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joulu tulla jolkottaapi, niin kuin joka vuosi.  
Vielä ennen, kuin alkaa ne viimeiset nurkkien jynssäykset ja piparien paistot,  
on toivottavasti hetki aikaa lukaista tämä vuoden viimeinen tiedote. 
 
Terveisiä syyskokouksesta… 
 
Yhdistyksen syyskokous 23.11.2010 aloitettiin tutustumalla esityslistalla hyväksyttävänä olleisiin 
sääntömuutoksiin. Muutoksista oli kertomassa aluetoimitsija Kristiina Valonen-Yilmaz Varsinais-
Suomen aluetoimistosta.   
 
Sääntömuutoksia olivat mm. kevätkokouksen pitoajan pidennys ja täysipäiväisten opiskelijoiden 
jäsenmaksusta luopuminen. Jatkossa myös taloudenhoitajan on oltava yhdistyksen hallituksen 
jäsen ja syyskokouksessa aina parittomina vuosina valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 
Tilintarkastajat muuttuvat toiminnantarkastajiksi.  Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina 
2011 toimivat Minna Toivonen ja Tarja Vuorinen, varalla Merja Palmu ja Eija Sainio. Jäsenhank-
kijana jatkaa Rauha Lauri. 
 
Työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 30 € ja työväenlehtiasiamiehenä toimii taloudenhoita-
ja. 
 

Sitten kulttuuria ja taidenautintoja… 
 

 
Turun kaupunginteatterissa 
 
Ruotsalaisessa kesäyössä rakkaus roihuaa ja rakastavaiset etsivät  
toisiaan. Luvassa on koomisiakin hetkiä vaikuttavan musiikin tahdissa.  
 
Esityksen itseoikeutettuna tähtenä säteilee Pirkko Mannola, muissa  
rooleissa mm. Mika Kujala, Nina Tapio, Kirsi Tarvainen ja Jukka Nylund.  
Tämän Suomen kantaesityksenä nähtävän teoksen on suomentanut  
Juice Leskinen.  
 
Liput : perus- 29,- (norm. 34,-), eläke- 24,- (norm. 29,-) ja opiskelijaliput  
22,- (norm. 27,-). 
 
Lippuvaraukset yhdistyksen s-postiin ajalla 13.-26.12.2010. Viestin otsikoksi Kesäyö.  
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
HUOMIO! Maksuvälineenä käyvät myös kulttuurisetelit. Jos käytät niitä, ilmoita jo varausviestissä-
si, montako seteliä käytät.   
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Pikkolossa 
 
Herra Hakkarainen elää päivisin rauhallista arkea kaverinaan Masa Marsu.  
Öisin hänestä tulee mitä hurjimpiin tilanteisiin ajautuva rohkea sankari.  
Hassuinta on, että hän itse ei tiedä tästä mitään, sillä seikkailut ovat seurausta  
unissakävelystä! 
 
Rooleissa Jouni Röyskö, Kirsi-Marjut Alén, Jukka Kittilä ja Laura Eriksson. 
 
Liput maksavat vain 4,- /kpl (norm. 9,-), riippumatta siitä onko katsoja iso vai pieni.  
 
Lippuvaraukset yhdistyksen s-postiin ajalla 3.-20.1.2011. Viestin otsikoksi Hakkarainen.  
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 

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

 
Ilosilmäinen runokiertue Turun kaupunginteatterissa 
Liput 14,- (norm. 19,-). 
 
Sanamaija Laaksose Heli eli runoilija Heli Laaksonen lukee  
lounaismurteisia uusia ja vanhoja runojaan, hihittelee maailman  
kummallisuuksia ja paasaa sen outouksista.   
 
Lippuvaraukset yhdistyksen s-postiin ajalla 1.-15.2.2011. Viestin  
otsikoksi Tervessi. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 
HUOMIO! Maksuvälineenä käyvät myös kulttuurisetelit. Jos käytät niitä, ilmoita jo  
varausviestissäsi, montako seteliä käytät.   

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

    
 

    
 
    
   Toivottelee yhdistyksen Tonttumuori – puheenjohtaja   
   kera toimitsijatonttujen 

 

 


