Tiedote 5 / 12
30.11.2012

Hei JHL 476:n jäsen,
joulu tulla jolkottaapi, niin kuin joka vuosi.
Vielä ennen, kuin alkaa ne viimeiset nurkkien jynssäykset ja piparien paistot,
on toivottavasti aikaa lukaista tämä vuoden viimeinen tiedote.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous istuttiin 17.10.12 Torressa.
Vuoden 2013 työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 30,- € ja työväenlehtiasiamiehenä toimii taloudenhoitaja. Toiminnantarkastajiksi 2013 valittiin
Tarja Grönroos ja Marja Kaituri-Pajukivi, varalle Susanna Milander-Tenn ja Sari Siikakoski.

Ja sitten ensi vuoden alun tapahtumiin;
Hiihtolomaviikolla…

retki Olkiluotoon tiistaina 19.2.2013
(HUOMIO! Vierailijoiden alaikäraja on 7 vuotta)
Järjestämme perheretken Olkiluodon ydinvoimalaan (www.tvo.fi) 19.2.13. Tutustumme opastetulla vierailullamme yhtiöön sekä Vierailukeskuksessa esillä olevaan ”Sähköä uraanista” – tiedenäyttelyyn. Käymme
myös voimalaitosjäteluolassa.
Reissuun lähdetään Turusta Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä aamulla klo 8.30. Olkiluodossa vierailuaikamme on n. klo 10–13. Vierailun jälkeen ajamme ravintola Wähä Tallboon Raumalle, jossa tarjolla on lounas. Lounaan hinta on 8,00-11,00 €/hlö ja jokainen maksaa ruokailunsa itse. Lounaan jälkeen suuntaamme Turkua kohti.
Koska kyseessä on ydinvoimala, ovat myös turvallisuusohjeet sen mukaiset. Tästä syystä Vierailukeskus
tarvitsee etukäteen seuraavat tiedot jokaisesta reissulaisesta: nimi, henkilötunnus kokonaisuudessaan, kotikunta, syntymäpaikka ja työnantajan nimi. MUISTA EHDOTTOMASTI kertoa kaikki em. tiedot
ilmoittautuessasi! Lisäksi mukana reissulla tulee olla mukana ajokortti, passi tai henkilöllisyystodistus
sekä ala-ikäisillä vierailla KELA-kortti.
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 21.-31.1.13 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Olkiluoto” (tai
Terhi Lairolahti p. 044 0231238).

********************************************************************
Menestysmusikaali Turun kaupunginteatterissa…

Jekyll & Hyde keskiviikkona 27.2.13 klo 19.00
Suurilla kansainvälisillä näyttämöillä vuosia pyörinyt menestysmusikaali saa Suomen kantaesityksensä Turussa helmikuussa. Ylistetty ja moneen kertaan palkittu
suurmusikaali vie katsojat 1800-luvun Lontooseen, missä kadut ovat sateesta kosteat ja sumusta hämärät. Kirkasotsainen tohtori Jekyll suorittaa ihmiskokeen, minkä seurauksena hän tulee tahtomattaan vapauttaneeksi oman pimeän puolensa ja
luoneeksi julman herra Hyden. Tohtori Jekyllin sydämestä kilpailevat myös kauniit
naiset Lucy ja Emma.
Henkeäsalpaava musiikki, suuri tanssiryhmä ja iso orkesteri takaavat kaikille ennennäkemättömän elämyksen, matkan, jolta ei halua jäädä paitsi. Kaksoisroolissa
Jekyllinä ja Hydenä loistaa Riku Nieminen (Putous, Tanssii tähtien kanssa) ja hänen vierellään rakkaudesta taistelevat Jennie Storbacka (Hair/ÅST) ja Anna Victoria Eriksson.
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Lippujen hinnat: 35,-/perusliput ja 30,-/eläke- ja opiskelijaliput. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lipua/jäsen)
ajalla 2.-15.1.13 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Jekyll” (tai Minna Toivoselle p. 0400 527155).
Kulttuurisetelit käyvät.

***************************************************************************
Porilaisen Rakastajat-teatterin vierailu Sopukassa…

Paperittomat perjantaina 1.3.13 klo 19.00
Euroopassa elää ja työskentelee Suomen väkiluvun verran siirtolaisia, joilta puuttuu pysyvä oleskelulupa. Osa on paennut kotimaastaan henkensä kaupalla ja osa joutunut paperittomaksi yllättäen, kesken opintojen tai työuran. Näitä ihmisiä yhdistää kiinnijäämisen pelko
- jokainen päivä on elettävä mahdollisimman huomaamattomasti ja varoen. Paperittomat
kertoo heidän arjestaan ja siitä, miltä tuntuu elää lainsuojattomana Suomessa. Rooleissa
Kari Hevossaari, Miia Lindström ja Angelika Meusel.
Lippujen hinta 20,-. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lipua/jäsen) ajalla 2.-15.1.13 ensisijaisesti yhdistyksen
s-postiin otsikolla ”Paperittomat” (tai Jaana Digert p. 266 2271).

*********************************************************************
Sopukassa rakastettava komedia pienistä ihmisistä…

Lauluja harmaan meren laidalta keskiviikkona 20.3.13 klo 19.00
Merenrannalla on harvakseltaan taloja ja niissä harvakseltaan ihmisiä. Pikkuhiljaa meri
tulvii sisään taloihin ja rannikko katoaa. Asukkaat evakuoidaan Onni-keskuksen senioritaloon, jossa yksinäisten vaatimattomat unelmat ja pienet ilot kohtaavat saman katon alla. Aila käy
aamu-uinnilla, Hilkka vinguttelee kylpyankkaa, Tytti jumppaa Katri-Helenan tahtiin, Ukko haukkuu kilpaa
koiran kanssa, japanilaiset turistit ovat matkalla Naantaliin katsomaan luonnonvaraisia muumeja ja Tiitisen
autostereoissa Frank Sinatra laulaa lakkaamatta New York, New York.... Rooleissa mm. Eila Halonen, Stefan Karlsson,Kimmo Rasila ja Kirsi Tarvainen.
Lippujen hinta 20,-. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lipua/jäsen) ajalla 28.1.-10.2.13 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Harmaa meri” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Kulttuurisetelit käyvät.

********************************************************************
Tulee kuuntelemaan hyvää musiikkia Sopukkaan…

Vapaa mies – Dylania suomeksi pe 5.4.13 klo 19.00
Kirjailija Mikko Koivusalo, on kääntänyt Dylanin tuotannosta nipun sekä klassikoita että harvinaisempia helmiä, 60-luvulta aina viime vuosiin asti. Niitä esittävät solistit Sauli Luttinen,
Jukka Aaltonen ja Dick Holmström sekä kolme muusikkoa.
Lippujen hinta 20,-. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lipua/jäsen) ajalla 1.-17.2.13 ensisijaisesti yhdistyksen
s-postiin otsikolla ”Dylan” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Kulttuurisetelit käyvät.

*************************************************************************************
Ensi vuonna tulossa myös kevätreissu Tallinnaan 26.-28.4.13, perheretki Linnamäelle 8.6.13 ja tietysti Vartiovuoren Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli 11.8.13. Niistä lisää seuraavissa tiedotteissa.

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

Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikille oikein
mukavaa ja rentouttavaa Joulua!
Terveisin tiedottajatonttu
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