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Hei!
Kevät meni ohi vauhdilla ja nyt on jo kesäkuu (lue: KESÄ!). Koronarajoitukset ovat
menneen talven lumia, vaikka varovaisuutta ja käsienpesua ei vielä sovi unohtaa. Välillä
huomaa, että tulee pidettyä vieläkin turhaa turvaväliä muihin ihmisiin.
Pääsemme nauttimaan kesäteatterin kulttuuripläjäyksestä, kun Kuivalahden kesäteatterissa kahden vuoden huilitauon jälkeen on taas toimintaa.
Mansikat kukkivat ja maauimala on avattu. Ks. kuvat alla. Mikäs sen ihanampaa!
Ai juu. Mattopyykillekin pääsee. Sekin on hieno kokemus, kun on hyvä ilma ja oikea
seura. Minä kävin viime maanantaina pesemässä pari mattoa ihan itseni kanssa.
Mäntysuovan tuoksussa on sitä jotakin, vaikka syreenitkin tuoksuvat tällä hetkellä.

Kivaa ja rentouttavaa kesää kaikille ja nähdään tapahtumissamme!
Muistakaa syödä paljon jäätelöä!
Terkuin, Sanna

TULEVIA JÄSENTAPAHTUMIA
su 3.7.
pe 19.8.
la 19.11.
la 31.12.

Kievarin naiset -näytelmä, Kuivalahden kesäteatteri Eurajoki
Someron retki: Hovilan ja Härkälän kartanot sekä muita kohteita
Evita-musikaali, Porin Teatteri (5 lisäpaikkaa jäljellä!)
Lumikuningatar-jääshow, Tampereen Nokia Arena (siirtyi 2.1. päivästä)

Lisäksi varaamme VIP-aition Porin Pesäkarhujen pesispeliin, ajankohta elo-syyskuun
vaihteessa. Ilmoitathan kiinnostuksesi, niin saat lisätietoja kun päivä varmistuu.
Yhdistyksellä on nyt uudet nettisivut osoitteessa www.porinseudunmerkonomit.fi
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset joko sähköpostilla porinmerkonomit@gmail.com tai
puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450. Puhelimessa on vastaajapalvelu, joten voit
jättää ääniviestin ellei puheluun soittaessasi vastata.

Porin Seudun Merkonomit ry
PL 70
28361 PORI
Yhdistyksen söhköpostiosoite:
porinmerkonomit@gmail.com

HALLITUS v. 2022
PUHEENJOHTAJA
Leila Kantonen
040 748 2450
leila.kantonen@gmail.com
I VARAPUHEENJOHTAJA
Seija Lindell
040 772 2092
seija.lindell@dnainternet.net
II VARAPUHEENJOHTAJA
Tiina Virkkunen
044 533 2065
tiina.virkkunen8@gmail.com
SIHTEERI
Liisa Julku
0400 376 663
liisa.julku@gmail.com

SUKLAATA JA KOMEDIAA, KIINNOSTAISIKO?
Olemme suunnittelemassa lokakuun lopulle Vantaan/Helsingin
matkaa, joka toteutetaan mikäli saamme kokoon tästä
matkaohjelmasta kiinnostuneita vähintään 20 henkilöä.
Tämä on siis ALUSTAVA TIEDUSTELU, ei sitova.
Ajankohta olisi lauantaina 22.10.2022. Bussin lähtö Porista
noin klo 9 ja paluu takaisin Peacockin esityksen jälkeen
Helsingistä klo 21.30. Alustava hinta jäsenille noin 100 euroa,
aveceille hiukan enemmän.
Päivän aikana käynti Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla.
Fazerin omien oppaiden johdolla tehty kierros kestää noin tunnin,
ja se tarjoaa nähtävää, koettavaa ja maisteltavaa kaikenikäisille.
Näyttelyssä tutustutaan Fazerin toimintaan ja laajaan tuotevalikoimaan.
Jokainen vieras saa lähtiessä mukaansa tuotekassin.
Kierroksen yhteydessä on myös mahdollisuus tehdä ostoksia myymälässä.

Retkipäivän iltaohjelma olisi Peacockissa klo 19 alkaen.
Suomen Komediateatterin HUVITUTTAAKO Revyy –
on aika nauraa yhdessä !
Esiintyjinä: Kiti Kokkonen, Niina Lahtinen, Krisse Salminen,
Haza Hajipoori, Markku Haussila, Antti Lang, Petja Lähde,
Aleksi Seppänen sekä kapellimestari Katja Lapin johtama livebändi.

TIEDOTTAJA
Sanna Mustaniemi
040 513 0368
sanna.mustaniemi@luukku.com

Alustava hinta noin 100 euroa sisältäisi lounaan ja opastetun
kierroksen Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla, lipun Linnanmäen
Peacock-teatterin esitykseen
sekä bussikuljetuksen Porista.

RAHASTONHOITAJA
Sirpa Rahkonen
050 370 0203
sirpa.rahkonen2@gmail.com

Mahdollinen muu ohjelma sekä
kahvipysähdykset meno- ja
paluumatkalla olisivat
omakustanteiset.

