
Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 
yhdistys 476 

http://turku476.jhlyhdistys.fi  /  Sähköposti: jhl476tku(at)dnainternet.net 
Löydät meidät nyt myös facebookista! 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan terveiset… 
 
Olen lähdössä kolmeksi viikoksi Geneveen. Osallistun siellä Geneve-kouluun  
joka on pohjoismainen ammattiyhdistysaktiiveille tarkoitettu opiskelumahdollisuus.  
Tutustumme ILO:oon (YK:n alainen kansainvälinen työjärjestö) ja osallistumme  
seuraajina kansainväliseen työkonferenssiin. Suomi on ILO:n jäsenmaa ja noudat- 
taa ILO:n sopimuksia ja suosituksia. Sopimuksissa määritellään oikeuksia, joita  
jäsenmaiden pitää noudattaa ja jos jättää noudattamatta joutuu selittämään erityis- 
komitealla. Tämän komitean eteen yksikään hallitus ei halua. Geneve-koulussa on  
valittu ryhmät ja jokainen ryhmä seuraa haluamaansa komiteaa ja tekee projektityön  
aiheestaan. Itse seuraan kahden ruotsalaisen kanssa tätä erityiskomiteaa. Vielä  
emme tiedä mitä tapauksia käsitellään kaksiviikkoisessa konferenssissa, mutta paikan   
päällä se sitten selviää. 
 
Mahdollisuuksien mukaan päivitän kuulumisia Genevestä yhdistyksen Facebook-sivuille. 
 
Kilpailukykysopimusneuvottelut lienee saatu päätökseen, kun tämä tiedote ilmestyy. Niistä voi siis lukea 
lehdestä. Tässä vaiheessa en halua ryhtyä spekuloimaan tulosta suuntaan enkä toiseen. Katsotaan miten 
käy. JHL:ssä liiton edustajistohan päättää lopullisesti sopimuksen hyväksymisestä. Kannattaa seurata ti-
lannetta myös liiton nettisivuilta. 
 

Terveisin Maarit S., pj 
************************************************************************************************************************* 
Yhdistyksen luottamusmies Maarit Salonen on siis poissa 26.5.-15.6.2016. 
Tarvittaessa ota yhteyttä varapääluottamusmieheen Leena Nummiseen p. 266 2379/044 9073606. 
************************************************************************************************************************* 
 
Neuroosikomedia… 

Toc Toc 16.9.2016 klo 19.00 Logomossa 
 
Ranskalainen komedia Toc Toc nauraa neurooseille. Komediassa erilaisista pakko- 
oireista kärsivät potilaat saapuvat kuuluisan erikoislääkäri Sternin vastaanotolle.  
Stern tunnetaan siitä, että hän parantaa kaikki potilaat yhdellä tapaamisella. Kun  
maineikkaan lääkärin lento myöhästyy, odotushuoneessa alkaa spontaani ryhmäte- 
rapiaistunto. Dialogi kipinöi ja monopolinappulat lentelevät, kun neurootikot yrittävät  
auttaa toisiaan ja itseään parantumaan pakkomielteistä. 
 
Rakastettu Esko Roine vierailee Turun Kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa  
Toc Toc -komediassa. Eskon roolihahmo Fred kärsii Touretten oireyhtymästä, joka pakottaa hänet puhu-
maan rumia ja solvaamaan toisia. Turun Kaupunginteatterissa niin ikään ensimmäistä kertaa vieraileva 
Tuija Ernamo esittää Toc Tocissa kaiken pakonomaisesti tarkistavaa Mariaa. Näytelmän muina neurootik-
koina nähdään Stefan Karlsson, Ulla Koivuranta, Kimmo Rasila, Riitta Salminen ja Pauliina Suominen. 
 
Toc Toc -komediassa saa nauraa naapurille ja tunnistaa näytelmän henkilöissä piirteitä puolisostaan tai 
pomostaan. Mutta miksi koko muu yleisö nauraa kohdassa, jossa minun mielestäni käyttäydytään täysin 
normaalisti..? 
 
Liput 30,- (norm. 38,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) 21.6.16 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen 
s-postiin otsikolla ”Toc” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
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Seksiä, teatteria ja rock’n’rollia 80-luvun musikaalissa… 

Rock of Ages 27.10.2016 klo 19.00 Dominossa  
 
Musikaali Rock of Ages kertoo kahdesta nuoresta, jolla on suuret unelmat.  
Rocktähteydestä haaveileva Drew ja näyttelijänuraansa aloitteleva Sherrie  
kohtaavat toisensa Los Angelesin Sunset Stripillä. Mutta mikä on showbis- 
neksessä menestymisen hinta? Tai toisaalta – mitä ihmeen väliä sillä on,  
niin kauan kuin musiikki soi ja baari on auki?! 
 
Rock of Agesissa kuullaan 1980-luvun parhaat ja kovaäänisimmät rock-hitit. Musikaalin tarinaa vievät 
eteenpäin kappaleet bändeiltä kuten Bon Jovi, Twisted Sister, Whitesnake, Survivor, Europe, Poison... 
Musiikista vastaa Jussi Vahvaselän johtama houseband. 
 
Sunset Stripin kuumimman rocktähden Stacee Jaxxin roolissa nähdään Kakola-rockmusikaalissakin esiin-
tynyt Veeti Kallio. Mukana ovat myös mm. Uuden Musiikin Kilpailusta tuttu Mikael Saari, Turun Kaupungin-
teatterin uudet kiinnitykset Anna Victoria Eriksson ja Olli Rahkonen sekä musiikkimaailman monilahjakkuus 
Aki Louhela. Näissä bileissä rokkarit ovat seksikkäitä, bändärit myös hyvin seksikkäitä ja kasarimuotikin 
melkeinpä tyylikästä. 
 
Liput 35,-/30,- (norm. 45/40/37,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajalla 5.-20.9.2016 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Rock” (tai Sanda Slipic p. 044 907 2919). Vahvistuksen kera saa maksuoh-
jeet. 
************************************************************************************************************************* 

 
Tässä tällaista asiaa tällä kertaa.  
 
Seuraavassa tiedotteessa onkin jo tietoa syksyn  
tapahtumista. Suunnitteilla on mm. messuretki  
Kädentaitomessuille Tampereelle sekä varattavaksi  
lippuja nostalgiaelämykseen ”Kissa kuumalla katolla” 
ja joulukonserttiinkin kenties. 
*************************************************************************************************************************  
 

 

 

Oikein rentouttavaa kesää  

kaikille! 

 

Toivottavat  

tiedotussihteeri Jaana D. ja 

hallituksen toimijat 
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