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Terveisiä yhdistyksen syyskokouksesta… 
 
Joulukuu on tullut ja lumesta ei ole vielä tietoa. Kaupungin yt-neuvottelut on  
saatu päätökseen ja lomautuksia ei tule loppuvuonna. Tarkemmat tiedot  
löytyvät NeTkusta. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2014 Osuuspankin kokoustilassa Maariankadul-
la. Vuoden 2015 työväenlehtisetelin suuruudeksi päätettiin 30€ ja työväenlehtiasiamiehenä toimii talouden-
hoitaja. Toiminnantarkastajina jatkaa Rauni Niinimäki ja Tuomas Vaittinen, varalle valittiin Aino Lähteen-
mäki ja Marja Kaituri. Kokouksessa myös hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma, joka tulee myö-
hemmin yhdistyksen nettisivuille. Kokoukseen olisi mahtunut enemmänkin väkeä. Tervetuloa keväällä vai-
kuttamaan yhdistyksen toimintaan. 

Rentouttavaa loppuvuotta kaikille!     
Puheenjohtaja Maarit 

*************************************************************************************************************************
Linnateatterissa musiikkisatu 3-8 vuotiaille lapsille… 

Mörköjen Yö lauantaina 21.3.2015 klo 16.00 

Säikkylän perheessä nukutaan valot päällä. Syynä tähän on se, että perheen 7-vuotias  
poika Simeoni pelkää Pimeysmörköä. Erään yöllisen sähkökatkoksen jälkeen Simeonin  
pelko pahenee niin, ettei hän uskalla mennä enää yksin vessaan. Simeoni ymmärtää,  
että hänen täytyy päihittää Pimeysmörön pelko. Mörön voittaakseen Simeoni päättää  
nukkua koko yön yksin puumajassa perheen takapihalla. Tai tarkemmin sanottuna  
hän ei ole aivan yksin, onhan hänellä mukanaan kolme unileluaan sekä tarinan kertojana  
toimiva Pallogrilli. Yön aikana Simeoni kohtaa jännittäviä tilanteita, kun takapihalle  
ilmestyvät sekä Joulupukki että Tyrannosaurus Rex.  
 
Mörköjen yö käsittelee lasten pelkoja lämminhenkisen ja villisti vinksallaan olevan huumorin kautta. Näy-
telmässä on mukana myös musiikkia. Kesto on alle tunnin, joten pienimmätkin jaksavat katsoa alusta lop-
puun. 

Rooleissa: Eila Halonen, Mika Kujala, Ari Piispa ja Ulla Reinikainen. 

Liput 10,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (ei ostorajoitusta) ajalla 12.-23.1.2015 ensisijaisesti yhdistyksen s-
postiin otsikolla ”Mörkö” (tai Jaana Digert p. 0500 768826). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
*************************************************************************************************************************
Tulossa Raision Teatterin SIG –musikaali… 

Vuosisadan rakkaustarina su 15.3.2015 klo 17.00 
Esityspaikkana Raision vanha kauppaopisto, Juhaninkuja 3, Raisio  

 
Tiina ja Juhani ovat menossa naimisiin ja hääjuhlassa ilo on  
ylimmillään. Juhla päättyy kuitenkin odottamattomalla tavalla, kun  
Susanna saa tilaisuuden puhua morsiamen kanssa. Miten  
vuosisadan rakkaustarina on kestänyt nämä vuosikymmenet?  
Miten Tiinan ja Juhani kävi? Entä muiden samalta luokalta? SIG-yhtyeen musiikki on osa suomalaista pop- 
ja rockmusiikin historiaa ja samalla myös tärkeä osa Raision kaupungin kulttuurihistoriaa. Esityksessä mu-
kana sekä yhtyeen tutumpaa että vähän vähemmän tuttua musiikkia. 
 

Tiedote 6 / 2014 
12.12.2014 
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Liput 15,-/kpl (norm. 18,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 12.-23.1.2015 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”SIG” (tai Jaana Digert p. 0500 768826). Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 

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

Odotettavissa taas jotain uutta Konserttitalolla… 

Modern Times to 23.4.2015 klo 19.00 

Yksi elokuvahistorian merkkiteoksista, Charlie Chaplinin Nykyaika,  
nähdään nyt Turun konserttitalolla ainutlaatuisena Live Screening  
-toteutuksena. Turun filharmoninen orkesteri esittää kapellimestari  
Kimmo Tullilan johdolla Chaplinin elokuvaan säveltämän musiikin  
samalla kuin yleisö voi seurata konserttisalin takaseinään  
heijastettavaa elokuvaa. 

Liput: 11,-/perus ja 6,-/eläke, opisk. (norm. 21,-/16,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 
12.-23.1.2015 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Chaplin” (tai Jaana Digert p. 0500 768826). 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

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

Hyvinvointiloma yhdistyksen jäsenille kesällä 2015! 

Hyvinvointilomat on varannut Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 476:n  
yhdistykselle ryhmäloman (paikkoja 30 hlölle) ajalle 29.6. – 4.7.2015. 
 
Lomakohteena on Lomakoti Tammilehto Rymättylässä.  
 
Omavastuuosuus 90 euroa/henkilö, sisältäen aamiaisen, lounaan ja päivällisen (=täysihoito)  
sekä lomaohjauksen. Matkakuluista lomakohteeseen ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset 
vastaavat itse. Majoitus pääasiallisesti 2 hengen huoneissa. Yhden hengen huoneita rajoitettu määrä. 
 
Hakemuslomakkeen ja lisätietoja saa yhdistyksemme luottamusmieheltä Leena Nummiselta. Hakemukset 
palautetaan 31.1.2015 mennessä hänelle. 
 
Yhteydenotoissa käytä ensisijaisesti sähköpostia leena.numminen@turku.fi, kiitos. 

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

    oikein rentouttavaA ja  
rauhalliSTA JouluA!  

 
 

 
 

 
 

Toivottelee yhdistyksen tiedottajatonttu 
Jaana muiden toimitsijatonttujen kera 

  

PS. Joulun jälkeen koittaa taas vuodenvaihde ja uusi vuosi. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan ensi 
vuonna jäseniä ilahdutetaan mm. Taneli Mäkelän tähdittämällä teatteriesityksellä sekä Samppalinnan On-
nen Päivillä ja Vartiovuoren Aarresaarella. Seurailkaa tiedotteita… 
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