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Puheenjohtajan terveiset 

    
Edustajistovaalit lähestyvät ja yhdistyksellämme on kahdeksan ehdokasta.  
Valinnan varaa löytyy. Vaalimainos löytyy uutisena yhdistyksemme kotisivuilta.  
 
Ehdokkaita voi tavata vaalikiertueella kahviloissa. 
Näissä kengissä on tulevaisuus – vaalikiertue 20.2. - 18.3.2017. Turussa ollaan 8.3. ja 9.3. sekä 13.3. Lin-
kistä löytyy tarkemmat tiedot: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tapahtumat/?bid=6824#V-S 
 
Vaalit löytyvät myös sosiaalisesta mediasta ja siellä kannattaa seurata #näissäkengissä tunnistetta. Jos et 
vielä seuraa JHL:ää Instagramissa, nyt olisi monta hyvää syytä liittyä seuraajien joukkoon! Tili löytyy tun-
nuksella @jhlry (https://www.instagram.com/jhlry/). Kun seuraat Instagram-tiliä, pysyt kärryillä liiton edusta-
jistovaalikampanjan kuulumisista. Tilille postataan kuvia ja videoita vaalitapahtumista ympäri Suomea sekä 
esitellään muun muassa vaalikampanjamateriaaleja. 
 
Tässä hiukan äänestysinfoa: 
Vaaliaineisto postitetaan äänioikeutetuille viimeistään 8.3. Sähköinen äänestys alkaa  
13.3. klo 0:00 ja päättyy 28.3. klo 24:00. Postitse lähetettävä äänestyskuori on jätettävä  
postin kuljetukseen 22.3. Vaalitulos todetaan 30.3. 
 
Kannattaa äänestää, sillä yhdistys arpoo äänestäjien kesken 15 palkintoa (mm. elokuvalippuja ja ravinto-
lalahjakortteja). Lisäksi äänestäneiden kesken arvotaan 10 kpl kylpylälahjakortteja Holiday Club-kylpylöihin.  
Lahjakortti on arvoltaan 500 euroa ja sen voi käyttää missä tahansa ketjun kylpylähotellissa. 
 
Sähköisen äänestyksen tietoturvasta ja vaalisalaisuudesta: 
Vaalisalaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomioita kaikissa vaaliprosessin vaiheissa. Äänestäjää ja hänen 
antamaansa ääntä ei voida missään vaiheessa yhdistää. 
 
Sähköisessä äänestämisessä käytetään salattuja yhteyksiä ja turvallisia tunnistamistapoja. Palveluntarjo-
ajan järjestelmässä äänestäjä ja hänen antamansa ääni erotetaan heti äänestystapahtuman jälkeen eikä 
näitä voi yhdistää myöhemminkään kyselyin. JHL:llä ei ole pääsyä palveluntarjoajan vaalijärjestelmään. 
Järjestelmään on tehty tietoturva-auditointi. 
 
Huhtikuussa pääsemme sitten äänestämään kuntavaaleissa.  
 

Mukavaa vaalikevättä kaikille toivottaa pj Maarit 
 
PS. Jos et ole kevätkokoukseen mennessä äänestänyt, niin sähköinen äänestäminen onnistuu myös ko-
kouksessa, kunhan otat mukaan saamasi vaaliaineiston. Paikalla on kannettava tietokone ja tabletti äänes-
tämistä varten. 
************************************************************************************************************************* 

Tervetuloa yhdistyksen  

kevätkokoukseen tiistaina 28.3.2017 klo 17.00  
Panimoravintola Kouluun (Eerikinkatu 18, Turku) 
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen mukaiset yhdistysten  
kevätkokousasiat. Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  

 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen 17.3.17 asti ensisijai- 
sesti yhdistyksen sähköpostiin (osoite tiedotteen alalaidassa) otsikolla  
”Kevätkokous” (tai Maarit Salonen p.040 718 6164).  

Tiedote 2 / 2017 

21.2.2017 
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Kokouksessa on kahvitarjoilu, joten muistathan ilmoittaa myös mahd. erityisruo-
kavaliostasi. Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, 
mutta tällöin emme ole varanneet kokoustarjoilua. 
 

************************************************************************************************************************* 
Samppalinnan kesäteatterissa... 

Eloheinäkesä pe 16.6.2017 klo 19.00 
 
Runoilija Heli Laaksosen uutukainen Eloheinäkesä on suhteellinen suvikomedia  
suurista ikäluokista. Komediassa kuljetaan läpi suloisen Suomen vuosikymmenten..  
Sen nousut, sen laskut, sen naurut ja sen laulut. Kantaesityksen sankarit,  
sympaattiset sohlot Juhanne, Puali ja Elovena kompuroivat läpi oman elämänsä  
tähtihetkien. 
 
Heittäydy mukaan nostalgiselle matkalle jossa jokainen aamu on yhtä juhlaa, kun  
polvet vaan notkistuu päivä päivältä enemmän! 
 
Liput 28,-/kpl (norm. 35,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 10.-28.4.17 ensisijaisesti yhdistyk-
sen s-postiin otsikolla ”Eloheinäkesä” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Samppalinnan kesäteatterissa myös... 

Rakkauden autokorjaamo ti 8.8.2017 klo 19.00 
 

Kari Takalo korjailee tyttärensä kanssa vanhoja autoja. Heidän arkensa rullaa  
leppoisan rauhaisasti, kunnes pihaan kaartaa keikkabussi ... 
Rakkauden autokorjaamossa mukana on viihteen ja musiikin ammattilaisia: 
Ville Pusa, Viivi Pumpanen, Antti L. J Pääkkönen, Sami Hintsanen ja kumme- 
leistakin tuttu Heikki Silvennoinen! Mukana on hyvää musiikkia sekä hauskoja  
kommelluksia! 
 
Heittäydy mukaan nauttimaan hauskasta menosta Autokorjaamon pariin! 
 
Liput 28,-/kpl (norm. 35,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 10.-28.4.17 ensisijaisesti yhdistyk-
sen s-postiin otsikolla ”Autokorjaamo” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Koko perheelle Vartiovuoren kesäteatterissa... 

Rölli su 13.8.2017 klo 14.00 
 
Allu Tuppuraisen luoma, kaikkien rakastama hellyttävän hurja peikkohahmo  
ensimmäistä kertaa Vartiovuorella! Lähde kanssamme maagiseen metsään,  
kohtaa röllit, menninkäiset ynnä muut omituiset otukset. Röllinä Antti Lang,   
monille jo aiemmilta kesiltä tuttu, sillä hän on ihastuttanut Vartiovuorella mm.  
Peter Panin sekä viime kesänä Vaahteramäen Eemelin Aatu-rengin rooleissa.  
Ja nyt siis unohtumattomassa Röllin roolissa! 
 
Liput 10,-/kpl, riippumatta siitä, onko katsoja iso vai pieni (norm. 21,50-26,50€).  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 10.-28.4.17 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Rölli”  
(tai Mari Hahto p. 02 262 7202). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
 
Tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa kevään odotusta! 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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