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Puheenjohtajan syyskokousterveiset… 
 
Kohta on vuosi 2016 paketissa. Kulunut vuosi on tuonut mukanaan paljon kaikenlaista ja matkustamista on 
riittänyt sekä ammattiyhdistyksen että vapaa-ajan puitteissa. Omana kohokohtanani on ollut Geneve-
kouluun osallistuminen. Genevessä tuli nähtyä ja kuultua paljon, matkan oppeja voi jälkikäteen hyödyntää.  
 
Syksyn aikana olen käynyt JHL-opistolla erilaisissa koulutuksissa ja voin suositella opistoa. Toimisto – ja 
kirjastoalan opintopäivät ovat 16.-17.2.2017, ohjelmat eivät ole vielä valmistuneet mutta tiedotamme niistä 
heti kun ohjelmat saamme. Näiden alojen opintopäivät ovat yhtä aikaa siten, että ensimmäinen päivä on 
molemmille yhteinen ja toisena päivänä keskitytään alan omiin asioihin. 
 
Ensi vuonna tulee sitten voimaan kilpailukykysopimus, joka tuo mukanaan työajan pidennyksen sekä loma-
rahojen leikkauksen ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut kasvun. Näistä muutoksista on tarkoitus tie-
dottaa tarkemmin ensi vuoden aikana ja suunnitelmissa on pitää myös aiheesta infotilaisuus keväällä.  
 
Pidimme syyskokouksen 15.11. panimoravintola Koulussa, paikalla oli n. 30 jäsentä.  
Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle  
2017. Kokouksessa tehtiin myös päätöksiä ja valintoja: työväenlehtisetelin suuruus  
40 euroa, toiminnantarkastajina jatkavat Rauni Niinimäki ja Tuomas Vaittinen.   
 
Kokouksessa myös valittiin kaksi edustajistovaaliehdokasta Mari-Elina Koivusalo ja  
Maarit Salonen. Virkistystoimintaa on suunniteltu ensi vuodelle, totuttuun tapaan  
siellä on teatteria sekä kokkausta, uudempana on mukana joogaa ja suppausta,  
Super- ja Flowparkia sekä perheretkeäkin suunnitellaan kuten myös kevät- ja  
syyseminaareja. Kannattaa siis seurata yhdistyksen tiedotteita ja osallistua. 
 

           Mukavaa joulunodotusta kaikille! 
           Toivoo pj. Maarit 

************************************************************************************************************************* 
Nyt mukaan lätkähurmokseen… 

Lähde kannustamaan TUTO voittoon! 
 
Yhdistys on varannut TUTOn runkosarjan kotipeleihin voucher-lippuja hintaan  
5 € / kpl, hinta on aikuisille ja lapsilla sama (peruslippu normaalisti 15,-).  
TuTon kotiottelut pelataan Marli Areenalla (Hippoksentie 2, Turku). 
Liput kelpaavat mihin tahansa valitsemaasi runkosarjan otteluun joulukuusta  
2016 alkaen. 
 
Liput ovat kaarrekatsomoon (B-, F-, H- tai M-katsomo). Voucher-lippua ei tarvitse vaihtaa varsinaiseen lip-
puun, vaan järjestyksenvalvojat ottavat sen talteen sisäänkäynnin yhteydessä. Kannattaa silti olla ajoissa 
paikalla, sillä näillä lipuilla halliin pääsee niin kauan kuin on tilaa. Tosin ihan täynnä halli on ollut äärettö-
män harvoin. 

Otteluaikataulun löydät osoitteesta www.tutohockey.fi  ottelut. Ja kun koti-sarakkeessa lukee TUTO, on 
kyseessä kotiottelu. 

Sitovat lippuvaraukset (max. 4 kpl/jäsen) 13.12.16 asti tai niin kauan kuin lippuja riittää ensisijaisesti yhdis-
tyksen s-postiin otsikolla ”TUTO” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 

 

Tiedote 6 / 2016 
18.11.2016 
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Mitä ei voi sanoa, se piirretään. Mitä ei voi piirtää, se lauletaan... 

Tom of Finland ke 1.2.2017 klo 19.00 LOGOMOssa 
 
Musikaali kertoo Touko Laaksosen matkan Tom of Finlandiksi. Se näyttää kaarinalaisen  
opettajaperheen lahjakkaan, omalaatuisen pojan tien maailman tunnetuimmaksi suoma- 
laistaiteilijaksi. Musikaali haastaa katsojat ajatusleikkiin, että Tom of Finland ja hänen  
taiteensa ovat olleet maailmanlaajuisesti eräs suurimmista vaikuttajista homojen vapau- 
tumisessa ja tasa-arvoisemman aseman saavuttamisessa. 
 
Tarina perustuu tositapahtumiin. Tom of Finlandin maailmanvalloitus saa koomisia ja  
kuvitteellisiakin sävyjä. Samalla teos antaa tuoreen, harvoin kuvatun näkökulman suo- 
malaiseen elämänmenoon sota-ajalta viime vuosituhannen lopulle. Ikäsuositus 16-vuotta. 
 
Liput: 37,-/perus ja 32,-/eläke, opiskelija (norm. 45,-/40,-). Sitovat lippuvaraukset ajalla 13.12.16 asti en-
sisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tom” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
Musikaalikomedia rakkaudesta... 

Käyttöohje kahdelle ke 5.4.2017 klo 19.00 Dominossa 
 
Musikaali kertoo kaiken mitä olet koskaan halunnut tietää rakkaudesta –  
hyvässä ja pahassa! Musikaali tekee hillittömän hauskan läpileikkauksen  
aikuisten parisuhteisiin sinkkuelämästä vakiintumiseen. Vauhdikkaat sketsit  
ja hulvattomat musiikkinumerot käsittelevät tämän päivän kuumimpia teemoja,  
kuten treffejä, seksiä, romantiikkaa, rakastajia tai jopa sukulaisia! 
Rooleissa Kaisa Hela, Ushma Karnani, Riku Nieminen ja Heikki Ranta.  
Esityksen kesto 2,5 tuntia väliaikoineen. 
 
Liput: 35,-/perus ja 30,-/eläke, opiskelija. Sitovat lippuvaraukset ajalla 9.-22.1.2017 ensisijaisesti  
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Käyttöohje” (tai Mari Hahto p. 02 262 7202 ). Vahvistuksen kera  
saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 

Heli Laaksosen sanoin  
yhdistyksen hallitus toivottaa  
kaikille jäsenilleen  

 
Hilppiää Joulua! 

 
Ilomiält silmi,  
tähttortui taival, 
joulkinkku kuuselatva,  
kilikello kilkattama! 
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