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Arvoisat yhdistyksemme jäsenet
”Työtä, työtä, työtä tehdään, jotta, jotta leipää syödään.” Tänä syksynä on meidän arkea ovat varjostaneet
lomautukset. Toiset ovat valinneet talkoovapaan. Kaiken takana on kuitenkin kaupunkimme kuralla olevan
talouden elvyttäminen. Ensi vuosi näyttää, miten olemme onnistuneet talkoissamme.
SAK:n toiminta on jatkunut yli sata vuotta. Meidän yhdistyksen toiminta yli
40 vuotta. Onko mitään muuttunut? On, sulkakynät ovat vaihtuneet tietokoneisiin
ja helmitaulut laskimiin. Työpäivät ovat lyhentyneet. Vaikka usko joskus pettää,
niin toivoa ei kannata menettää. Yhdessä saamme aikaan uskomattomia asioita.
Kiitos kaikille jäsenille kuluneesta vuodesta ja uskoa ja toivoa tulevaan!
Terveisin puheenjohtaja Rauni

Ja sitten terveisiä syyskokouksesta…
Yhdistyksen syyskokouksessa 9.11.09 päätettiin mm. kaikki toimijavalinnat, aina puheenjohtajaa myöten.
Hallituksen puheenjohtajana (myös yhdistyksen pj) toimikaudella 2010-2011 jatkaa Rauni Niinimäki.
Hallitukseen toimikaudeksi 2010-2011 valittiin varsinaisina jäseninä Riitta Kuusinen, Kari Valtonen, Edvina Hafizovic, Annele Mamia, Jaana Digert, Paula Laitonen, Pia Gröndahl, Leena Numminen, Sirpa Lehtonen ja Merja Berg. Varajäseniksi valittiin Elina Renko, Juha Soininen (uusi), Maarit Salonen (uusi), Rauha
Lauri (uusi) ja Hanna Honkasalo (uusi). Uusi hallitus on järjestäytymiskokouksensakin jo pitänyt ja toimijoiden vastuualueet 1.1.2010 alkaen löytyvät seuraavan tiedotteen toimijataulukosta. Yhdistyksen nettisivuille
tiedot päivitetään jo aiemmin. Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina jatkavat Tuire Poutia ja Tuija Vienonen, varoina Merja Palmu ja Paula Muurinen. Nuorisovastaavaksi valittiin Juha Soininen ja kansainvälisten asioiden vastaavana (monikulttuurisuusvastaava) jatkaa Edvina Hafizovic. Jäsenhankkijana
jatkaa Rauha Lauri.
Työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 25 € ja työväenlehtiasiamiehenä toimii taloudenhoitaja.
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä jatkaa Annele Mamia ja varapääluottamusmiehenä Leena Numminen.
Työpaikkakokouksissa on valittu laitoskohtaiset luottamusmiehet ja he ovat
• Keskushallinto ja revisio; varsinaisena Sirpa Lehtonen ja varana Merja Siren.
• Kirjasto; varsinaisena Juha Soininen ja varana Soili Valo
• SoTe/Itä (= Aurajoen tuomiokirkon puoli); varsinaisena Edvina Hafizovic ja varana Rauni Niinimäki.
• SoTe/Länsi (= Aurajoen torin puoli); varsinaisena Leena Numminen ja varana Riitta Kuusinen.

Suruttomat su 10.1.10 klo 18.00 Teatteri Tarmossa (Virusmäentie 10, Tku)
Minna Canthin kirjaan Työmiehen vaimo perustuvaa näytelmää esitetään nyt musikaalin muodossa. Pääosissa ovat työmies Risto, vaimonsa Johanna ja Homsantuu.
Lisäinfoa: www.teatteritarmo.fi.
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Lippujen hinta 12 e, sisältää pullakahvit. Maksuohjeet saat varausvahvistuksen kera.
Sitovat lippuvaraukset ajalla 10. –20.12.09 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin: jhl476@elisanet.fi
(viestiin otsikoksi Suruttomat) tai Jaana Digertille p. 26 62271.

Anna Karenina ke 10.2.10 klo 19.00 Turun kaupunginteatterissa
Anna Karenina on tarina kielletystä, epätoivoisesta ja tuhoon tuomitusta rakkaudesta
Pietarin loistokkaiden seurapiirien pyörteissä. Nuori Anna elää järkiavioliitossa vanhemman
miehen kanssa, kun hän rakastuu intohimoisesti. Tätä venäläistä klassikkoa modernisti lavalla tulkitsevat
mm. Krista Kosonen, Jaana Järvinen, Mika Kujala ja Kimmo Rasila. Lisäinfoa: www.teatteri.turku.fi.
Lippujen hinnat: peruslippu 25 € (norm. 29 €), eläkeläiset/opiskelijat 19 €.
Sitovat lippuvaraukset ajalla 28.12.09 – 8.1.10 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin: jhl476@elisanet.fi
(viestiin otsikoksi Anna Karenina) tai Paula Laitoselle p. 050 3314714. Maksuohjeet saat varausvahvistuksen kera.

Perheretki Uuteenkaupunkiin tiistaina 23.2.10
Hiihtolomaviikon 2010 perheretken suuntana on Uusikaupunki ja tiedossa koko päivän kestävä reissu.
Lähtö Turusta, Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä klo 8.30 ja paluumatkalle Ukista lähdetään n. klo 16.00.
Ensimmäiseksi suunnistamme Bonk-keskukseen, sitten on opastettu kaupunkikierros kiertoajeluna ja lounas Gasthaus Pookissa. Lounaan jälkeen pyrähdys kulttuurihistoriallisessa museossa ja viimeiseksi automuseossa. Sähköpostitse jaettavien tiedotteiden mukana tarkempi matkaohjelma tutustumista varten.
Retken hinta (sis. matkat, opastukset ja museot) aikuisilta 15 € ja lapsilta (3-14 v) 10 €.
Lounaan (9,50 €) jokainen reissulainen maksaa paikan päällä itse. Lounaspöytä sisältää
runsaan salaattipöydän, leivän ja levitteet ja 3 lämminruokaa.
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 4. – 15.1.10 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin: jhl476@elisanet.fi
(viestiin otsikoksi Hiihtolomaretki) tai Jaana Digertille p. 26 62271. Muista ilmoittautuessasi mainita:
montako aikuista ja montako lasta (3-14 v) sekä lasten syntymävuodet. Maksuohjeet saat varausvahvistuksen kera.

Vuonna 85 Remix la 27.3.10 klo 19.00 Tampereen Työväen Teatterissa
Marraskuussa 06 kävimme Tampereella katsomassa Manserock-musikaalia. Vuonna 85 Remix jatkaa
Manserockin menestystarinaa. Luvassa on uusia biisejä ja juonenkäänteitä. Lavalla mm. Sami
Hintsanen, Kaisa Mattila, Ismo Apell, Pentti Helin ja Antti Seppä. Lisäinfoa: www.ttt-teatteri.fi.
Lähtö Turusta, Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä klo 16.30. Esityksen kesto n. 3 tuntia.
Lippujen hinta 35 € (yhdistys maksaa bussin).
Sitovat lippuvaraukset ajalla 1.2. – 12.2.10 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin:
jhl476@elisanet.fi (viestiin otsikoksi Vuonna 85) tai Riitta Kuusiselle p. 26 62825.
Maksuohjeet saat varausvahvistuksen kera.
Joulukin tulla jolkottaapi, joten viettäkäähän kaikki oikein
rentouttava ja rauhallinen Joulu!
Toivottelee yhdistyksen tiedottajatonttu Jaana D. muiden toimitsijatonttujen kera
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