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Puheenjohtajan terveiset…    
Kevät on alkanut ja kesäkin lähestyy vauhdilla 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3. panimoravintola Koulussa ja paikalla oli  
19 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelle 2016 ja myön- 
nettiin toimijoille vastuuvapaus edellisestä vuodesta. 
 
Edustajistovaalitkin käytiin vaikka äänestysmateriaalien kanssa olikin ongelmia.  
Varsinais-Suomi kuului siihen joukkoon, jonka materiaalissa oli virhe. Äänestys  
pääsi alkamaan melkein viikon myöhässä. Edustajistovaalien tulokset ovat saa- 
puneet. Yhdistyksemme äänestysprosentti oli 32,1 ja se olikin valtakunnallista  
(27,3 %) ja alueellista (28,4 %) äänestysprosenttia parempi.  
 
Yhdistyksen ehdokkaista kukaan ei tullut valituksi edustajistoon. Paikat jakaantuivat seuraavasti: 87 (dema-
rit) ja 33 (vasemmisto). Uusia edustajiston jäseniä on 72 ja keski-ikä 53 vuotta. Varsinais-Suomella on 10 
paikkaa. Demareista tuli valituiksi: Sjölund Janne, Luoma Mikaela, Lumme Pia, Huhtala Päivi, Takanen 
Juha, Parttimaa Satu, Maaskola Mika ja Rantanen Päivi sekä varalla Aspegren-Törnroos Anna-Lena, Pul-
jujärvi Vuokko, Pöysti Susanna, Kvarnström Leila, Järvinen Pekka, Laine Rami ja Palohonka Kaisa. Va-
semmistosta valittiin Friman Timo ja Lehtinen Markku sekä varoiksi Kaleva Heli ja Jokioja Esa. Seuraavat 
edustajistovaalit ovat vuonna 2022. Kiitokset kaikille äänestäjille!  Äänestäjien kesken arvottiin palkintoja ja 
palkinnot on toimitettu voittajille. 
 
Kuntavaalitkin on käyty. Näissä äänestysprosentti oli 58,8 valtakunnan tasolla ja Turussa se oli 59,1 %. 
Turussa eniten ääniä keräsi Kokoomus ja toiseksi nousi Vihreät, ja näiden jälkeen olivat SDP ja Vasemmis-
toliitto. Paikkoja saivat myös Perussuomalaiset, Keskusta ja RKP ja Kristillisdemokraatit. 

Tulevien maakuntien työehtosopimuksesta on sovittu määräaikaisesti. Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT 
ovat sopineet 18.4.2017 kuntasektorin sopimusten soveltamisesta maakunnissa sekä kuntasektorin ja 
maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunval-
vonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.                                                                                            
Lisätietoja http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/uutisarkisto/?bid=7112&y=2017 

Muistutamme nyt jo hyvissä ajoin, että ensi syksynä on taas yhdistysten sääntöjen mukaan aika valita yh-
distyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Valinnat tehdään syyskokouksessa. Jos olet kiinnostunut, 
niin voit ottaa yhteyttä hallituksen toimijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. 

Terveisin Maarit S., pj. 

************************************************************************************* 
Kesäretkelle... 

Örö kutsuu lauantaina 10.6.2017  
 
Sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari tutustuttaa  
rannikkopuolustuksemme historiaan Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään.  
Saaren päänähtävyydet ovat hienosti säilyneet kasarmialueet, järeät  
Obuhov-tykit sekä eri-ikäiset puolustusasemat ja linnoitteet.  
Linnakehistoriansa ansiosta ulkosaariston Örö on myös yksi  
Etelä-Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä.  
 
