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Tulethan Sinäkin syyskokoukseen… 
 

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstön sääntömääräinen SYYSKOKOUS istutaan maa-
nantaina 9.11.09 klo 16.30 TOP Maariankadun konttorin kokoustiloissa.  

   
Kokouksessa esillä ovat liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten syyskokousasiat.  
 
Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu ja pankin puheenvuoro. 
 
Kahvitarjoilun vuoksi tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset, yhdistyksen sähköpostiin 
(jhl476(at)elisanet.fi, viestiin otsikoksi Syyskokous) tai Jaana Digertille p. 266 2271,  
ajalla 19.-30.10.09.  
 
Kokoukseen voit toki osallistua myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta silloin emme ole 
varanneet sinulle kokoustarjoilua. 
 
Erityisen tervetulleiksi toivotetaan vuoden 2009 aikana yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet. 
Juuri teille osallistuminen syyskokoukseen on loistava tilaisuus tavata yhdistyksen toimijoita.  
    
TERVETULOA!       Hallitus   

 

********************************************************************************** 
 

JHL 476  Sääntömääräinen syyskokous 
 
AIKA  ma 9.11.2009 klo 16.30  
PAIKKA  Turun Seudun Osuuspankki, Maariankadun konttorin kokoustilat 

(Maariankatu 4, sisäpihalta E-porras, 2 krs)  
   
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 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka on myös yhdistyksen  
  puheenjohtaja toimikaudeksi 2010 – 2011 (2v) 
8 Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä   
9 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2010 – 2011 (2v) 
10 Päätetään pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen sekä  
  laitoskohtaisten luottamusmiesten toimiaika 
11 Valitaan yhdistyksen pääluottamusmies 
12 Valitaan yhdistyksen varapääluottamusmies 
13 Vahvistetaan laitoskohtaisten luottamusmiesten valinta 
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14 Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa 
15 Valitaan edustajat Turun yhteisjärjestön edustajistoon 
16 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2010 
17 Päätetään yhdistyksen työväenlehtisetelin suuruudesta vuonna 2010 
18 Hyväksytään talousarvio vuodeksi 2010 
19 Valitaan yhdistyksen jäsenhankkija vuodeksi 2010  
20 Yhdistyksen työväenlehtiasiamies 2010–2011 
21 Valitaan yhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaava 2010-2011  
22 Valitaan yhdistyksen nuorisovastaava 2010–2011 
23 Päätetään hallituksen kokoontumisesta varajäsenineen 
24 Päätetään yhdistyksen ilmoitustavasta 
25 Muut asiat 
26 Kokouksen päättäminen 

********************************************************************************** 
Ja sitten viihdeuutiset… 
 
Yhdistys on varannut lippuja Turun Kaupunginteatterin suurmusikaaliin 
 

LAULAVAT SADEPISARAT pe 11.12.09 klo 19.00  

 
Näytelmä sijoittuu Hollywoodin unelmatehtaan tuhlailevaan kulta-aikaan  
1920-luvun  lopulle,  jolloin äänielokuva teki tuloaan.  
 
Hollywoodin mykkäelokuvien kirkkaimpien tähtien - Don Lockwoodin ja Lina Lamontin - ura  
on vaakalaudalla. Kaksikon pitäisi seuraavaksi filmata sensaatiomainen uutuus - äänielokuva  - mutta Li-
nan puhe ei kerta kaikkiaan sovellu kuultavaksi. Mikä neuvoksi?  Romanttisen komedian pääosissa  säih-
kyvät kaupunginteatterin omat  musikaalitähdet Mika  Kujala, Riitta Salminen ja Kirsi Tarvainen. Veijarimai-
sena vierailijana mukana on Tuomas Uusitalo.   
 
Lippujen hinnat ; peruslippu 30 € / eläkeläiset, koululaiset ja opiskelijat 25 € (norm. 35 €/30 €).  
 
Varausohjeet; sitovat lippuvaraukset  ajalla 21.10. - 4.11.09 yhdistyksen sähköpostiin 
(jhl476(at)elisanet.fi, viestiin otsikoksi Sadepisarat) tai Leena Nummiselle p. 266 2379. Maksuohjeet saat 
varausvahvistuksen kera.  
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
 

 

 


