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Hei JHL 476:n jäsen, 
 
tämä on vuoden 2011 viimeinen jäsentiedote.  Ensin käydään läpi syyskokouksessa päätettyjä asioita ja 
lopusta löytyy sitten sitä alkuvuoden 2012 virikkeellisempää toimintaa. 
 

 
 
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimikaudella 2012–2013 Rauni Niinimäki.  
Hallitukseen toimikaudeksi 2012–2013 valittiin varsinaisiksi jäseniksi Riitta Kuusinen, Kari Valtonen, Ed-
vina Hafizovic, Annele Mamia, Jaana Digert, Sanda Slipic, Paula Laitonen, Leena Numminen, Maarit Salo-
nen ja Terhi Lairolahti (uusi). Varajäseniksi valittiin Sirpa Lehtonen, Rauha Lauri, Minna Toivonen (uusi), 
Tarja Vuorinen (uusi) ja Turjo Jaakkola (uusi). Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tarja 
Grönroos ja Marja Kaituri-Pajukivi, varoiksi Sari Siikakoski ja Susanna Milander-Tenn.   
 
Työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 30,- € ja työväenlehtiasiamiehenä toimii taloudenhoitaja. 
 
Yhdistyksen pääluottamusmieheksi valittiin Annele Mamia, varapääluottamusmieheksi Maarit Salonen.  
 
Työpaikkakokouksissa on valittu laitoskohtaiset luottamusmiehet ja he ovat: 

 Kirjasto; varsinaisena Maarit Salonen, varana Juha Soininen. 

 SoTe/Itä (= Aurajoen tuomiokirkon puoli); varsinaisena Leena Numminen, varana Riitta Kuusinen. 

 SoTe/Länsi (= Aurajoen torin puoli); varsinaisena Edvina Hafizovic, varana Tea Mattila. 

 TAPAKElle jätettiin mahdollisuus valita luottamusmiehensä keväällä ennen yhdistyksen kevätkokousta, 
jossa valinta vahvistetaan. 
 

  
 

Herra Hakkaraisen 7 ihmettä 8.2.12 klo 18.30 Sopukassa 
 
Mauri Kunnaksen rakastettu Herra Hakkarainen jatkaa seikkailujaan tällä kertaa  
Sopukassa. Maailman ensi-iltana Turussa esitetään alkuteokselle uskollisesti, tutussa  
Mauri Kunnaksen hengessä.  
 
Liput á 10,- (norm. 12,-). Sitovat lippuvaraukset 12.–25.12.11 välisenä aikana ensisijaisesti yhdistyksen 
s-postiin otsikolla ”Hakkarainen” (tai Sanda Slipicille p. 26 20973). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
Kulttuurisetelit käyvät. 
 

Lasketteluretkelle Ellivuoreen lauantaina 11.2.12 
 
Koko perheen retkelle Sastamalan Ellivuoreen lähdetään klo 9.00 Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä.  
Noin 1,5 tuntia kestävällä menomatkalla ei pysähdytä kahville, joten jos siltä tuntuu, niin omat  
eväät mukaan bussiin. Menomatkalla yhdessä sovitaan paluuaika.  
Mukaan omat lasketteluvälineet ja pulkat. Jos haluaa vuokrata välineitä Ellivuoresta, kannattaa olla yhtey-
dessä sinne etukäteen, jotta varmasti haluamansa varusteet saa. Hissilippujen hinnat: koko päivä 30,- (ai-
kuiset) ja 25,- (alle 25v. ja eläkeläiset), 3 tunnin liput 27,- (aikuiset) ja 22,- (alle 12v ja eläkeläiset).  
Lisätietoa Ellivuoren palveluista löydät osoitteesta www.ellivuori.fi. Yhdistys maksaa bussikuljetukset. 
Sitovat ilmoittautumiset mukaan retkelle ajalla 2.-25.1.12 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Ellivuori” (tai Riitta Kuusiselle p. 26 62825).   
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Kakola 16.3.12 klo 19.00 Turun kaupunginteatterissa 
 
Turun Kaupunginteatterin ja Linnateatteri aloittavat yhteistyön ja tekevät sen 
komeasti. Jos Kakolan seinät osaisivat puhua, virtaisivat Alibin tilaajat muurien  
juurelle kuin pyhiinvaeltajat. Karuja tarinoita riittää. Tämä on yksi niistä. 
Rockmusikaalin soittolista koostuu Turkuun tavalla tai toisella liittyvistä ikimuis- 
toisista kappaleista, jotka saavat uudet, rockhenkiset sovitukset. Alkuperäiskäsi- 
kirjoitus perustuu laajaan lähdeaineistoon Kakolan elämästä vuosien varrelta.  
Pääosissa Veeti Kallio ja Reeta Vestman, Stefan Karlsson, Miska Kaukonen, 
Mika Kujala ja Kirsi Tarvainen. Ikäsuositus on 15v. 
 
Lippujen hinnat: peruslippu 32,-, opiskelija-/eläkeläislippu 30,- (norm. 40,-/35,-). 
 
Sitovat lippuvaraukset 9.-20.1.12 välisenä aikana ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kakola” 
(tai Paula Laitoselle, arkisin klo 16:n jälkeen, p. 050 3314714). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kult-
tuurisetelit käyvät.  
 
 

Tyhmä mies, tyhmä nainen 23.3.12 klo 19.00 Pikkolossa 

 
Taideakatemian opiskelijan Jukka Kittilän lopputyö, joka on raadollisen viihdyttävä esitys älyl-
lisestä nokkimisjärjestyksestä, typeryydellä ylpeilystä, Mensan kiinni pysyvistä porteista sekä 
rakkaudesta jossa ei järki päätä pakota. Liput á 10,- (norm. 12.-), max 2 lippua/jäsen.  

 
Sitovat lippuvaraukset ajalla 15.–31.1.12 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tyhmä” (tai Leena 
Nummiselle p. 26 62379). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kulttuurisetelit käyvät. 
 

Kulttuurisetelien käytöstä lippujen maksuun 
 

Jos tapahtuman kohdalla on mainittu, että kulttuuriseteleitä voi käyttää, niin niitä voit käyttää vain oman 
lippusi maksuun (kokonaan tai osittain). Ilmoita selvästi jo varausvaiheessa, montako seteliä käytät ja toi-
mita sen jälkeen setelit pikaisesti vahvistuksen lähettäjälle. Mahdollisesta erotuksesta saat sitten laskun. 
  
 

Haluatko edullisempia lippuja Puutarhan kevät – messuille?   
 
Odotettu keväinen puutarhamessutapahtuma järjestetään 22.–25.3.12 Turun  
Messu- ja Kongressikeskuksessa. Samaan aikaan puutarhamessujen kanssa on 
ensi kertaa Perinnekoti-tapahtuma ja molemmat messut näet samalla lipulla!   
Yhdistys hankkii jäsenistölleen ryhmälippuja hintaan á 10,- (norm. 14,-). Sitovat lippuvaraukset 15.–31.1.12 
välisenä aikana ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Puutarha” (tai Jaana Digertille  p. 26 62271). 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
 

Saatko vielä tiedotteesi paperisina? Jos saat ja sinulla on käytössäsi sähköposti, tee vuoden 

ekoteko ja ryhdy vastaanottamaan yhdistykseltä tuleva posti sähköisessä muodossa. Ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi tiedotussihteerille: jaana.digert(at)turku.fi.   

    

 

 

Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikille  
   oikein mukavaa ja rentouttavaa Joulua! 
 

                                                                                                 Terveisin tiedottajatonttu 
 

 


