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Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen  
 
tiistaina 29.3.2011 klo 16.30!    
 

Kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseemme Panimoravintola Koululle. 
 

Alkuun, kokoustarjoiluna, nautimme noutopöydästä iltapalan (kermaan muhennettua pyttipannua, pais-
tettu kananmuna, suolakurkkua ja punajuurta, kahvia tai teetä).   

Kokouksen jälkeen osallistujille jaetaan iloisena yllätyksenä elokuvaliput. 
 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen 20.3.2011 mennessä  ensisijaisesti yhdistyksen sähkö-
postiin (osoite tiedotteen alalaidassa) otsikolla ”Kevätkokous”  (tai Rauni Niinimäelle p. 26 26230). 
Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet 
kokoustarjoilua tai elokuvalippuja. 
 

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

Aika  29.3.2011 klo 16.30 
Paikka  Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku (kokoustila löytyy Koulun 2. kerrok -
  sesta) 

   
Käsiteltävät asiat 
 

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

a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) pöytäkirjan tarkistajat 
d) ääntenlaskijat 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat 
6. Valitaan hallitukseen 1 varsinainen ja 1 varajäsen (toimikauden 2010-

2011 loppuun asti)  
7. Toimintakertomuksen 2010 hyväksyminen 
8. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen esittely 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol-

lisille 
10. Muut mahdolliset asiat 
11. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 
 

Tiedote 1/ 11 
2.3.2011 
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JHL:n jäsen- ja perhetapahtuma 
 

Kaupunkifestivaali la 11.6.2011 Helsingissä! 
 
Liitto järjestää jäsenille suunnatun koko perheen tapahtuman Helsingin  
Suvilahdessa 11.-12.6.2011. Tarjolla on konsertteja, seminaareja, esityksiä,  
ammattiesityksiä ja toimintaa eri ikäisille. Lisää tietoa osoitteesta  
www.jhl.fi/kaupunkifestivaali.  
 
Lauantaina lähtevät turkulaiset tutustumaan festivaalimeininkiin.  
Silloin viihdyttää päivällä pienempiä Hevisaurus ja illalla isompia Eppu Normaali.  
Juontajina toimivat Janne Kataja ja Lorenz Backman. 
 
Festivaali tapahtumineen on maksuton. Varsinais-Suomen aluetoimisto järjestää 
bussikuljetukset Turusta Helsinkiin hintaan 10,-/hlö (meno-paluu). 
 
Mikäli retki kesäisenä lauantaina Hesaan kiinnostaa, ilmoittaudu sitovasti (eli varaa itsellesi paikka 
bussissa) maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kaupunkifestivaali”. 
 
Lisää tietoa lähtöajasta ja –paikasta tms. jaetaan ilmoittautuneille lähempänä reissupäivää. 
 

*********************************** 
 
Ja jo perinteinen Vartiovuoren kesäteatteri kutsuu jälleen – ensi kesänä lavalla… 
 

Risto Räppääjä ja villi kone  
su 14.8.2011 klo 15.00 
 
Railakas musiikkisatu tietokoneen syövereissä kutsuu koko perheen 
mukaan kesäteatteriin elokuisena sunnuntaina. Näytelmän käsikirjoituk- 
sesta vastaavat Nopolan siskokset Sinikka Tiina ja esityksen ohjaa Antti  
Majanlahti. 
 
Ristona räppää Tatu Mönttinen ja Rauha Räppääjänä häärii PMMP:n  
Mira Luoti. Mukana lavalla myös Valtteri Lipasti ja Outi Ikonen. 
 
Liput  maksavat 6 €/kpl, riippumatta siitä onko katsoja pieni vaiko iso. 
 
Sitovat lippuvaraukset 1.-29.4.2011 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin  
otsikolla ”Vartiovuori”  (tai Rauha Lauri p. 044 3461750/Jaana Digert p. 26 62271). 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 

 
 
 
 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 

 

 


