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Puheenjohtajan terveiset… 
 

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen 
torstaina 21.4.2016 klo 17.00 

 
Kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseemme                                                                                     

Ravintola Juliniaan (Linnankatu 18, Turku). 

Kokouksen alussa kuulemme ajankohtaisia uutisia työmarkkinatilanteesta. 

Tämän jälkeen on vuorossa yhdistyksen kevätkokous.  
 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsittelyssä mm. liiton edustajiston 12.11.2015 hyväksy-
mät sääntömuutokset yhdistyksille ja yhteisjärjestölle. Tässä kevätkokouksessa myös JHL 
476 hyväksyy omat uudistetut sääntönsä. 

 
Kokouksen jälkeen on ruokailu (juomat omakustannushintaan). Tarjolla Julinian suositusme-

nu ”Viljaporsas”, sisältäen alkupalapöydän, pääruoan sekä jälkiruokakaakun ja kahvit. 

Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen 13.4.2016 asti ensisijaisesti yhdistyksen sähkö-

postiin (osoite tiedotteen alalaidassa) otsikolla ”Kevätkokous” (tai Maarit Salonen                  

p. 262 0615/040 718 6164). Muistathan ilmoittaa myös mahd. erityisruokavaliostasi. 

Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole va-

ranneet kokoustarjoilua. 

Terveisin Maarit, pj. 
************************************************************************************************************************ 
Hakemukset jätettävä 21.4.16 mennessä! 

Kesäkoti Margareta 
 
Turun yhteisjärjestö JHL ry:n kesänviettopaikkaan Margaretan mökit,  
huoneet, asuntovaunu- ja telttapaikat ovat vuokrattavissa kesäksi 2016.  
Hinnat, hakemuslomake ja lisää infoa löytyy yhdistyksemme verkkosivulta.  
Hakemuskaavakkeita saatavana myös Turun Yhteisjärjestö JHL ry:n  
toimistosta Maariankatu 6. 
 
************************************************************************************************************************* 
Koko päivän perheretki… 

Viikinkiretki saaristoon la 11.6.2016 
 
Keskiajalla merenkulku oli vilkasta huolimatta sodista, merirosvoista ja hylynryös- 
täjistä. Tämä retki sopii erityisesti historiasta ja saariston upeasta luonnosta innos- 
tuneille matkaajille. 
 
Retkiohjelma:  
Lähtö Turusta, Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä klo 8.15. Ole ajoissa paikalla! 
Suunnataan Kasnäsiin, jossa tavataan opas ja mennään kierrokselle Sinisimpukan luonto- 
keskukseen. Kierroksen jälkeen matka jatkuu m/s Auralla Hiittisiin, Rosalan Viikinkikeskukseen.  
 

Tiedote 2 / 2016 

4.4.2016 
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Viikinkien tapaan nautitaan Bengtskärin kalakeittoa ja Rosalan limppua. Lounaan  
jälkeen suunnataan Hiittisten kierrokselle ja tutustutaan paikan historiaan ja käydään  
mm. Hiittisten vanhassa kirkossa ja nähdään mestauspaikka (hui!). Noin klo 16.00  
lähdetään M/s Auralla paluumatkalle ja Kasnäsissä nautitaan iltapäiväkahvit.  
Kotimatkalle lähdetään klo 17:n jälkeen ja arvioitu saapumisaika Turkuun on n. klo 19.00. 
 

Retken hinta on 20,-/lähtijä (sis. bussi- ja lauttakuljetukset, sisäänpääsymaksut, opastukset, soppalou-
naan ja iltapäiväkahvit). Sitovat ilmoittautumiset 11.-30.4.16 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Viikingit” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Huomio! Paikkoja voit varata vain oman perheesi jäsenille. 
Mainitse varauksessasi alle 12 vuotiaiden lähtijöiden määrä. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
Taivaallinen musikaalikomedia Samppalinnan kesäteatterissa… 

Nunnia ja konnia – Sister Act to 16.6.16 klo 19.00 ja ke 17.8.16 klo 19.00 
 
Nunnia ja Konnia on hauska tarina yökerholaulaja Deloriksesta, joka jouduttuaan murhan  
silminnäkijäksi piilotetaan nunnaluostariin.  Eikä luostarielämä ole enää ennallaan! Deloris  
ja iloiset nunnat ovat lyömätön joukko laittaessaan luostarin päiväjärjestystä uuteen uskoon.  
Tiedossa on loistava musikaali, joka naurattaa ja laulattaa pitkän aikaa. Musikaalin sävellyk- 
sestä vastaa kahdeksankertainen Oscar-voittaja Alan Menken ja musiikkina kuullaan soulia,  
discoa ja upeaa gospelia live-orkesterin säestämänä. Pääosassa nähdään säteilevä  
Maria Lund ja muissa rooleissa mm. Satu Paavolainen, Martti Manninen ja Tuija Piepponen.   
 
Liput 28,-/kpl (norm. 35,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajalla 18.-30.4.16 ensisijaisesti yhdis-
tyksen s-postiin otsikolla ”Nunnat” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Muista varatessasi ilmoittaa, kum-
paan esitykseen lippusi haluat. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Maailman tunnetuin metkuilija Vartiovuoren kesäteatterissa… 

Vaahteramäen Eemeli su 7.8.16 klo 14.00  
 
Maamme vanhin, koko perheen ammattiteatteri tuo ensi kesänä näyttämölle paljon  
toivotun tarinan hurmaavasta ja hyväsydämisestä pikku-Eemelistä, joka kekseliäi- 
syydellään tempaa pikkusiskonsa ja koko Kissankulman väen mukaan mitä hullun- 
kurisempiin kommelluksiin. Tämän Astrid Lindgrenin luoman, rakastetun poikaviikarin  
merkilliset metkut naurattavat vuosikymmenestä toiseen. Vartiovuoren vehreässä  
miljöössä Eemelinä temmeltää TV-sarjassa Uusi päivä ihastusta herättänyt Valtteri  
Lehtinen. Eemelin pikkusiskona nähdään Pihla Pohjolainen. Isän ja äidin rooleja täh- 
dittävät Samuli Muje ja Sohvi Roininen. Renkinä ja piikana loistavat Antti Lang ja Maija Koivisto. 

 
Liput 10,-/kpl riippumatta siitä, onko katsoja iso vai pieni (norm. 21,50-26,50,-). Sitovat lippuvaraukset 
ajalla 2.-15.5.16 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Eemeli” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238/ 
Mari Hahto p. 02 262 7202). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 

 

Muistathan, 
että lippuja yhdistyksen varaamiin tilaisuuk-
siin ei voi maksaa tyky-rannekkeella!  

 

Löydät meidät nyt myös facebookis-
ta; ”JHL 476” 

 
*************************************************************************************************************************  
   Mukavia kevätpäiviä kaikille! 
 
   Toivottelee tiedotussihteeri  

Jaana Digert kera hallituksen toimijoiden  
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