NETTISIVUJEN PÄIVITYS
Pia Repo-Vihtalahti
Satu Sillberg
SENIORITOIMINNAN
YHTEYSHENKILÖ
Pirkko Vuorinen
040 512 7133

JULKAISIJA
Porin Seudun Merkonomit ry
PL 70
28361 PORI
www.porinseudunmerkonomit.fi

* * * * *

Jos KIINNOSTUIT
matkasta ja hinta on ok,
ilmoitathan Leilalle
kiinnostuksesi 15.7.
mennessä.

TOIMITUS
Toimituskuntana koko hallitus
Jäsenmaksu v. 2022 on 101 €,
seniorit (yli 65 v.) 50 €.

JÄSENYYDET
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
www.smyl.fi
Yhdistyksen tili nro FI18 4450 0010 1440 50

Kuivalahden kesäteatteri: Kievarin naiset
Sunnuntaina 3.7.2022, esitys alkaa klo 18.00

Bussin lähtö klo 16.45 Porin vanhalta linja-autoasemalta, ja näytelmän loputtua lähtö takaisin
Poriin.
Mennään yhdessä tänä kesänä bussilla kesäteatteriin Eurajoen Kuivalahdelle, joka voitti
kesäteatteriäänestyksessämme tänä vuonna. Jos haluat tulla matkan varrelta bussiin, sovi
siitä erikseen. Myös omalla autolla voi tulla.
Nautitaan kulttuurista, maisemista ja väliaikatarjoilusta (kahvi, tee tai mehu ja munkki)
sekä hyvästä seurasta.
Vaikka katsomo on katettu, niin toivotaan silti kaunista säätä.

Reijo Leinon kirjoittama komedia ”Kievarin naiset” sijoittuu 1900-luvun alkuvuosiin kestikievarien ja hollikyytien aikaan. Tarinassa katsoja pääsee seuraamaan erään Eurajoella
sijaitsevan kievarin ja kolmen orvoksi jääneen sisaren selviytymistarinaa kievarin pitämisen
jatkamiseksi. Tarinassa esiintyy joukko aikalaisia fallesmannista kulkureihin ja kateellisiin
naapureihin. Kaikilla on oma mielipiteensä kievarista ja sen pitämisen tarkoituksesta.
Näytelmä on kirjoitettu paikallismurteella ja sisältää myös musiikkia.
Käsikirjoitus Reijo Leino ja ohjaus Tomi Aalto. Lisätietoa: www.kuivalahti.com/kesateatteri
Ilmoittautumiset viimeistään 23.6.
Osallistumismaksu: 10 € jäsenet, 15 € avecit (sisältäen lipun näytelmään, kahvilipun ja
yhteiskuljetuksen Porista).
Maksut 27.6. mennessä yhdistyksen tilille FI18 4450 0010 1440 50. Maksun viite: 1258.

Retki Somerolle

Perjantaina 19.8.2022 klo 8.30 – n. 20.00
Lähtö klo 8.30 Porin vanhalta linja-autoasemalta.

Lähdetään tutustumaan Suomen Someroon bussilastillisella yhdistyksen jäseniä ystävineen.
Somero on kaupunki Varsinais-Suomen maakunnassa ja 150 kilometrin päässä Porista.
Oppaana retkellä toimii Arja Torkkomäki.
Retkellä käydään tutustumassa seuraaviin paikkoihin:


Hovilan kartanoon (aamukahvit ja paikan esittely) sekä Kivinavetassa Muistojen kultaa,
nuoruuden hurmaa -näyttelyyn. www.hovilankartano.fi



Lounas Someron Seurahuoneella.



Someron kulttuurigalleriassa tutustuminen muotoilija Kaija Aarikan ja kirjailija
Kaari Utrion töihin. www.kulttuurigalleria.fi



Härkälän kartanoon (kuvat 1 ja 2). www.harkalankartano.fi



Someron hautausmaahan, josta löytyy mm. Unto Monosen ja Rauli Badding Somerjoen
viimeiset leposijat, sekä kirkkoon, joka on Georg Theodor Chiewitzin suunnittelema,
tyyliltään uusgoottinen punatiilinen pitkäkirkko. Kirkko on valmistunut v. 1859 (kuva 3).



Muotiputiikki Helmi -myymälään. www.muotiputiikkihelmi.com

Paluumatkalla omakustanteinen kahvi erikseen sovittavassa paikassa.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.7. Samalla ilmoitettava mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Osallistumismaksu: 40 € jäsenet, 60 € avecit (sisältäen aamukahvin, opastukset,
pääsymaksut tutustumiskohteisiin, linja-automatkat ja lounaan Someron Seurahuoneella).
Maksut 10.8. mennessä yhdistyksen tilille FI18 4450 0010 1440 50. Maksun viite: 1261.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
PL 110, 00181 HELSINKI, puh. 0400 996 346

www.smyl.fi

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry on valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton jäsenedut
sekä uusien jäsenten liittymislomake löytyvät nettisivuilta. Huomioithan, että liittoon ja valitsemaasi
työttömyyskassaan pitää liittyä erikseen.

