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"Voi Luoja" näytelmän 
esitykset jatkuvat 
syyskaudella

JÄSENKIRJE 
35 vuotta espoolaisen teatteritoiminnan hyväksi

Koronavirusepidemia vaikuttaa teatterin ja 
yhdistyksemme toimintaan

Koronavirusepidemia on vallannut Suomen ja vaikuttaa 
elämäämme monella tavalla. Viime viikolla Valtioneuvosto 
antoi suosituksia, joilla pyritään torjumaan epidemian 
haitallisia vaikutuksia. Perjantaina 13.3. Espoon kaupungin 
valmiusryhmä ohjeisti suosituksillaan espoolaisia viruksen 
torjuntaan.

Torjuntatoimiin on ryhdytty ripeästi. Espoon 
Kaupunginteatteri päätti viime perjantaina valmiusryhmän 
suosituksen mukaisesti, että kevään loput näytännöt perutaan 
toistaiseksi koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.  
Peruutus koskee sekä Revontulihallin että Louhisalin esityksiä. 
Teatteri selvittää mahdollisuuksia siirtää peruutetut esitykset 
myöhempään ajankohtaan ja tiedottaa niistä mahdollisimman 
pian. 

 "Voi Luoja" sai keväällä huikean 
yleisömenestyksen.  Teatteri on 
saanut sovittua lisäesityksiä 
syyskaudelle. 
Kannatusyhdistys on varannut 
jäsenilleen lippuja marraskuun 
esityksiin. Lisätietoja syyskauden 
lippuvarauksista lähetämme,
kunhan selviämme 
virusepidemiasta. 

Kevään retket ja 
Lehman-trilogian esitys 
26.3. peruttu

Kannatusyhdistys peruutti 
suosituksia noudattaen 
maanantaiksi 16.3. 2020 
koollekutsutun vuosikokouksensa. 
Kevätkauden ohjelmastamme 
peruuntuvat Lehman trilogia- esitys 
26.3.2020 ja varatut teatteriretket 
Tampereen Työväenteatteriin ja 
Svenskaniin. 

Kannatusyhdistyksen vuosikokous 
kutsutaan koolle niin pian kuin 
olosuhteet sallivat. Lehman 
trilogia-esitykseen lippuja 
varanneille maksetaan rahat 
takaisin. Ilmoittakaa tilinumeronne 
sihteerille sähköpostitse  
laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 
040 547 7505.

Varmista, että yhteystietosi ovat oikein yhdistyksen 
jäsenrekisterissä
Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä 
myös vuonna 2020. Kirjeet lähetään 
jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella 
sähköpostitse. Postitse kirjeitä lähetämme 
kustannussyistä vastaisuudessa vain niille jäsenille, 
joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kaikki jäsenkirjeet 
ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 
www.espoonkaupunginteatterinkannatusyhdistys.f
i   Tiedottamisen kannalta on tärkeää, että 
yhdistyksellä on rekisterissään oikeat jäsentiedot. 
Lähetä tieto muutoksista sihteerille   
laila.suokorte@kolumbus.fi  tai puhelimitse  040 
547 7505.  
Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen 
hallitus 

Varmista, että yhteystietosi ovat oikein yhdistyksen 
jäsenrekisterissä

Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä myös vuonna 2020. 
Kirjeet lähetään jäsenrekis-
terissä olevien tietojen perusteella sähköpostitse. Postitse kirjeitä 
lähetämme kustannussyistä vastai-
suudessa vain niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kaikki 
jäsenkirjeet ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 
www.espoonkaupunginteatterinkannatusyhdistys.fi Tiedottamisen 
kannalta on tärkeää, että yhdistyksellä on rekisterissään oikeat 
jäsentiedot. Lähetä tieto muutoksista sihteerille 
laila.suokorte@kolumbus.fi tai puhelimitse 040 547 7505.




