialan työtä palveluiden ulkopuolella
olevien ja heikosti palveluihin kiinnittyneiden kaupunkilaisten parissa. Toimin HUS:n hallituksen varajäsenenä. Lisäksi
vapaa-aikani kuluu perheen lisäksi Helsingin Vasemmistoliiton piirihallituksen
jäsenen sekä Vasemmistoliiton Oulunkylän yhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä.
”On hienoa, että JHL:llä on edustajiston kaltainen demokraattisesti valittu toimielin, mutta sen merkitystä päätöksenteossa pitäisi kasvattaa. Kaikki päätöksenteon
demokratisoitumiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi tehtävät toimet ovat tärkeitä.
Edustajistossa äänestykset pitäisi toteuttaa niin, että jokaisen edustajan äänestyspäätöksestä jää merkintä pöytäkirjaan. Työntekijöillä pitää olla jonkin näköinen
kuluttajansuoja edustajistoa valitessaan. Poliittisten ryhmien merkitystä edustajistossa pitäisi kaikin mahdollisin tavoin vähentää.”
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Lari-Valdemar Miniailo #195

IT-suunnittelija, Vasemmisto ja sitoutumattomat, kunta

Olen 25-vuotias venäläistaustainen Helsinkiläinen. Liityin JHL:n
vuonna 2018, kun olin töissä IT-suunnittelijana Helsingin kaupungin Digitalents-hankkeessa. Jonkin aikaa sitten minut valittiin
JHL015 yhdistyksen hallitukseen ja olen toiminut varasihteerinä
ja tiedottajana. Tällä hetkellä olen JHL Etelä-Suomen KaMuT
maahanmuuttajaverkoston sihteeri. Vapaa-ajallani teen itsenäistä tutkimustyötä
liittyen eri maiden historiasta.
Ammattiyhdistysliike on äärimmäisen tärkeä osa meidän yhteiskuntaa ja sen heikentyminen johtaa hyvinvointiyhteiskunnamme kohti alamäkeä. JHL:n osana Suomen
Ay-liikettä on näytettävä esimerkkiä kaikille, miten pitää edistää työntekijöiden
oikeuksia. JHL tarvitsee toimivan ammattimaisen hallituksen, joka pystyy vastaamaan
nykyisiin haasteisiin. Meidän liitto tarvitsee rohkean edustajiston, joka on valmis
haastamaan työnantajan antisosiaalisia aloitteita, kun ne esiintyvät. Samalla on edistettävä demokraattisia arvoja ammattiliittojärjestössä ja tehdä niin, että liiton johto
on täysin vastuullinen liiton rivijäseniä kohtaan. Edustajiston jäsenenä aion ajaa takaa
tehokkaan nykyisen median kehitystä liitossa ja vahvistaa yhdistyksen rekrytointikampanjaa, erityisesti nuorien ja maahanmuuttajien piireissä. Suomi tarvitsee taistelukykyisen jäsenkeskeisen Ay-liikkeen ja JHL:n on annettava esimerkki!

Niina Pahtela #203

lähihoitaja / varapääluottamusmies, Vasemmisto ja sitoutumattomat, kunta
Toiminut monta vuotta JHL:n yhdistystoiminnassa. Vapaa-ajalla pioneeritoiminta on lähellä sydäntä. Varapääluottamusmiehenä Helsingin sotessa. Kotihoito on omaa työkentää, jossa toiminnut jo 16 vuotta. Toimintaa jäsenten eteen
monissa toimikunnissa.
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Irina Zlobina #239

pääluottamusmies, Vasemmisto ja sitoutumattomat, kunta

Työskentelen HUS Asviassa pääluottamusmiehenä, laitoshuollon vastuualueella.
Vapaa-aikana ulkoilen, luen ja tapaan ystäviä.
”Minulla on vahva kokemus edunvalvonnan kipupisteistä
kenttätyössä. JHL-jäsenyydestä pitää saada vastinetta. Työstä
on saatava kunnon palkka, jolla tulee toimeen. Rohkea edustajisto pystyy hyvään
sopimusneuvottelutulokseen. Yhdessä voimme tehdä työelämästä reilun ja
oikeudenmukaisen. Edustajistossa pyrin vaikuttamaan siihen, että liiton palkatut työntekijät ovat aktiivien tukijoita ja yhteistyökumppaneita eivätkä ylhäältä
ohjeita sanelevia virkamiehiä.”
Äänestä Irina Zlobina toiselle kaudelle edustajistoon!