Matkaohjelma  
 
8.45 Lähtö Turusta kaupungintalolta, Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä! 
 
10.45  Lähtö venekuljetuksella Kasnäsistä kohti Örön saarta.  
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12.00  Tulo Öröseen  
12.30  Lounas 12" -ravintolassa.  
14.15  Opas hakee ryhmän ravintolan edestä ja alkaa opastus ympäri saarta, jonka aikana tutus-

tumme Örön mielenkiintoiseen historiaan ja ainutlaatuiseen luontoon.  
16.00  Opastus päättyy, jonka jälkeen hieman omaa aikaa.  
16.50  Venekuljetus takaisin Kasnäsiin, jonka aikana iltapäiväkahvit.  
18.05  Tulo Kasnäsiin ja kotimatka alkaa. 
 
20.00 (noin) Takaisin Turussa. 
 
Retken hinta jäseneltä 30,-, avecilta 50,-, lapsilta 15v.asti 30,- (norm. 61,-/hlö). Hinta sisältää bussi- ja ve-
nekuljetukset, lounaan, iltapäiväkahvit ja opastuksen Örössä. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.-24.5.17 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Örö” (tai Terhi Lairolahti 
p. 044 0231238). Muista mainita ilmoittautuessasi erikoisruokavaliostasi. Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. Retki toteutuu, jos mukaan saadaan min. 30 lähtijää. 
***************************************************************************************** 
Remontoitu kaupunginteatteri kutsuu tunnelmoimaan… 

Viimeinen laiva torstaina 21.9.2017 klo 19.00 
 
Viimeinen laiva on uusi musikaali, jonka on säveltänyt ja sanoittanut  
16-kertainen Grammy-voittaja Sting. 
 
Tarina sijoittuu englantilaiseen Wallsendin kaupunkiin, jonka asukkaiden  
elämä on aina pyörinyt telakan ympärillä. Tarinan päähenkilö, nuori Gideon Fletcher unelmoi  
kuitenkin toisenlaisesta tulevaisuudesta. Hän jättää Wallsendin, telakan ja elämänsä rakkauden nähdäk-
seen maailmaa. Kun Gideon palaa kotiin 14 vuotta myöhemmin, hän löytää Wallsendista henkitoreissaan 
olevan telakan sekä toisen miehen kanssa kihloihin menneen nuoruudenrakastettunsa - ja päättää pelas-
taa molemmat.  
Viimeisen laivan rooleissa nähdään muun muassa Tom of Finland -musikaalissa Touko Laaksosen upean 
nimiroolin tehnyt Olli Rahkonen, Taneli Mäkelä, Suurlähettiläistä tuttu Jussu Pöyhönen, sekä Rock of Age-
sissa loistaneet Anna Victoria Eriksson ja Mikael Saari.  
 
Liput 37,- (norm. 47,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 22.5.-2.6.17 ensisijaisesti yhdistyksen 
s-postiin otsikolla ”Laiva” (tai Sanda Slipic p. 044 907 2919). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
**************************************************************************************************** 
Åbo Svenska Teater ylpeänä esittää… 

PIAF- jag ångrar ingenting perjantaina 6.10.2017 klo 19.00 
(suom. PIAF- en kadu mitään, esitys tekstitetty suomeksi) 

 
Esitys keskittyy Edith Piafiin vahvatahtoisena naisena. Hän tuli köyhistä oloista, panosti  
laulamiseen ja hänestä tuli tähti. Menestyksen hinta oli kova, Piaf laiminlöi sekä ystävät  
että rakkauden hyläten monia ihmisiä uransa vuoksi. Esityksessä kuolemansairas Piaf  
tarkastelee elämäänsä ja tekee sovinnon menneisyytensä kanssa. Yleisö saa kuulla  
monia Edith Piafin unohtumattomia lauluja, mm. Non, je ne regrette rien, Milord, Hymne  
à l’amour sekä Sous le ciel de Paris. Edith Piafia esittää Emma Klingenberg.  
 
Liput 35,-/30,-/25,-/kpl (norm. 38/33/28,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 1.-11.8.17 ensisi-
jaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Piaf” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
Siinä sitä taas oli, asiaa ja kevennystä. Jos Sinua kiinnostavan tapahtuman varausaika alkaa vasta tuon-
nempana, laita muistutus kalenteriisi… 

Keväisin terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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