
Nurmes 14.10.2020 JÄSENKIRJE
Kannatusyhdistyksen jäsenet, esiintyjät ja tukijat

Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana esiintymässä tai eri tavoin tukemassa Immanuel-
jouludraaman toteuttamista, monet jo vuosien ajan. Vuoden 2019 jouludraaman toteutus vaati 100 
talkoolaisilta 1850 tunnin työpanosta eli 11 henkilötyökuukautta. Esitys on katsojille maksuton 
esittäjien joululahja. Esitys työllisti neljää teatterialan ammattilaista yhteensä kaksi 
henkilötyökuukautta. 

Toivomme, että Sinulla on edelleen mahdollisuus jatkaa tämän tapahtuman tehtävissä ja tukijana. 
Esiintymään, tukitehtäviin ja varainhankinnan talkootöihin on uusillekin osallistujille aina tilaa. 
Esitys muuttuu ja elää vuosittain ohjaajan tulkinnassa. Ohjaajana on teatteri-ilmaisun ohjaaja Reeta 
Annala. Reeta on Pohjanmaalta Tampereen kautta Helsinkiin siirtynyt näyttelijä ja ohjaaja.
Esitys on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti esitetty talvinen katuteatteri.

Ensi jouluaaton aattona, keskiviikkona 23.12.2020 klo 18 tarkoituksemme on esittää Immanuel-
jouludraama 32. kerran. Viranomaisohjeet voivat aiheuttaa toteutukseen muutoksia. Tällä hetkellä 
sisätiloissakin tapahtuviin teatteriesityksiin on toimiva ohjeistus. Noudatamme aina 
viranomaisohjeistusta.Huomaathan, että esitystä voi seurata myös kenraalinäytöksessä tiistaina 
22.12.2020 klo 18. 

Hankkeen toteutuminen vaatii kohtuullista onnistumista varainhankinnassa. Budjetti on 18.000 €. 
Eilen tuli painosta Anu Vanaksen suunnittelemat joulukortit. Immanuelin joulukortit joulun sisältöä 
kunnioittavina kortteina ovat korttimarkkinoiden harvinaisuus. Niillä kannattaa ilahduttaa ystäviään.

Koronan vuoksi yhdistyksen hallitus pääsi järjestäytymään vasta syyskuussa. Vuosikokous päätti 
10.3.2020 jäsenmaksun suuruudeksi 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €. Jäsenmaksun voi maksaa
yhdistyksen tileille FI18 5299 0120 0512 70 (Pohjois-Karjalan Osuuspankki) tai FI57 4786 0010 
1038 95 (POP Pankki) Viitenumero on 24413 ja eräpäivä 30.10.2020.

Jos maksat jäsenmaksun ensi kertaa, älä käytä viitenumeroa vaan ilmoita nimesi ja osoitteesi 
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. Jäsenyys on tapa tukea esitystä.

Yhdistys viestii jäsenilleen ensisijaisesti sähköpostilla, jos sähköpostiosoite on tiedossa. Voit 
ilmoittaa sen osoitteella sihteeri@immanuel.fi . Ryhdy seuraamaan Immanuelia facebookissa kuten 
yli 470 Immanuelin ystävää tekee, niin tiedät missä ja milloin mennään jouludraaman 
valmistautumisen polulla: 
http://www.facebook.com/immanueljouludraama/
Verkkosivujen osoite on: http://www.immanuel.fi.

Eteenpäin kohti aatonaaton Immanuel-esitystä!

Jari Lampinen kannatusyhdistyksen pj p. 040 541 4517
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