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Puheenjohtajan terveiset... 
 

Vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin. Tänä vuonna vietämme vaaleja, on sekä liiton edustajistovaalit (äänestys-
aika on 13.3.-21.3. sähköisesti, postitse äänestysaika jatkuu 24.3.) sekä kunnallisvaalit 9.4. Toivottavasti 
molemmissa on meidän ehdokkaita ja äänestämme sankoin joukoin. Vaaleista kerromme vielä lisää ja 
kannattaa seurata meidän nettisivuja sekä facebookia (osoitteet löytyy alareunasta). 

 

Meillä on taas paljon erilaista ohjelmaa kuten tästäkin tiedotteesta huomaatte. Tervetuloa mukaan! 
 

Terveisin Maarit Salonen, pj 

Kuntavaalit tulossa – oletko lähdössä ehdokkaaksi? 

Kunnallisvaalit ovat 9.4.2017. Kunnallisvaaleissa valitaan henkilöt valtuustoon,  joka päättää seuraavat 
neljä vuotta yhteisistä asioista, kuten kunnallisten palvelujen laadusta, saatavuudesta ja hinnoista ja  työ-
paikoista jne. 
 
Yhdistyksemme jäseniä on aina ollut ehdokkaana kunnallisvaaleissa ja niin varmaan tulevissakin vaaleis-
sa. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös yhdistys osallistuu kunnallisvaalityöhön. 
 
Toivon, että ilmoitat minulle 29.1.17 mennessä ehdokkuudestasi sähköpostiin: maarit.s.salonen@turku.fi. 
Ilmoita nimesi ja missä kunnassa olet ehdokkaana.  
 
Myös SAK tukee liiton ehdokkaita... 
 
Kunnallisvaaliehdokas: mainosta itseäsi SAK:n Turun seudun lehdessä, AY-väylä sekä nettisivuilla (kuva ja 
lyhyt esittelyteksti). Lähettäkää kuvat ja tekstit mahdollisimman pian, viimeistään tammikuun lopussa,  
s-postilla: iris.pitkaaho@gmail.com. 
 
SOPPATYKKI: Olemme päättäneet tukea 20 jäsenyhdistystemme jäsentä, jotka ovat kunnallisvaaliehdok-
kaana, kuntavaalikampanjassaan maksamalla 75 e soppatykin hinnasta. Tällöin soppatykistä tarjottavalle 
hernekeitolle jää hintaa 75 e (+mahdolliset matkakustannukset). Tuki koskee myös muita tarjottavia kuin 
hernekeittoa, mutta tuki on sama 75 e, vaikka tilaisi kalliimman lohikeiton tms. Tällöin ylijäävä osa jää eh-
dokkaalle maksettavaksi. Soppatykistä riittää annoksia noin 200:lle. Etua saa hyödyntää kerran ehdokasta 
kohden. Soppatykki on hyvin varattu keväällä emmekä takaa, että soppatykki ihan kaikkina aikoina on siis 
käytössä. Vahvistamme varauksen kuitenkin mahdollisimman pian. Varaukset otamme ensisijaisesti tors-
tai-päiville ja paikkana Turun Kauppatori klo 11.00. Pia Airas ottaa varauksia vastaan: p.airas@gmail.com. 
Tuki on tarkoitettu kaikkien puolueiden ehdokkaille. 
************************************************************************************************************************* 
Lihansyöjän iltakurssi... 

Paista pihvi ke 15.2.2017 klo 16.00 
Marttojen koekeittössä (Yliopistonkatu 33 G, 3. krs. Ovi löytyy sisäpihalta) 
 
Olemme varanneet Lounais-Suomen Martoilta pihvi-illan, jossa jokainen saa paistaa  
oman pihvinsä ja tietysti myös syödä sen. Paisto-opettajana toimii kotitalouden asian- 
tuntija Pia Niemonen. Kurssin kesto n. 3t. 
Lisukkeiksi saadaan salaattia, perunaa, kastiketta ja jälkiruoka. Omat ruokajuomat mukaan, mikäli haluaa. 
Mukaan mahtuu 16 nopeinta jäsentä. Mikäli paikkoja jää ja mukaan saa ottaa ulkopuolisen kaverin, ilmoi-
tamme siitä erikseen. Pukeutumiskoodina sisäkengät ja kevyempi paita. Illan omavastuuhinta 20,-.  
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Sitovat ilmoittautumiset 23.1.-5.2.17 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Pihvi” (tai Terhi Lairo-
lahti p. 044 0231238). Muista mainita ilmoittauessasi erikoisruokavaliostasi. Vahvistuksen kera saat mak-
suohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Huimapääksi hiihtolomalla... 

