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Puheenjohtajan terveiset 
 
Kesälomakausi lähenee päätöstään. Perinteisistä aurinkoisista lomasäistä ei  
ole päästy nauttimaan ennen kuin elokuussa. Vaikka lomat olisivatkin jo loppu- 
neet, voi kesäsäistä edelleen nauttia ennen tai jälkeen työpäivän.  
Mukavia asioita voi tehdä muulloinkin kuin lomalla. 
 
Nyt elokuussa käydään yhteiskuntasopimusneuvotteluja. Maan hallitus  
haluaa vähentää yksikkötyökustannuksia 5 prosentilla, yhtenä keinona tähän  
on nähty työajan pidentäminen.  Ammattiliitot näkevät työajan pidennykset  
negatiivisena asiana, miten käy työntekijöiden terveyden, jaksamisen ja inno- 
vatiivisuuden.  Työntekijäpuoli haluaa neuvotella myös irtisanottavien pal- 
kansaajien muutosturvasta sekä paikallisen sopimisen tarkastelusta, työsuh- 
deturvakysymyksistä ja työttömyysturvasta. Neuvottelujen takaraja on  
21.8.2015. 
 
Jäsenille on suunniteltu taasen erilaisia aktiviteetteja, niihin kannattaa osallistua.  
Jos sinulla on mielessä, minkälaista toimintaa yhdistys voisi jäsenilleen tarjota, niin laita viestiä yhdistyksen 
sähköpostiin (jhl476tku@dnainternet.net). 
 
Kannattaa myös käydä yhdistyksen nettisivuilla, sinne päivitetään ajankohtaisia uutisia. 
 

Mukavaa syksyn alkua kaikille toivottaa pj Maarit 
maarit.s.salonen@turku.fi 

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

Musiikkinäytelmä rakastetusta operettitähdestä… 
Tamara ti 27.10.15 klo 19.00 Logomossa 
 
Tamara Lundin elämä oli suurten käänteiden ja intohimoisen rakkauden täyttämää.  
Hänen oma elämäntarinansa vetää vertoja niille lukuisille fiktiivisille teoksille, joita  
hän uransa aikana tulkitsi. Tamaran nimeä kantava musiikkinäytelmä on taiteilijakuva  
naisesta, jonka elämässä rakkaus oli kaikkien käänteiden keskiössä.  
 
Tamaran tarina kerrotaan näytelmässä siten kuin Tamara itse sen kertoi omaelämä- 
kerrassaan Lohikäärmeen pahvikulissit. Esityksessä kuullaan niin iskelmiä kuin mu- 
sikaalimusiikkia sekä numeroita niin opereteista kuin oopperastakin. Tamara Lundin  
nimeä kantava musiikkinäytelmä on taiteilijakuva naisesta, jonka elämässä rakkaus  
oli merkittävä johtotähti. 
 
Käsikirjoitus ja ohjaus on Satu Rasilan. Tamarat: Angelika Klas, Kirsi Tarvainen,  
Sofia Arasola. Tamaraa lapsena esittävät Ada Lohikoski, Lilian Salmi, Maria Salonen.  
Muissa rooleissa: Jukka Aaltonen, Mikael Haavisto, Ari-Matti Hedman, Juha Hostikka, Mika Kujala, Ulla 
Reinikainen, Pauliina Saarinen, Riitta Salminen, Aleksi Seppänen. 

 
Liput: 37,-/perus, 32,-/eläke ja opiskelija (norm. 45,-/40,-/37,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajal-
la 1.-15.9.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tamara”  (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 
 

Tiedote 3 / 2015 
19.8.2015 

 

 

Kuva: Jens Wegar 
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Koko perheen joulusatu… 

Saiturin joulu pe 27.11.15 klo 18.30 Manillassa (Itäinen Rantakatu 64, Turku) 
 
Turun Kaupunginteatteri ja Aurinkobaletti toteuttavat tulevana talvena yhteistuotantona  
koko perheen joulusadun Charles Dickensin klassikkokirjasta Saiturin joulu.  
Saituri on pihi ja yrmy karkkikauppias, joka vihaa yhtä asiaa vieläkin enemmän kuin  
hammaslääkäriä - joulua! Eräänä jouluaattona Saiturin luo ilmestyvät menneiden,  
nykyisten ja tulevien joulujen haamut. He luovat näkyjä, jotka saavat itsekkään karkki- 
kauppiaan epätoivon partaalle. Miten käy? Voittaako joulun taika Saiturin itsekkyyden?  
 
Saiturin joulu -esitys sopii kaiken ikäisille 6-vuotiaasta ylöspäin.  
 
Rooleissa Aurinkobaletista Eeva Bang, Mikko Kaikkonen, Päivi Kujansuu, Mikko Makkonen, Elina Rais-
kinmäki ja Kaupunginteatterista Eila Halonen, Ulla Koivuranta, Petri Rajala (Saituri). | 
 
Liput: 16,-/perus, 14,-/eläke ja 9,-/opiskelija (norm. 24,-/22,-/14,-).  
Sitovat lippuvaraukset (ei ostorajoitusta) ajalla 1.-15.10.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Saituri” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 
************************************************************************************************************************* 
 
 

Hyvää, kansainvälistä joulua… 

Christmas in Cinema pe 18.12.2015 klo 19.00  
Turun konserttitalossa 

 
Luvassa on tunnettua, iloista ja koskettavaa kansain-
välistä joulumusiikkia esitettynä suuren maailman 
tyyliin ja Hollywoodin henkeen! Tunteiden tulkkeina 
toimivat sielukas Saara Aalto ja kesän 2014 tango-
kuningas Teemu Roivanen, kapellimestarina Antti 
Rissanen.  

 
Iloinen joulumieli jokaiselle ken talossa on - tervetuloa! 
 
Liput: 15,-/perus, 10,-/eläke ja 4,-/opiskelija (norm. 21,-/16,-/9;-). Sitovat lippuvaraukset (ei ostorajoitus-
ta) ajalla 28.9.-11.10.15 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Joulukonsertti” (tai Sanda Slipic         
p. 26 20973). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 
************************************************************************************************************************* 
 
Arvoisa jäsen,       
  
saatko vielä jäsentiedotteet paperipostina? Mutta olisiko sinulla käytössä   
sähköposti, johon tiedotteet voisi toimittaa? Sähköpostitse toimitettavat postit ovat  
jäsenistöllä reaaliajassa ja se on suuri etu. Tällä hetkellä JHL:n Varsinais- 
Suomen aluetoimisto ja monet muut yhteistyökumppanimme tiedottavat vain  
sähköisesti ja nämä tiedot välitämme eteenpäin jäsenverkostolle sähköpostitse.  
 
Jos sinulla on sähköposti, johon tiedotteet ja yhdistyksen postit jatkossa voisi lähettää, ilmoittele osoite 
pikaisesti yhdistyksen tiedotussihteerille: jaana.digert@turku.fi. Kiitos! 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert  
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