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Puheenjohtajan terveiset 
 
Uusi vuosi on alkanut ja talvikin välillä näyttäytyy. Mahdollisesti on tullut tehtyä uuden- 
vuoden lupauksia. Itse en luvannut mitään, mutta yritän tänäkin vuonna pitää yhden  
vapaan illan jolloin olen tekemättä mitään. Laiskottelu on sallittua. Toistaiseksi on  
mennyt hyvin. Omasta hyvinvoinnistaan kannattaa pitää huolta. Hyvinvointiin vaikuttaa  
kolme seuraavaa tekijää: riittävä yöuni, monipuolinen ravinto ja sopivasti liikuntaa.  
Näiden kolme ollessa tasapainossa, flunssakaan ei pääse helposti iskemään. 
Tällä hetkellä on monella työpaikalla käynnissä muutoksia, tehtäviä ja tiloja  
järjestellään uudestaan. Pidetään kokouksia, joissa käsitellään näitä asioita,  
välillä voi tuntua siltä, ettei asioita ole käsitelty oikein. Tällöin kokoukseen voi halutessaan 
kutsua myös luottamusmiehen paikalle. Oman työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot  
löydät yhdistyksemme nettisivuilta etusivun jälkeen - jäsenelle – luottamusmiehet. 
Luottamusmiehet ovat jäsenten lähimpinä olevia neuvojia edunvalvonta-asioissa. He myös varmistelevat, 
että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä valvoen virka- ja työehtosopimusten toteutumista. 
Hän myös huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti sekä tarvitta-
essa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvit-
tämisessä. Luottamusmiehillä on taito tulkita sopimusten sisältöä ja he omaavat taidon neuvotella työnan-
tajan kanssa.  
 

Eduskuntavaaleissa äänestetään 19.4., ennakkoon voi äänestää 8.-14.4.2015. Varsinais-Suomesta 

valitaan 17 edustajaa. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen kuka pääsee päättämään meidän asioista. Edus-
kuntaan valitut 200 kansanedustajaa säätävät lait, päättävät valtion talousarviosta, käsittelevät kansainväli-
set sopimukset, valvovat maan hallituksen toimia ja valitsevat pääministerin. 
 
Puolueet ovat tehneet omat vaaliohjelmansa, joilla he haluavat vaikuttaa äänestäjiin. Ohjelmissa on: hyvin-
vointia, oikeudenmukaista palkkaa, tasa-arvoa, välittämistä, suvaitsevaisuutta, vapautta, sivistystä ja de-
mokratiaa. Netistä löytyy eri tahojen tekemien vaalikoneita, joilla voi etsiä itselle sopivaa ehdokasta. 
Äänestyspäivän lähestyessä alkavat vaalitkin näkymään enemmän, televisiosta tulee vaaliväittelyitä ja eh-
dokkaat ilmestyvät torille ja kävelykadulle, kannattaa mennä heihin tutustumaan. 
 
Äänestäminen on päätöksenteon väline ja tapa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kannattaa siis käyttää äänioi-
keuttaan ja mennä äänestämään. JHL:n vaaliteemoista löytyy lisää sivulta www.omissakäsissä.fi 

 
HUOMIO! Jos olet mukana toimialasi/työpaikkasi työsuojelutoiminnassa, ilmoita yhteystietosi puheenjoh-

tajalle maarit.s.salonen@turku.fi. 
Terveisin Maarit Salonen, pj. 

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

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen ti 24.3.15 klo 17.00 
Holiday Innin Talvipuutarhaan (Eerikink. 28, Tku, katutaso) 
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten kevätkokousasiat. 
Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  
 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen ajalla 1.-15.3.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Kevätkokous” (tai Maarit Salonen p. 262 0615/040 718 6164). Kokouksessa kahvitarjoilu (klo 16.30 alka-
en), muista mainita mahd. erikoisruokavaliostasi. Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittau-
tumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle kokoustarjoilua. 
 

