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Puheenjohtajan terveiset 
 
Kevätkin on lähtenyt käyntiin ja aurinko on alkanut näyttäytymään.  Kaupunki on  
ryhtynyt tekemään ensi vuoden talousarviota ja säästöjä on tulossa.  
Uudistamisohjelmat ovat muuttuneet toimintoanalyyseiksi. Niitä käsitellään  
toimialueiden johtoryhmissä, yhteistoimintaryhmissä sekä lautakunnissa että  
kaupunginhallituksessa, ei auta muu kuin odottaa päätöksiä ja katsoa mitä päätetään. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.3. Holiday Innin Talvipuutarhassa.  
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2014 ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.  
 
Viime syksynä saimme lukea, että työeläkejärjestelmä uudistuu 2017. Ikärajat muuttuvat siirtymäajalla ja 
vanhuuseläkeiän alaraja nousee 65 vuoteen.  Myös osa-aikaeläkkeeseen on tulossa muutoksia, siitä tulee 
osittainen varhennettu vanhuuseläke. Uudistuksessa on vielä monia asioita kesken ja niistä käydään neu-
votteluja. Kannattaa seurata tiedotusvälineitä, miten neuvottelut etenevät.  
 
Jäsenille on suunniteltu taasen teatteria ja retkiä kesäksi, niihin kannattaa osallistua. Jos sinulla on mieles-
sä, minkälaista toimintaa yhdistys voisi jäsenilleen tarjota, niin laita viestiä yhdistyksen sähköpostiin. 
Kannattaa myös käydä yhdistyksen nettisivuilla, sinne päivitetään ajankohtaisia uutisia. 
 
Osoitteet yhdistyksen s-postiin ja verkkosivuille löytyvät tiedotteen alalaidasta. 
 
Mukavaa kesää kaikille toivottaa pj Maarit 
maarit.s.salonen@turku.fi. 
************************************************************************************************************************* 

Koko perheen retki Suomenlinnaan tai Linnanmäelle 6.6.2015 
 
Nyt on mahdollisuus lähteä kesäretkelle pääkaupunkiin. Valittavana on  
joko päivä Linnanmäellä (www.linnanmaki.fi) tai päivä Suomenlinnassa  
(www.suomenlinna.fi).  
 
Lähtö klo 10.00 Aurakadun turistipysäkiltä, paluu samaan paikkaan n. klo 20.00. 
Menomatkalla ei pysähdytä kahville, joten omat eväät mukaan, jos siltä tuntuu. 
 
Viemme Linnanmäelle sinne menevät ja jatkamme suoraan Helsingin Kauppatorin 
Kolera-altaalle, josta vesibussi lähtee klo 12.45 Suomenlinnan Tykistölahteen. 
Suomenlinnassa alkaa heti klo 13.10 opastettu kierros, joka kestää noin 1,5 tuntia. 
 
Vesibussi lähtee takaisin Suomenlinnan Tykistönlahdelta klo 17.00 
ja sitten haemme klo 18.00 Linnanmäellä olleet huvittelijat. 
 
Jokainen hoitaa päivän aikana ruokailunsa itse. 
 
Hinta: Suomenlinnaan menijät maksavat 10 € per nuppi (sisältää opastuksen ja vesibussimaksun).  
 Kympit kerätään menomatkalla bussissa, varaathan tasarahan, kiitos. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.5.15 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kesäretki” (tai 
Terhi Lairolahti p. 044 0231238). MUISTATHAN ILMOITTAUTUESSASI ilmoittaa kumpaan kohteeseen 
olet menossa sekä antaa puhelinnumeron, josta sinut tavoittaa koko päivän ajan! 
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Musiikintäytteinen seikkailunäytelmä… 
Aarresaari Vartiovuoren kesäteatterissa su 2.8.2015 klo 14.00 
 
Tänä kesänä Vartiovuoren katsomossa jännittävät niin isot kuin pienet.  
Aarresaari kertoo köyhän majatalonpojan, Jim Hawkinsin seikkailusta  
merirosvojen matkassa Englannin rannikolta kohti Karibianmeren rikkauksia.  
 
Koko perheen musiikillisen seikkailun dramatisoi ja ohjaa näyttelijänäkin tunnettu Juha-Pekka Mikkola ja 
näytelmän laulut säveltää Valtteri Lipasti. Unohtumattomissa rooleissa loistavat karismaatti-
set ammattilaiset Jukka Leisti, Sami Saikkonen, Veera Degerholm, Hannes Mikkelsson, Samu Loi-
jas, Thomas Dellinger kera muun riemukkaan esiintyjäkaartin. 
 
Liput 10 €/kpl (norm. 19,-/-24,-), riippumatta siitä onko katsoja pieni vai iso.  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 4.-24.5.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Vartiovuori” (tai Taru 
Kettunen p. 050 545 8565 arkisin klo 16:n jälkeen/Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet. 
************************************************************************************************************** 
Lottomiljonäärin onnea… 

Kaikki oikein ti 22.9.2015 klo 19.00 Logomossa 
 
Eevi Puttonen on pihien vanhempien tytär, joka on kärsinyt hysteerisestä penninvenytyk- 
sestä ja koulukiusaamisesta. Lottovoittajan revanssi maistuu makealta. Eevi ja hänen  
miehensä Kari hankkivat hienon asunnon, sitten Eevi ostaa entiseltä kiusaajaltaan  
työpaikan alta ja alkaa matkustella leveästi. Kosmetologin työ saa jäädä, kun työnantaja  
ei ymmärrä Eevin lomailun tarvetta. Lotto-onnella on myös kääntöpuolensa. Karille viina  
maistuu, ja Eevi alkaa nähdä kateelliset läheisensä hyväksi käyttäjinä. Keneen voi enää  
luottaa? 
 
Käsikirjoitus on Anna-Leena Härkösen ja ohjauksesta vastaa Heikki Paavilainen.  
Rooleissa Minna Hämäläinen, Stefan Karlsson, Eila Halonen, Kimmo Rasila, ja Alisa  
Salonen. 

 
Liput: 30,-/perus, 27,-/eläke ja 24;-/opiskelija (norm. 38,-/35,-/32,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) 
ajalla 4.-17.5.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Lotto” (tai Mari Hahto p. 262 7202). Vahvis-
tuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
 

Siinä sitä oli taas, virkistystä ja tykyä jäsenistölle, olkaa hyvät.  
Syksyllä tiedossa mm. Tamara-musiikkinäytelmä Logomossa sekä Saara Aallon 
ja Teemu Roivaisen tähdittämä joulukonsertti.  
Näistä tapahtumista lisää tiedotteissa kesän jälkeen. 

 
Nyt on huhtikuun puoliväli ja aamulla näin vielä lumihiutaleita  
muutaman leijailevan taivaalta, huh huh. Mutta koska ensi  
kuun jälkeen on jo kesäkuu ja ensi kuukin jo kesälomakuukausi,  
toivotan muiden hallituksen toimijoiden kera kaikille jäsenille  
 

lämpeneviä kevätpäiviä ja 
rentouttavaa kesää! 

 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert  
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