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Arvoisa JHL 476:n jäsen, täältä tulevat 
 

 
 
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimikaudelle 2014-2015 Maarit Salonen (vapaa-
aikatoimiala).  
 
Hallitukseen toimikaudeksi 2014-2015 varsinaisiksi jäseniksi valittiin Laitonen Paula (kiinteistöliikelaitos), 
Digert Jaana (hyvinvointitoimiala), Valtonen Kari (konsernihallinto), Kuusinen Riitta (hyvinvointitoimiala), 
Hafizovic Edvina (Hyvinvointitoimiala), Slipic Sanda (vapaa-aikatoimiala), Numminen Leena (hyvinvointi-
toimiala), Lairolahti Terhi (sivistystoimiala), Laaksonen Heidi (hyvinvointitoimiala, uusi), Hahto Mari (kon-
sernihallinto, uusi). Varajäseniksi valittiin Kettunen Taru (hyvinvointitoimiala, uusi), Mamia Annele (vapaa-
aikatoimiala), Lehtonen Sirpa (talouspalvelukeskus), Salmi Tarja (talouspalvelukeskus, uusi) ja Mattila Tea 
(hyvinvointitoimiala, uusi). Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa tammikuussa 2014 ja sen 
jälkeen kunkin toimijan vastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivulta. 
 
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Vaittinen Tuomas ja Niinimäki Rauni, varalle Läh-
teenmäki Aino ja Susanna Milander-Tenn.   
 
Työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 30,- € ja työväenlehtiasiamiehenä toimii taloudenhoitaja. 
 
Yhdistyksen pääluottamusmieheksi 2014-2015 valittiin Maarit Salonen, varapääluottamusmieheksi Lee-
na Numminen.  
 
Laitoskohtaisiksi luottamusmiehiksi 2014-2015 valittiin: 

 Kirjasto; varsinaisena Maarit Salonen, varana Juha Soininen. 

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

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

 Talouspalvelukeskus; varsinaisena Tarja Salmi, varaa ei valittu. 
************************************************************************************************************************ 
Kaupunginteatterin päänäyttämöllä… 

ORKESTERI perjantaina 31.1.14 klo 19.00 
 
ORKESTERI kertoo The Everlast -nimisestä bändistä, jonka jäsenet yrittävät ansaita  
elantonsa soittamalla hääkeikkoja. Yhtyeen läpimurto tapahtui 1990-luvulla hitillä  
"Lentoon lähdit", mutta lupaava nousukiito on vuosien kuluessa hiipunut. Nyt kukin  
bändin jäsen yrittää keinoja kaihtamatta hyötyä yhtyeestä ja eripura ja kateus uhkaavat  
yhteishenkeä.  
 
Bändin solisti ja keulahahmo Jase on keinotellut nimiinsä hittibiisin tekijänoikeudet ja yhdessä kitaristi Ra-
nen kanssa muiden tietämättä myynyt sen makkaramainokseen. Yhtyeen nuori tulokas, Timi, ei taas suos-
tu tekemään mitään ennen kuin on saanut soittopalkkion edellisestä keikasta. Yhtyeen basisti, Halla, on 
taas aivan oma lukunsa. Nyt unelmakeikka olisi kuitenkin luvassa, sillä Jase on höynäyttänyt laulukilpailu-
tähti Simonen paikalle. Löytyykö sopu vai onko solidaarisuus bändin jäsenille pelkkä vierasperäinen sana 
ja höynäytyksen vipuvarsi? Hääväki kuitenkin odottaa. 
 
Rooleissa Laura Malmivaara, Juho Milonoff, Samuli Niittymäki, Janne Reinikainen ja Pekka Valkeejärvi. 
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Liput 32,- (norm. /37,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 9.-15.12.2013 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Orkesteri”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  
******************************************************************************************************************* 

Muistathan Break Sokos Hotel Caribian kylpylän tarjouksen vuodelle 2014! 
 
Caribia tarjoaa kylpyläkäynnin 8,50 €/hlö (norm. 13,50 €). Etu voimassa ma-su 
31.12.2014 asti (ei kuitenkaan viikoilla 8, 42,52,1 eikä arkipyhinä). Edun saa 
esittämällä JHL:n jäsenkortin kylpylän vastaanotossa. Etu koskee myös mukana 
seuraavia perheenjäseniä.  
 

******************************************************************************************************************* 
Kaupunginteatterin päänäyttämöllä… 

Päällystakki torstaina 6.3.14 klo 19.00 
 
Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän menestysnäytelmä Päällystakki on hulvaton ja ajankohtainen  
uudelleentulkinta Nikolai Gogolin samannimisestä klassikkonovellista. Tampereelle Helsingin olym-
pialaisten aikaan syntynyt Akaki Akakijevitš (Kimmo Rasila) on rauhallinen ja itsestään numeroa  
tekemätön mies. Jo lapsena virkailijalta näyttänyt mies toteuttaa kohtaloaan pankkivirkailijan uuvut- 
tavassa toimessa talousvaikeuksien keskellä rimpuilevassa Suomessa. Onnesta ja rakkaudesta  
työpaikallaan syrjitty Akaki voi vain haaveilla. Eräänä päivänä hän kuitenkin vakuuttuu siitä, että  
uusi, tyylikäs päällystakki voi muuttaa hänen elämänsä suunnan.  
 
Liput 29,-/24,-/22,- (norm. /37,-/32,-/27,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 13.-
26.1.2014 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Takki”  (tai Jaana Digert p. 02 266 2271).  
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
******************************************************************************************************************* 
Sopukassa…  

Ihmisellinen mies torstaina 20.3.14 klo 19.00 
 
Tarina kertoo kaiken menettävästä kuusikymppisestä Raine Kukkiasta (Jukka Soila). Raine on  
tunnistettavasti oman elämänsä sivuhenkilöksi ajautuva nöyrä, mutta iloinen ja elämänuskoinen  
mies. Kuntaliitosten seurauksena työttömäksi jäänyt Raine on uuden tilanteen edessä kun joutuu  
avioliittonsa ja kotitalonsa ohella luopumaan tärkeimmästä harrastuksestaan, tomaattien kasvatuksesta. 
Asenne kuitenkin ratkaisee, miten elämä jatkuu muutoksista eteenpäin. Robotti-imurikauppiaana uransa 
aloittava Raine Kukkia ottaa avoimin mielin vastaan sen, mitä maailmalla on hänelle tarjota. Omien sano-
jensa mukaan ihmisellisesti kanssaeläjiinsä suhtautuva Raine tulee tarjonneeksi apuaan yhdelle jos toisel-
lekin kaupunkilaiselle.  
 
Liput 18,- (norm. 26,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 13.-26.1.2014 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Ihmisellinen”  (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  
********************************************************************************************************************* 
Konserttitalossa vappukonsertti… 

Matti & Teppo torstaina 1.5.14 klo 15.00 
 
Rakastetut Matti ja Teppo tekevät sinfoniaorkesteridebyyttinsä – kenenpä muun kuin Turun  
filharmonikkojen kanssa! ”Mä joka päivä töitä teen” ja muut suosikkikappaleet soivat Kon- 
serttitalossa työn juhlan kunnaiksi. 

 
Liput 25,-/20,-/13,- (norm. 35,-/30,-/23,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen)  
ajalla 21.-31.1.2014 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Vappu”  (tai Sanda Slipic p. 26 20973). 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
 

 

 

 

 


