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Kannatusyhdistyksen jäsenet, esiintyjät ja muut tukijat

Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana esiintymässä tai eri tavoin tukemassa Immanuel-jouludraaman 

toteuttamista, monet jo vuosien ajan. Vuoden 2018 jouludraaman toteutus vaati 120 talkoolaisilta noin 

1850 tunnin työpanosta eli 11 henkilötyökuukautta. Esitys työllisti teatterialan neljää ammattilaista 

yhteensä kaksi henkilötyökuukautta. Toivomme, että Sinulla on edelleen mahdollisuus jatkaa tämän 

tapahtuman tehtävissä tai tukijana. Esiintymään, tukitehtäviin ja varainhankinnan talkootöihin on uusillekin 

osallistujille aina tilaa. Esitys muuttuu ja elää vuosittain ohjaajan tulkinnassa. Esiintyjien ja muun 

talkoojoukon asteittainen vaihtuminen ylläpitää perinnettä. 

Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta Immanuelin jouludraaman aloittamisesta. Esitys on Suomen vanhin 

yhtäjaksoisesti esitetty talvinen katuteatteri. Ensi jouluaaton aattona, maanantaina 23.12.2019 klo 18 

tarkoituksemme on esittää Immanuel-jouludraama 31. kerran. Ohjaajana on kolmannen kerran 

teatteritaiteen maisteri Emilia Pokkinen. Esitys on katsojille maksuton. Kiitos 30. juhlaesityksen 

varainhankinnan yhdistyksen taloudellinen asema on vahvistunut. Kertynyt ylijäämä käytetään aikaisempien

vuosien tapaan seuraavien esityksien rahoitukseen. Kuitenkin hankkeen toteutuminen vaatii kohtuullista 

onnistumista varainhankinnassa. Budjetti on 18.600 €. Uskon, että yhdessä onnistumme niin rahoituksessa 

kuin esityksessäkin.

Kuluvan vuoden aikana myydään ainakin uusia ja vanhoja Immanuel-joulukortteja sekä T-paitoja. Hanki 

omasi!

Jäsenmaksut ovat vajaat 10 prosenttia tuotannon rahoituksesta. Vuosikokous päätti 20.3.2019 jäsenmaksun

suuruudeksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €. Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tileille FI57 4786 

0010 1038 95 (POP Pankki) tai FI18 5299 0120 0512 70 (Pohjois-Karjalan Osuuspankki). Viitenumero on 

24413 ja eräpäivä 6.5.2019.

Jos maksat jäsenmaksun ensi kertaa, älä käytä viitenumeroa vaan ilmoita nimesi ja kotipaikkasi 

viestikentässä. Jos Sinulla on ystäviä, jotka haluaisivat tukea Immanuelia, annathan heille yhdistyksen 

tilinumerot jäsen- tai kannatusmaksun maksamista varten. Jäsenasiaa on selvitetty yhdistyksen nettisivuilla, 

www.immanuel.fi. Jäsenyys ei millään tavalla velvoita osallistumaan esitykseen tai talkootehtäviin.

Ryhdy seuraamaan Immanuelia facebookissa kuten yli 400 Immanuelin ystävää tekee, niin tiedät missä ja 

milloin mennään jouludraaman valmistautumisen polulla: 

http://www.facebook.com/immanueljouludraama/. Verkkosivujen osoite on http://www.immanuel.fi.

Aurinkoista kevättä! Jari Lampinen kannatusyhdistyksen pj p. 040 541 4517

http://www.facebook.com/immanueljouludraama/

