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Syksy on vallan mukavaa aikaa! 

 
Lomat on – ainakin pääosin – jo kesäkauden osalta vietetty  ja toivottavasti  
ladattu akut täyteen edessä olevaa pimeää ja pitkää syksyä varten. Syys- 
masennusta ehkäisemään ovat hallituksen toimijat jälleen järjestäneet pientä  
aktiviteettia, joista voit lukea tarkemmin alta. Mutta ensin…  

 
Puheenjohtajan terveiset 
 
Kesää on vielä jäljellä. Vuoden loppuun on vain syksy ja pari pimeämpää kuukautta.  Marraskuun loppuun 
mennessä on pidettävä yhdistyksen syyskokous. Kokouksessa tehdään valinnat seuraavalle kahdelle vuo-
delle. Syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus yhdistykselle. Nyt on aikaa miettiä tulevia 
valintoja: asetutko itse puheenjohtajaehdokkaaksi tai hallitustoimijaksi? Onko sinulla plakkarissa hyviä ih-
misiä, joita voit esittää? Mietippä tätä! 
 

Olen ollut yhdistyksen puheenjohtajana kymmenen vuotta ja hallituksessa kaksikymmentä 
vuotta, minusta se on riittävä aika. Yhdistykselle tulee nyt valita uusi puheenjohtaja. Uusi toi-
mija tuo aina erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Yhdistystoiminta raikas-
tuu toimijoiden vaihtumisella. Tämä on mahdollisuus terävöittää ja innostaa muitakin toimijoi-
ta. Koko hallitus ei vaihdu, osan pitää ja täytyykin jatkaa hallitustyöskentelyä. 

 
Onnen voi saavuttaa, kun pystyy hyväksymään, ettei kaikkia asioita voi muuttaa. 

 
Terveisin Rauni 

 
PS. Tänä syksynä on uuden työsuojeluorganisaation valinta. Marras-joulukuussa on järjestettävä työsuoje-
luvaalit, jossa valitaan työsuojeluvaltuutetut ja muut työsuojelutoimijat nelivuotiskaudeksi 2014 - 2017. Seu-
raapa ilmoittelua NeTkussa/sähköpostissa.  
************************************************************************************************************************ 
Kauhukartanon friikeimmät bileet ikinä… 

The Rocky Horror Show Kaupunginteatterissa pe 1.11.13 klo 19.00 
 
Tämä musikaalimaailman ehdoton rock-ykkönen on koettava, olitpa sitten yksi  
musikaalin vankkumattomista faneista tai aito Rocky-neitsyt!  
 
Hyväntuulinen seikkailu alkaa kun viaton nuoripari lähtee ajelulle ystäviensä  
häistä ja eksyy synkkään kartanoon, jossa he tapaavat taloa asuttavat oudot  
Transexuaali-nimisen planeetan asukkaat. Joukon johtaja, transvestiitti  
Frank-N-Furter on onnistunut luomaan täydellisen miehen, Rockyn, joka  
pääsee osaltaan hämmentämään soppaa. Janetin ja Bradin parisuhde joutuu  
koetukselle niin Rockyn kuin Frankinkin takia. 
 
Kulttimaineensa rajoja rikkomalla ansainnut Rocky Horror Show on aina tapaus,  
jonka viestit ovat selvät: antaudu nautinnolle ja eläköön erilaisuus! Tämän hur- 
maavasti hullun komedian herkullisiin hahmoihin ja hyvään musiikkiin rakastutaan  
ympäri maailman.  Kyseessä on ennen kaikkea hulvaton show, groteski, ja raikkaasti tuhma tykitys rock-
meininkiä.  
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Esitys on ehdottomasti aikuisille, takuulla sopimaton ja se sisältää mautonta huumoria. Suosittelemme kai-
kille paitsi tosikoille. 
 
Musikaalin kaksoisroolissa Tohtori Frank N Furterina nähdään Sami Saikkonen ja Lari Halme. 
"The Rocky Horror show" musikaalissa yleisön osallistumisella on iso rooli. Osallistuminen on helppoa ja 
mukava lisä teatterikokemukseen, mutta ilman muuta vapaaehtoista! 
 
Liput 35,-/perus- ja 30,- eläke- ja opisk. (norm. 42,-/37,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) 
ajalla 16.-25.9.2013 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Rocky”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 
0231238). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kulttuurisetelit eivät käy.  

*************************************************************************************************************** 
Marttojen ruokakurssi 

Jouluisia jälkiruokia valmistetaan to 14.11.13 klo 16.30 
 
Jouluisia jälkiruokia kokoonnutaan valmistamaan taas Varsinais-Suomen  
Marttojen koekeittöön (Yliopiston-katu 33 G, 3. krs.  Ovi löytyy sisäpihalta).  
Opettaja-Marttana kurssilla toimii erikoisneuvoja Riitta Laatu.   
 
Omavastuu 15,- (sis. opetuksen ja neuvonnan sekä raaka-aineet).  
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 28.10.-6.11.2013 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Martat”  (tai 
Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Muista ilmoittautuessasi mainita 
mahdollisesta erityisruokavaliostasi. 
*********************************************************************************************************************** 

Yksinen Sopukassa ke 4.12.13 klo 19.00 
 
Kaksi naista, eläkkeellä oleva silmälääkäri Hilpi K. Korpi-Wikman ja nuori  
yksinhuoltaja-arkkitehti Juulia Niva haaksirikkoutuvat autiolle saarelle, kun  
veneen moottori ei käynnisty eikä kännykässä ole kenttää. Naisten pelastajaksi  
joutuu saaristolaiskalastaja Tor, hänkin oman elämänsä taitekohdassa. Tapahtumapaikka, pieni yksinäinen 
saari maailman reunalla ja sitä ympäröivä meri, muodostaa näytelmän neljännen roolin. Ääriolosuhteissa 
näytelmän henkilöistä ja ajastamme paljastuu kirpeitä totuuksia, jotka pakottavat kaikki uusien valintojen  
eteen. 
 
Varakkaan leskirouvan ironia ja arkkitehdin ehdottomuus törmäävät yhteen tavalla, joka kutkuttaa niin kat-
sojan nauruhermoja kuin aivonystyröitäkin. Rooleissa Eila Halonen, Minna Hämäläinen ja Kimmo Rasila. 
 
Liput 20,-/kpl. Sitovat Lippuvaraukset ajalla 14.-27.10.2013 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin otsi-
kolla ”Yksinen” (tai Rauni Niinimäelle p.26 61368 / 044 5359310). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
Kulttuurisetelit eivät käy. 
************************************************************************************************************************* 
Arvoisa jäsen,       
  
saatko vielä jäsentiedotteet paperipostina? Mutta olisiko sinulla käytössä myös  
sähköposti, johon tiedotteet voisi toimittaa? Sähköpostitse toimitettavat postit ovat  
jäsenistöllä reaaliajassa ja se on suuri etu. Tällä hetkellä sekä JHL:n Varsinais- 
Suomen aluetoimisto että yhteistyökumppanimme tiedottavat vain sähköisesti, ja  
nämä tiedot välitämme eteenpäin jäsenverkostolle sähköpostitse.  
 
Jos sinulla on sähköposti, johon tiedotteet ja yhdistyksen postit jatkossa voisi lähettää, ilmoittele osoite 
pikaisesti yhdistyksen tiedotussihteerille: jaana.digert@turku.fi. Kiitos! 

 
 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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