
 
 

 

 
 
Lomat ovat lomittu.  Salasanat on päivitetty. Kiireinen syysaika on alkanut.  
 
Syksyyn kuuluu marjojen poiminta ja sienien keruu ja niiden säilöntä. Kellaria täytetään talven varalle. Lo-
malla olemme ladanneet akkujamme talvea varten eli oma tiedostomme on valmiina uusiin haastaviin teh-
täviin. Työn vaativuus on arvioitu ja reklamaatiot tehty. Ensi vuonna tapahtuu suuria muutoksia sosiaali- ja 
terveystoimessa. Vuonna 2009 aloittaa uusi SoTe-organisaatio ja perusturvalautakunta. Suurin osa jäse-
nistämme työskentelee uudessa SoTe:ssa. Muissakin hallintokunnissa on tapahtumassa muutoksia. 
 
Kunnallisvaalit lähestyvät – ennakkoäänestysaika on 15.-21.10. ja varsinainen vaalisunnuntai 
26.10.08!  
 
Jokainen meistä voi vaikuttaa miten kunnallisia palveluja järjestetään omassa kotikunnassa. Tutki, kuunte-
le, lue ja vertaile ehdokkaiden sanomisia ja tekoja. Päätä itse kuka haluaa puolustaa laadukkaita kunnalli-
sia palveluja.  Äänestäminen on vaikuttamista. Käy äänestämässä ja vie ystäväsikin.  
 

Uurnilla tavataan, terveisin puheenjohtaja Rauni  
 
 
SYYSSEMINAARI lauantaina 11.10.08 klo 9-16 Galaxissa 

 

Yhdistyksen perinteinen syysseminaari on tänä vuonna vaalipainotteinen.  
Tiedossa on mm. paneelia ja ehdokasesittelyjä sekä kevennyksenä syksyn 
muoti- ja trendiasiaa. 
 

Seminaariohjelma:  
 

9.00 - 9.30 Aamukahvit 
9.30 - 10.15 Henkilöstöjohtajan puheenvuoro / Marja Salmi-Tuominen 

10.15 - 11.30 Pääluottamusmiehen puheenvuoro / Marja Vyyryläinen 
11.30 - 12.30 Lounas 
12.30 - 14.00 Vaalipaneeli 
14.00 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16.00 Friendtex –elämyksiä / Helena Suominen, diplomikosmetologi  Upea Nainen 

 
HUOMIO! 

 
Vaalipanelistien ja luennoitsijoiden muiden mahdollisten päällekkäisvarauksien 
vuoksi voi ohjelma vielä jopa seminaaripäivän aikana sisällöltään muuttua. 

 

ILMOITTAUTUMISISTA – jokaisen seminaariin tulijan on ehdottomasti ilmoittauduttava 
29.9.- 3.10.08 välisenä aikana, mielellään s-postitse,  Digertin Jaanalle.  
Muuten emme osaa varata Sinulle yhdistyksen tarjoamaa kahvia ja lounasta!  
 

SISÄÄNPÄÄSYSTÄ GALAXIIN  – jokaisen seminaariin tulijan on ehdottomasti oltava 
paikalla klo 9.15 mennessä! Aamulla klo 8.30 – 9.15 toimitsijat päivystävät ulko-ovella. 
 
Tämä siksi, että Galaxin ulko-ovi Aurakadulle joudutaan pitämään lukittuna.  
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Kaikkien aikojen kuuluisin rakkauskertomus Turun kaupunginteatterissa… 
 
ROMEO JA JULIA torstaina 13.11.08 klo 19.00  
 
Lavalle nousevat nuo kuuluisat rakastavaiset, joiden kohtalo riipaisee edelleen.  
Rakkauden tiellä esteenä ovat viha, juonittelu ja suvaitsemattomuus.  
 
Liput maksavat 24 € (peruslippu)/ 19 € (eläkeläiset, opiskelijat) ja sitovia lippuvarauksia  
ottaa vastaan, mielellään sähköpostitse, Paula Laitonen ajalla 29.9. – 3.10.08. 
   
 
 
 
Lapsille ja lapsenmielisille Turun Kaupunginteatterin Pikkolossa 
 
VIIRUN JA PESOSEN JOULUPUUHAT perjantaina 12.12.08 klo 18.30 
 
Yhtä varmasti kuin joulu tulee joka vuosi, alkavat myös näiden kaverusten jouluvalmistelut.  
Onnistuukohan tänä vuonna suursiivouksen tekeminen tai lahjalistan laatiminen ajoissa? 
 
Liput maksavat 10 € (lapset että aikuiset) ja sitovia lippuvarauksia ottaa vastaan, mielellään s-postitse, 
Riitta Kuusinen ajalla 6.10. – 10.10.08. 
 
 

 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana 
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