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Arvoisa JHL 476:n jäsen, 
 

tässä tulevat terveiset sekä uudelta että entiseltä puheenjohtajalta… 
 
 

Kuka se uusi puheenjohtaja oikein on? 
 

Olen Maarit Salonen ja Tampereelta lähtöisin. Turkuun olen päätynyt Münche-
nin ja Vammalan kautta. Näihin paikkoihin minut on vienyt joko opiskelu tai työ. 
Olen ammatiltani kirjansitoja. Täällä olen töissä kaupunginkirjaston kirjansito-
mossa. Työssäni korjaan rikkinäisiä kirjoja ja koteloita sekä muovitan uutuusai-
neistoa. 

 
Vapaa-aikani jakautuu ammattiyhdistystoiminnan, kuntoilun ja Tampereella 
käymisen välillä. Pyrin mahdollisimman monipuoliseen liikuntaan; kuntosalia, 
lenkkeilyä ja pyöräilyä. Kotona ollessani luen kirjoja (töissä näkee mielenkiintoi-
sia kirjoja) tai katson elokuvia. 
 

Ammattiyhdistystoiminnassa odottavat uudet haasteet aloittaessani puheenjohtajana. Vielä en ole tehnyt 
suuria linjauksia puheenjohtajakaudelle, ehkä joitakin muutoksia tulee tämän vuoden aikana näkyviin. Toi-
vottavasti tavataan yhdistyksen toiminnassa! 

 
Terveisin Maarit 

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

Taviksen terveiset 
 

Olen nyt kuukauden verran harjoitellut ammattiyhdistysvapaata toimintaa. 
Vähän haikeatahan tämä on.  Ajatuksissani minä taidan vielä olla kokouksissa. 
Toisaalta vapaa-aikaa on nyt enemmän, olen jo lukenut kolme romaania tänä 
vuonna. 

 
Olen vuodesta 1977 lähtien toiminut erilaisissa rooleissa ammattiyhdistys-
liikkeen hommissa. Olen ollut hallituksen jäsenenä, opintovastaavana, tiedotus-
sihteerinä ja puheenjohtajana. Ensin toimin Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitossa, 
jota ei enää ole olemassa. Se on sulautunut Team-liittoon. Sen jälkeen toimin-
tani jatkui KTV:ssa, joka on nykyään JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. 
 

 
Mutta mitä menneitä muistelemaan, toiminta jatkuu. Nyt on valittu uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus. Uudet 
toimijat ovat innostuneita ja he ahkeroivat meidän puolestamme. Me rivijäsenet voimme vain nauttia. 
Vaikka olen nyt tavisjäsen aioin kyllä toimia aina tarpeen vaatiessa: osallistumalla kokouksiin, tapahtumiin 
jne. Kaikki voivat olla aktiivisia, vaikka ei ihan jokapäiväisessä ay-toiminnassa ole mukana. 
 
Toivotan menestymistä sekä onnistumista muuttuvassa ja haastavassa ammattiyhdistystoiminnassa kaikille 
aktiiveille. Me muut olemme tukena heidän toiminnalleen. 
 

Terveisin Rauni 

Tiedote 1 / 2014 
30.1.14 

 

 



Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 
yhdistys 476 

 
http://turku476.jhlyhdistys.fi  /  Sähköposti: jhl476tku(at)dnainternet.net 

 

Ja sitten muuta asiaa… 

 
Yhdistyksen uusi hallitus (vuosille 2014-2015) on kokoontunut järjestäytymiskokoukseensa.  
 
Taloudenhoitajana/työväenlehtivastaavana jatkaa Riitta Kuusinen ja jäsenasioidenhoitajana  
Kari Valtonen. Tiedotussihteerinä/kotisivuvastaavana jatkaa Jaana Digert. Opintosihteeriksi  
valittiin Terhi Lairolahti, kansainvälisten asioiden vastaavaksi Edvina Hafizovic ja nuorisovastaavaksi Heidi 
Laaksonen. Toimijoiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivulta. 
*********************************************************************************************************************** 
Iltalukemista… 
 
JHL 476:n yhdistyksen omaa historiikkia ”Paremman työn puolesta” on jaossa maksutta jäsenille  
rajattu määrä. Niitä ei postiteta haluaville, vaan ne tulee itse noutaa erikseen sovitulla tavalla.  
Mikäli haluat historiikin, lähetä tiedustelu yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Historiikki” tai ota  
yhteyttä Leena Nummiseen p. 26 62379. 
 

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

Kiviä taskussa ma 14.4.14 klo 19.00 
 

Charlie ja Jake, Martti Suosalo ja Mika Nuojua, kulkevat Kiviä taskussa -näytelmässä läpi  
monen miehen elämän. Tarina alkaa siitä, kun 35-vuotiaat luuserit Charlie ja Jake menevät  
avustajiksi amerikkalaisen elokuvan kuvauksiin ja joutuvatkin tekemään aivan muuta kuin  
ennakkoon aavistavat.  
 
Liput 32,- (norm. /37,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 10.-28.2.14  
ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kiviä”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238).  
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 

Kaupunginteatterin ylälämpiössä… 

Maailmannainen – Carola-lauluilta ma 28.4.14 klo 19.00 
 

Carola Christina Standertskjöld (1941-1997) oli erikoislaatuinen iskelmätähti. Aatelissukua,  
eksoottisen kaunis, sivistynyt, järjettömän kielitaitoinen – puhui sujuvasti kuutta ja lauloi  
yhtätoista kieltä. Hän oli myös perusteellisesti sisäistänyt monet suomalaisille laulajille  
pitkään tavoittamattomat rytmimusiikin lajit kuten soulin, lattarit, chansonit, juutalais- ja  
romanimusiikin. Suomen pienille jazzpiireille Calle oli kuin lahja taivaasta! Kansainvälinen- 
kin ura olisi ollut ulottuvilla, mutta maailmalle Carola ei kuitenkaan mennyt. Sen sijaan hän  
teki jotain yhtä tärkeää: lauloi maailman Suomeen.  
 

Kirsi Tarvainen esittää Carolan ikuistamia lauluja pienyhtyeen säestämänä. Mukana on myös neljä Mikko 
Koivusalon tätä iltaa varten tekemää suomennosta Carolan ohjelmiston vieraskielisistä kappaleista. Lavalla 
muistellaan ja fanitetaan maailmannaista sekä jutellaan musiikista, tähteydestä ja ihmisyydestä.  

Liput 22,- (norm. 30,-/27,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 10.-28.2.14 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Carola”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat mak-
suohjeet.  
************************************************************************************************************************* 

HUOMIO!  
Muistattehan, että tapahtumalippuja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin  
ei voi maksaa kulttuuriseteleillä tai tykyrannekkeella. 
********************************************************************************************************** 

 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 

 

 

 

 

 

 