Tiedote 1 / 2015 
5.2.1915 
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Musiikin helmiä Turun Konserttitalossa… 

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin to 7.5. klo 19.00  
 
Turku Jazz Orchestran ja Turun filharmonisen orkesterin yhteistyökonsertti The Rat  
Pack! vuonna 2014 saavutti suursuosion täyttäen katsomon ääriään myöden. Nyt  
konsertti saa jatkoa, kun ohjelmistossa on musiikkia suomalaisista elokuvista,  
vanhoja hittejä ja unohdettuja helmiä, jazzlaulaja Johanna Iivanaisen tulkitsemana. 
 
Liput 16,-/perus, 11,-/eläke, opisk. Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajalla 16.-27.2.15 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Salaisuus” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Vahvistuksen kera saat mak-
suohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
1970-luvun Skotlantiin sijoittuva… 

Breaking the waves  ke 13.5.15 klo 19.00 Logomossa 
 
Nuori Bess on niin viaton ja naiivi, että häntä pidetään omassa, tiukasti  
uskonnollisessa yhteisössäänkin outona. Kun Bess rakastuu itseään  
27 vuotta vanhempaan, öljynporauslautalla työskentelevään Janiin, ei  
suhdetta hyväksy kukaan. Janin sylissä Bess tuntee kuitenkin olevansa  
haluttu, turvassa ja tärkeä. Kun Jan loukkaantuu vakavasti öljynporaus- 
lautalla sattuneessa onnettomuudessa, on Bess valmis äärimmäisiin tekoihin rakkautensa puolesta. 
Päärooleissa nähdään Helmi-Leena Nummela ja Taneli Mäkelä. Muissa rooleissa esiintyvät Minna Hämä-
läinen, Stefan Karlsson, Miska Kaukonen, Ulla Koivuranta, Petri Rajala, Kimmo Rasila ja Antti Kankainen. 
Breaking the Waves toteutetaan Turun Kaupunginteatterin ja Espoon Kaupunginteatterin yhteistuotantona. 
Ensi-ilta Turun Kaupunginteatterin Logomo-teatterissa 17.4.2015. Esitykset Espoon Kaupunginteatterissa 
syyskaudella 2015. 

 
Liput 27,-/perus, 24,-/eläke- ja 15,-/opisk. Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen ) ajalla 16.-31.3.15 ensisi-
jaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Breaking” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************** 
Uusi musikaalikomedia Samppalinnanan kesäteatterissa… 

Onnen päivät to 25.6. klo 19.00 tai ti 4.8. klo 19.00 
 
Kesällä 2015 Samppalinnan Kesäteatterissa nähdään uusi musikaalikomedia  
Onnen Päivät. Samannimiseen huippusuosittuun tv-sarjaan perustuva esitys  
tuo lavalle vastustamattoman Fonzien, rakastettavan Cunninghamin perheen  
ja muita tuttuja hahmoja. Fonzien roolissa nähdään Heikki Hela ja suloisen  
Pinkyn roolissa Kaisa Mattila. Cunninghamin perheen äitinä ihastuttaa Ami Aspelund ja isänä charmantti 
Markku Huhtamo. Ratkiriemukas musikaali on täynnä 50-luvun värikästä pukuloistoa ja vauhdikkaita show-
numeroita. Käsikirjoitus on alkuperäisen televisiosarjan (Happy Days) luojan Garry Marshallin käsialaa. 
Tavataan siis iloisissa 50-luvun tunnelmissa ensi kesänä! 
 
Liput 23,-/kpl. Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajalla 1.-15.4.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin 
otsikolla ”Onnen Päivät” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Muista varatessasi ilmoittaa, kumpaan esi-
tykseen lippusi haluat! Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  

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

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

******************************************************************************************************** 
Siinähän sitä taas tuli, asiaa ja viihdettä. Suunnitteilla on vielä kesäretki Suomenlinnaan ja Vartiovuoren 
Aarresaari elokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Niistä lisää kevään tiedotteissa. 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert  
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