Auli Rantanen #242

lähihoitaja, ei vaaliliitossa, kunta
Työskentelen kotihoidossa. Luonteeltani olen avoin ja sosiaalinen. Uskallan puuttua epäkohtiin. Inhoan epäoikeudenmukaisuutta. Olen rauhallinen ja asiallinen neuvottelija. Oman
työpaikkani YT-vastaava, varaluottamusmies, varatyösuojeluvaltuutettu. Mukana Hekan vuokralaisdemokratiassa, EHYT’in
paikallisjärjestö Eloset’issa, käräjäoikeuden herastuomari. Harrastuksena kädentaidot ja kokeileva keittiö.
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- Tea tteri meren ra nn a l l a
VIEKÄÄ TUHKAKIN
PESÄSTÄ
Komedia kertoo Kinttumäessä asuvista vanhoista ihmisistä,
joilta grynderit yrittävät saada kauniit tontit väkisin,
LIPUT:
vaikka huijaamalla.
Ovelta/Netistä:
Tarkoitus olisi rakentaa näköalapaikalle
32€/28€/22€
ökykerrostaloja varakkaille.
Vain suorapuheinen Janhuska (Minna Kivelä) pistää hanttiin.

Ke s ä k u u : 2 8 , 2 9 H e i n ä k u u : 2 , 3 , 6 , 9 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ,1 7,1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 8 , 3 1
E l o k u u : 3 , 7,1 0 ,1 1 A r k . K L O 1 9 . 0 0 L A / S U. K L O 1 7. 0 0

Esityksen kesto n. 1h 50 min sis. väliajan.

MUSIKAALI

KÄNKKÄRÄNKKÄ TULEE JA JUONII TAAS.

LIPUT:
Ovelta/Netistä: 20€
PERHELIPPU 73€
Sis. 4. hlö. (Norm. 80€)

Tavaroita ja esineitä katoaa salaperäisesti.
Noita tekee kepposiaan ja saa perheen riitelemään ja huonolle tuulelle.
Kirjoittanut: Panu Raipia
Laulut: Mikko Alatalo & Harri Rinne

Ke s ä k u u : 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 8 ,1 9 , 2 1 , 3 0 H e i n ä k u u : 1 , 5 , 7,1 0 ,1 2 , 2 6 , 2 7, 3 0
E l o k u u : 2 , 4 , 6 , 8 , 9 A r k . K L O 1 8 . 0 0 L A / S U. K L O 1 4 . 0 0

Hulvaton farssi:

vain 10 kertaa YLEISÖN PYYNNÖSTÄ!!

Linjat kuumina on Ray Cooneyn kirjoittama hulvaton farssi, joka meni
Kivinokan kesäteatterissa viime kesänä lähes täysille katsomoille.
Nyt YLEISÖN PYYNNÖSTÄ elokuussa 2022.
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LIPUT:
Ovelta/Netistä:
32€/27€/20€

Eloku u : 1 8 ,1 9, 2 0, 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5, 2 7,2 8 ,30
A r k. KLO 1 9.00 LA /SU. K LO 1 7.0 0
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ki n
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Esityksen kesto n. 1h 50 min sis. väliajan.

RYHMÄMYYNTI JA TIEDUSTELUT
044 080 9280
kivinokankesateatteri@gmail.com

Ohjaukset: Kari Kinnaslampi

Kipparlahdensilmukka 3, 00810 Helsinki

www. kivinokankesateatteri.fi
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Teatterilla terassikahvila anniskeluluvin.

Teatteri Tuli tekee korkeatasoista kesäteatteriviihdettä
niin lapsille kuin aikuisille Helsingin Kivinokassa
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