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Hei 476:n jäsen, 
puheenjohtajalla on asiaa… 
 
” Hei taas, 
 

tämä on ennakkomainos. Meillä on juhlavuosi, kun yhdistyksemme täyttää pyöreät 40 vuotta. 
Ikäkriisissä emme ole. Olemme yhä iskussa ja reagoimme nopeasti meitä askarruttaviin ky-
symyksiin ja muuttuviin edunvalvontakysymyksiin. 
 
Juhlimme koko vuoden erilaisilla tapahtumilla. Tänä vuonna on joka kuukausi joku jäsenistölle 
suunnattu tapahtuma tai teatteriesitys. Syksyllä vuosi huipentuu ja järjestämme suuren vuosi-
juhlan Brankulla. Varaa kalenteriisi 17.10.2009 ja mielellään koko päivä. Tiedossa on syksyi-
nen lauantai, jolloin vietämme yhteistä päivää muistellen menneitä, kuunnellen musiikkia ja 
katsellen muita yllättäviä esiintyjiä. Tarjolla on hyvää ruokaa ja juomaa sekä ystävien ja tuttu-
jen juttuja. 
 
Olet sydämellisesti tervetullut omaan juhlaasi! 

         Toivoo Rauni” 

ja tiedotussihteeri jatkaa 
 

Nuorekkaan yhdistyksemme viriilin ja virkeän puheenjohtajan alkutervehdyksen jälkeen voin 
vielä mainita, että lokakuisen juhlan lisäksi tänä vuonna on tulossa mm. kulttuuripläjäyksiä ku-
ten Turun Kaupunginteatterin Ronja Ryövärintytär ja kesäteattereiden Muskettisoturit ja Viivi 
ja Wagner. Ja kenties jotain retkiäkin odotettavissa. Kaikista tapahtumista tulee teille tietoa 
hyvissä ajoin. Muistakaa lukea tarkoin tiedotteenne.  

 
 

HERRASMIESHUIJARIT  pe 13.3.09 Tampereella 
 
Tampereen Työväen teatteriin lähdetään katsomaan Herrasmieshuijareita  
perjantaina 13.3. Näytös alkaa klo 19.00 joten lähtö Turusta, Aurakatu 2:n turistibussi- 
pysäkiltä on klo 16.30.  
 
Herrasmieshuijarit on musikaalikomedia, jossa mukana on glamouria, huumoria ja 
loistavia musiikkinumeroita. Tähtinä loistavat Arja Koriseva, Esko Roine ja Lari Halme.  
Lavalla lisäksi 10-henkinen tanssiryhmä ja saman verran muusikkoja. 
 
Liput maksavat 36 €/kpl ja yhdistys maksaa linja-auton. 
 
Mikäli ”huijarit” kiinnostavat, varaa lippusi, mielellään s-postitse ajalla 23.2.-27.2.09 
Kuusisen Riitalta (etunimi.sukunimi@turku.fi). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 
 
 

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen  
keskiviikkona 25.3.09 klo 17.00    

 
Kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseemme 25.3.09 klo 17.00  
Linnateatterin teatterisaliin (Linnankatu 31).   
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Kokouksen jälkeen laskeudumme yhden kerroksen alaspäin, teatteriravintolaan nauttimaan Ulla Tapanisen 
hersyvästä huumorista. Lava-ammuntaa III –esitys alkaa klo 19.00.  Huomioithan, että lippu Lava-ammunta 
III:een edellyttää osallistumista kevätkokoukseen. 
 
Sitovia ilmoittautumisia kevätkokoukseen ottaa vastaan Edvina Hafizovic , mielellään s-postitse  
(etunimi.sukunimi@turku.fi), ajalla 23.2. - 27.2.09.  
 

********************************************************************************** 
JHL 476  Sääntömääräinen kevätkokous 
 

Aika  25.3.2009 klo 17.00 
Paikka  Linnateatterin teatterisali, Linnankatu 31 

   
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
b) valitaan kokoukselle sihteeri 
c) valitaan pöytäkirjantarkastajat 
d) valitaan ääntenlaskijat 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
6. Kuullaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2008 
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2008 
8. Kuullaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2008 
9. Kuullaan ja hyväksytään tilintarkastajien lausunto 
10. Myönnetään vastuuvapaus puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille vuoden 2008 tilinpää-

töksestä 
11. Muut asiat 
12. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa!  
 

Tässä kaikki tällä kertaa.  Talviterveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
 


