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Kotisivuilla leppavaara.elakkeensaajat.fi on täydentyvä ajankohtainen tieto 

Leppävaaran eläkkeensaajat ry 
Leena Närhi  puh 050 585 1604  leena.narhi@pp.inet.fi Yhdistyksen pankkitili on: 

   FI72 5780 4120 0437 62 

20.11. la klo13 Musiikkikomedia Sylvi ja huru-ukot   Vantaan Lumosalissa Hinta 35 € 

Harmaahapsien pelikenttä pölisee, kun papparaiset Eero  Viite 20116 

ja Kauko ottavat mittaa toisistaan. Soppaa maustaa kerkeä- eräpv 15.10 

kielinen Sylvi naisen viekkaudella – ja vähän sydämelläkin. 

Musiikkinumeroina soivat menneitten vuosien hitit. 

Eeva Eloranta juhlii 45-vuotista taivaltaan näyttämöllä Sylvinä. 

Ylihoitaja Anneli Alakosteikkona naurattaa humoristi Minna Kivelä! 

 Tervetuloa Eeron, Kaukon, Sylvin ja Anneli Alakosteikon seuraan! 

 Bussi, Karakallio 12:00, Leppävaara klo 12:15 sis. väliaikatarjoilun 
 

27.11. la klo14 Taipaleenjoki – ooppera Finlandia-talo Hinta 75 € 

Taipaleenjoki - ooppera kertoo inhimillisen tarinan Taipaleen Viite 27116 

taisteluista kansallisrunoilijamme Yrjö Jylhän silmin ja eräpv 25.10 

tunnoin. Jylhä koki rintaman kauheudet niiden kokonaisuudessaan johdettuaan 

Kempin rykmentin 1 pataljoonan toista komppanjaa. Suomalaisten kova vasta-

rinta alkuperäisellä hyökkäyslinjalla Kannaksella oli yllättänyt puna-armeijan, 

ja hyökkäysvoimat kaksinkertaistettiin, mutta läpimurtoa ei siitä huolimatta 

tapahtunut. Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta jäljelle jäi tragedia. 

Taipaleenjoki - oopperaa on esitetty viimeksi Ilmajoen Musiikkijuhlilla täysille katsomoille vuosina 

2010–2012.  Bussi, Karakallio 12:45, Leppävaara klo 13:00 Ei väliaikatarjoilua 

 

4.12. la klo 14 Menopaussi, Aleksanterin teatteri, Helsinki Hinta 55 € 

Menopaussi-musikaali on riemukas ylistys naiseudelle, naiselle Viite 4129 

parhaassa iässä, keski-iässä! Neljä hyvin erilaista naista törmää- eräpv 4.11 

vät sattumalta tavaratalon alennusmyynnissä, tilanteet johtavat yhdestä 

toiseen ja naiset löytävät pian yhteisen sävelen - kirjaimellisesti  

Musiikkia täynnä oleva esitys juhlistaa naista, jolla on jo ymmärrystä ja 

kykyä nähdä elämän eri värit. Se juhlistaa naista, joka uskaltaa olla oma 

itsensä, sanoa mielipiteensä maailmasta ja seisoa omilla jaloillaan. Pitkään 

vaietuille asioille saa vihdoin nauraa lempeästi ja lujaa. 

Upeat, keski-ikäiset naiset näyttämöllä ovat: Mari Rantasila ja Kaija Kärkinen 

Bussi, Karakallio 12:45, Leppävaara klo 13:00 Ei väliaikatarjoilua 

 

17.12. pe klo12  Joululounas  Hotelli Lepolampi Hinta 30 € 
Jouluinen noutopöytä ja omaa ohjelmaa ? Viite 17129 

 Aiheena myös yhdistyksen 50 vuotta. Jaetaan ansiomerkit  eräpv 8.12 

 Bussi, Karakallio 11:00, Leppävaara klo 11:15 

 

 

Valitettavasti vielä tällä hetkellä ei meillä ole tiedossa paikkaa viikkotapaamisille 

Etsimme ratkaisua, vaikka Leppävaaran palvelukeskus ei ilmeisesti ole vielä tänä 

vuonna käytettävissä.  

Ilmoitamme heti, kun parempaa tietoa on. 

 

Syyskokous kuitenkin pyritään pitämään keskiviikkona 17.11.2021 
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