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Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen  

keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.00 Aboa Vetukseen!  

Ennen kokousta kahvitarjoilu, klo 16.30 alkaen. Kokouksen alussa tietoisku 
ajankohtaisista asioista. 

                                         

JHL 476 Sääntömääräinen kevätkokous 

Aika  16.4.2014 klo 17.00 
Paikka  Aboa Vetus & Ars Nova, kokoustila Factory,  

Itäinen Rantakatu 4-6, Turku 

 
Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 

a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) pöytäkirjan tarkistajat 
d) ääntenlaskijat 

4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat 
6. Toimintakertomuksen 2013 hyväksyminen 
7. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen esittely 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
9. Muut mahdolliset asiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen 6.4.14 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin 
otsikolla ”Kevätkokous” (tai Maarit Salonen p. 262 0615/040 718 6164). Kokoustarjoiluna kahvi ja suolapa-
la. Muista ilmoittautuessasi mainita myös mahd. erityisruokavaliostasi. Voit osallistua kokoukseen myös 
ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle kahvitarjoilua. 
*********************************************************************************** 
Lähde viettämään…  

Kesälauantaita Särkänniemeen 7.6.2014 
 
Lauantaina 7.6. lapsille ja lapsenmielisille on varattuna bussikuljetus  
Särkänniemeen. Lähtö on klo 10.00 Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä. 
Menomatkalla sovitaan yhdessä paluuaika. Mennessä ei pysähdytä  
kahvitauolle, joten ota omat eväät bussiin, jos siltä tuntuu.  
Yhdistys tarjoaa kyydit mennen tullen, muuten retki toteutuu omakustan- 
nushintaan. Huvipuiston ja alueen kohteiden esittelyt sekä hinnat löytyvät osoitteessa www.sarkanniemi.fi.   
 
Sitovat paikkavaraukset bussiin 23.5.14 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Särkän-
niemi” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Ilmoita varausviestissäsi puhelinnumero, josta sinut parhai-
ten tavoittaa, myös retkipäivän aikana. (HUOM! Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 25.) 
************************************************************************************************************************* 

Tiedote 2 / 2014 
18.3.14 

 

 

 

http://www.sarkanniemi.fi/
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Samppalinnan kesäteatterissa… 

Matti & Teppo – The Turku Brothers 
torstaina 26.6.14 klo 19.00 ja 31.7.14 klo 19.00 
 
Kaikki alkoi vuoden 1966 Ponnahdus pinnalle –laulukilpailusta ja kuinkas sitten  
kävikään... Matti ja Teppo on turkulainen ilmiö, joka ei jätä ketään kylmäksi.  
Musikaali The Turku Brothers käsittelee kaksikon elämää ja uraa todellisista  
lähtökohdista, mutta pilke silmäkulmassa. Se on tarina, joka osittain on tapahtunut  
ja osittain olisi voinut tapahtua. Musiikkina kuullaan tietysti Matin ja Tepon parhaat  
hitit, joiden lisäksi tarinaa vievät eteenpäin Blues Brothers –komedian kappaleiden  
uudet suomennokset. Onhan Blues Brothers kuin Chicagon Matti ja Teppo!  
Pääosissa nähdään musiikin ja komedian konkarit Sami Hintsanen ja Petja Lähde –  
mutta kumpi on kumpi?  

 
Lippujen hinta on 23,- (norm. 35,-) ja niitä on varattuna (kahdelle eri torstaille klo 19.00): 26.6.14 ja 31.7.14. 
Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lippua/jäsen) ajalla 1.-20.4.14 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Samppalinna” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Muista varatessasi selvästi ilmoittaa, kumpaan esityk-
seen lippuja varaat. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
**************************************************************************************************** 
Vartiovuoren kesäteatterissa… 

Ella ja presidentti su 10.8.14 klo 14.00 
 
Ensi kesänä Vartiovuorella valloittaa  Jussi Helmisen sovittama ja ohjaama näytelmä  
Ella & presidentti, joka  on kirjoitettu Timo Parvelan rakastettujen Ella-kirjojen pohjalta. 
Koko perheen kantaesitys on täynnä elämäniloa, hauskoja sattumuksia sekä hersyvää  
sanailua. Rooleissa nähdään mm. Tuula Väänänen, Jukka Leisti ja Lola Wallinkoski. 
 
Liput 10 €/kpl (norm. 18.-21,-), riippumatta siitä onko katsoja pieni vai iso.  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 12.-31.5.14 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Vartiovuori”  (tai 
Mari Hahto p. 040 5960502, arkisin klo 17:n jälkeen / Riitta Kuusinen p. 040 652 7861). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Nyt voit varata… 

Edullisempia lippuja messuille! 
 
Yhdistys tilaa ryhmälippuja Turun Messu- ja Kongressikeskukseen sekä 

 Kirjamessuille 3.-5.10.2014 (samaan aikaan Turun Ruoka- ja Viinimessut,  
Tiedemessut ja Levymessut – kaikki messut samalla lipulla) että 

 Osaava Nainen –tapahtumaan 24.-26.10.14. 

 Messulippujen hinta on 10,-/kpl (norm. 14.- tai 15,-/kpl). 
 
Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/messut/jäsen) ajalla 1.-30.4.14 yhdistyksen s-postiin joko otsikolla 
”Kirjamessut” tai ”Osaava Nainen” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Huomioi, että jos haluat lippuja molem-
piin tapahtumiin, laita myös kaksi varausviestiä ao. otsikolla.  Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************ 

Tässä kaikki tällä kertaa. Tämän saamanne jäsentiedotteen lisäksi kannattaa käydä myös 
yhdistyksen verkkosivuilla (osoite alla). Sinne päivitetään uutisia ja sieltä löytyvät myös mah-
dolliset puheenjohtajan ja luottamusmiesten terveiset jäsenistölle. 
 
Loppusyksystä on tulossa mm. reissu Tallinnaan, siitä enemmän tulevissa tiedotteissa. 
 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 

 

 

 

 

 

http://turunmessukeskus.fi/messut-ja-tapahtumat/kirjamessut/etusivu