Lähde SuperParkiin joko 20.2. tai 22.2.17 
 
SuperPark Turku on koko perheen liikunnallinen sisäaktiviteettipuisto. SuperParkista  
löydät hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämykset – ympäri vuoden ja säällä kuin sääl- 
lä. Freestyle Hallissa odottavat skeitti- ja scoottialueet, air track -ilmavolttiradat ja tram- 
poliinit. Game Arenalla otetaan toisista mittaa muun muassa lätkätutkan, jalkapalloflipperin ja koriksen ke-
ra. Seikkailualueella voit kiipeillä korkeuksiin, kokeilla vauhdikasta liukumäkeä tai mutkitella polkuautoradal-
la. 
 
Olemme varanneet maanantaille 20.2. ja keskiviikolle 22.2.2017 lippuja 25 kpl/pvä. Lippujen hinta 10,-/kpl 
(norm. 17,-) ja niitä voi varata max 5 kpl/jäsen. 
 
Sitovat lippuvaraukset 1.-10.2.2017 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”SuperPark” (tai Terhi 
Lairolahti p. 044 0231238). Muista varatessasi ilmoittaa, kumpaan päivään liput haluat (voi valita vain toi-
sen päivän). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Liput saat lunastettua nimelläsi SuperParkin kassalta 
ao. päivänä.  
 
SuperPark Turussa sijaitsee osoitteessa Kongressikuja 1, 20540 Turku (Caribia). Paikka on avoinna klo 11-20. 

************************************************************************************************************************* 
Lähde kulttuuriretkelle Tampereen Työväen Teatteriin.. 

Mielensäpahoittajan Suomi la 22.4.2017 klo 13.00  

 
Kuka olisikaan parempi kertomaan suomalaisuuden tarinan kuin Mielensäpahoittaja.  
Hän sopii hommaan kuin… karvalakki päähän. 
Tutunoloinen jääräpää kertoo uudessa näytelmässä lapsuudestaan, nuoruudestaan,  
vaimosta ja perheestä. On hyvä aika muistella. On tultu tilanteeseen, jossa hän ei enää  
voi asua tilallaan yksin, kun vaimo on vuodeosastolla. Tarvitaan apua. Hän palkkaa  
kodinhoitajaksi maahanmuuttaja Alin, jolle Suomi on vielä uusi. Kuluu paljon saunapuita, pottuja ja kahvia, 
kun Mielensäpahoittaja kertoo Suomen vaiheita. Meille selviää, miten viinatrokarit, sukset ja Kekkonen liit-
tyvät Mielensäpahoittajan elämään. Miten Jukka-heppa selvisi sodasta. Mitä tapahtui, kun Mielensäpahoit-
taja kohtasi Nokia-insinöörin. Ja mikä oli se neuvo, jota Mika Myllylän olisi kannattanut kuunnella. 
 
Bussi Tampereelle lähtee Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä (Turun kaupungintalon kupeesta) klo 10.30. 
Ole ajoissa paikalla. 
  
Teatteriesityksen jälkeen pysähdymme lounaalle Museokeskus Vapriikin museoravintola Valssiin. Tarjolla 
on noutopöytä sisältäen salaatteja, leipävalikoiman, thaimaalaista lihakeittoa, maissikananrintaa madeira-
kastikkeella, lounasjuomat ja kahvia/teetä sekä hedelmärahkaa. Noutopöytä maksaa 19,-/hlö, jonka jokai-
nen maksaa itse.  
 
Ruokailun jälkeen lähdemme paluumatkalle Turkuun. Turussa n. klo 19.00. 
 
Liput: 40,-/kpl (sis. bussimatkat ja teatterilipun). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) 1.-12.2.17 ensisi-
jaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Mielensäpahoittaja” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Muista maini-
ta ilmoittautuessasi erikoisruokavaliostasi.  Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Matka toteutuu, kun mu-
kaan saadaan min. 30 lähtijää. 
 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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