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Tervehdys jäsenet
Olemme nyt puolivälissä sopimuskautta. Uudet sopimukset tehdään ensi vuoden lopulla. Tyyntä ei
suinkaan ole kunnan palveluksessa oleville.
Monessa kunnassa talous on kuralla. Ympäristökunnissa on ehdotettu säästötoimenpiteitä, lomautuksia ja muita sopeutumistoimenpiteitä. Turussa varsinkin Sosiaali- ja terveystoimi miettii
erilaisia säästötoimenpiteitä. Mm. terveysasemien sulkemisista on ollut esityksiä samoin talkoovapaiden pidosta.
Liittomme JHL on lähtenyt kampanjoimaan Kuntavaaleihin: ”oma kunta, oma työ”. Tämä merkitsee
sitä, että hyvät julkiset palvelut tuotetaan omassa kunnassa. Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan
eheänä siten estävät syrjäytymistä. Työllisyys pysyy hyvänä.
Oma kunta on taloudellisesti, demokraattisesti ja sosiaalisesti toimiva vahva peruskunta, joka perustuu toiminnallisesti järkeviin työssäkäynti- ja asiointialueisiin. Kunnan tehtävänä on huolehtia
toimivista lähipalveluista.
Nyt on aika vaikuttaa äänestämällä kuntavaaleissa ehdokkaita, jotka haluavat päätöksillään ja
toimillaan vaikuttaa siihen, että saadaan hyvät julkiset palvelut pysytettyä omassa kunnassa.
”Ihmiset tarvitsevat eläessään kaksi sydäntä: Pienen, joka on täynnä syvää hellyyttä, ja toisen joka on terästä.”
Vaaliuurnilla tavataan, terveisin Rauni pj.
Kuntavaalit 28.10.2012

Ennakkoäänestys 17.–23.10.2012

Tervetuloa syyskokoukseen!
Turun kaupungin toimistoalan henkilöstön sääntömääräinen syyskokous järjestetään

ke 17.10.2012 klo 17.00 Ravintola Torressa (Linnankatu 18).
Tilaisuudessa esittäytyvät myös yhdistyksemme jäsenet, jotka kotikunnissaan ovat
kunnallisvaaliehdokkaina.
Kokouksen jälkeen on tarjolla runsas Torren tapasbuffet. Nimensä mukaisesti buffetissa alkupaloina on runsaasti tapaksia ja lämpimänä ruokana kanaa, bataattiperunavuokaa sekä grillattuja kasviksia.
Tarjoilun vuoksi tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset 10.10.2012 mennessä, ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin otsikolla ”syyskokous” tai Rauni Niinimäelle
p.26 61368, 044 5359310 ).
Kokoukseen voit toki osallistua myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta silloin
emme ole varanneet sinulle kokoustarjoilua.
TERVETULOA!
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Hallitus

JHL 476

Sääntömääräinen syyskokous

Aika
Paikka

17.10.2012 klo 17.00
Ravintola Torre, Vihreäkabinetti, Linnakatu 18, Turku

Esityslista
Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen järjestäytyminen
a. puheenjohtajan valinta
b. sihteerin valinta
c. kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta
d. kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
5. Päätetään yhdistyksen työväenlehtisetelin suuruudesta 2013
6. Päätetään yhdistyksen toimijoiden palkkioista
7. Valitaan edustajat (2) ja varaedustajat SAK:n Turun paikallisjärjestön (TSP:n) edustajistoon
8. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2013
9. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2013
11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja – ajasta
12. Ilmoitusasiat
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen
*************************************************************************************

Joulunostalgiaa…

Martan ja Rudolfin joulu - joulukonsertti
pe 14.12.12 klo 19.00 Turun Konserttitalossa.
Martan ja Rudolfin joulu -konsertti yhdistää lumoavalla tavalla
Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun rakastetut talviset piirrokset
sekä kauneimmat joululaulut.
Esiintyjänä Johanna Iivanainen, laulu, ja säestyksestä vastaavat
Jukka Perko, Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari.
Liput 10,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lippua/jäsen)
22.10.-2.11.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Joulu”
(tai Jaana Digert p. 26 62271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.
Kulttuurisetelit käyvät ja jos käytät niitä lippusi maksuun, muistathan
jo varausvaiheessa ilmoittaa, montako lippua käytät.
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert
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