
Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 
yhdistys 476 

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

 

 
 
 
 
 
 
Tervetuloa yhdistyksen  

Kevätkokoukseen maanantaina 23.4.2018 klo 17.00  
Turun kaupunginteatteriin (Itäinen Rantakatu 14) 

 
Kokoonnumme teatterin ala-aulaan kello viideksi ja lähdemme 
tutustumiskierrokselle remontoituun teatteritaloon.  
Kävelyä ja portaita on paljon, joten hyvät kengät jalkaan! 

 
Kierros kestää noin tunnin ja sitten nautitaan kahvit ja ryhdytään kokoustamaan. 
Varsinainen kokous alkaa siis n. klo 18.00.  
 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen viimeistään ke 18.4.18 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpos-
tiin (osoite tiedotteen alalaidassa) otsikolla ”Kevätkokous” (tai Jaana Digert p. 040 6341429). Muista maini-
ta, jos et osallistu kävelykierrokselle vaan tulet suoraan kokoukseen! 
 
Kokouksessa on siis kahvitarjoilu, joten muistathan ilmoittaa myös mahd. erityisruokavaliostasi.  
Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet ko-
koustarjoilua. 
************************************************************************************************************************* 
 
 
Kevätkokous 23.4.2018 – Esityslista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 

a. kokouksen puheenjohtaja 
b. kokouksen sihteeri 
c. pöytäkirjantarkastajat 
d. ääntenlaskijat 

 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 
5. Ilmoitusasiat 

 
6. Toimintakertomuksen 2017 hyväksyminen 

 
7. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen esittely 

 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

 
9. Muut esille tulevat asiat 

 
10. Kokouksen päättäminen      

Tervetuloa! 
 

Tiedote 1 / 2018 

9.4.2017 
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Taas hauskaa menoa tiedossa Samppalinnan kesäteatterissa!  

NAIMAKAUPAT VEGASISSA tiistaina 19.6.2018 klo 18.00 
 
Kaiken piti mennä hyvin: Jack vie Betsyn Las Vegasiin, ostaa sormuksen,  
vie vihille ja kaikki ovat tyytyväisiä. Mutta illan tultua mikään ei olekaan  
enää hyvin. 
 
Casinon gangsteri iskee silmänsä hänen morsiameensa ja huijaa Jackin  
korttipöytään. Peliaddiktina Jack ei pysty vastustamaan kiusausta ja  
kohta hänellä ei ole enää morsianta eikä rahaa, kihlasormuksesta  
puhumattakaan! Jäljellä on vain äitivainajan sietämätön kummitus,  
jonka syytä alun perin koko sotku oli... 
 
Jack on kuitenkin valmis tekemään mitä tahansa saadakseen morsiamensa takaisin! Kenellä on lopulta 
voittava käsi, kun panoksena on rakkaus? 
 
Vauhtia, romantiikkaa, Vegas meininkiä ja hyvää musiikkia! Naimakaupat jotka ei ihan heti unohdu! 
Rooleissa mm. Veeti Kallio, Antti Lang, Reeta Vestman ja Marko Maunuksela. 
 

Liput 25,- (norm. 35,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) 7.-20.5.2018 ensisijaisesti yhdistyksen s-
postiin otsikolla ”Samppalinna” (tai Paula Laitonen p. 050 3314714 klo 16:n jälkeen). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Hakemukset jätettävä 19.4.18 mennessä! 

Kesäkoti Margareta 
 
Turun yhteisjärjestö JHL ry:n kesänviettopaikkaan Margaretan mökit,  
huoneet, asuntovaunu- ja telttapaikat ovat vuokrattavissa kesäksi 2018.  
Hinnat, hakemuslomake ja lisää infoa löytyy yhdistyksemme verkkosivulta.  
Hakemuskaavakkeita saatavana myös luottamusmiehiltä, Turun Yhteis- 
järjestö JHL ry:n toimistosta (Maariankatu 6) ja verkosta 

http://turkuyhteisjarjesto.jhlyhdistys.fi/margareta/. 
*************************************************************************************************************** 

Hei jäsen, mitä tehtäis? 
 
Mitä ja millaista puuhaa haluaisit yhdistyksen toimijoiden järjestävän jäsenistölleen? 
Ideoita otetaan vastaan. Kaikkea emme lupaa järjestää, mutta aivan varmasti 
kaikki ehdotukset käsittelemme. 
 
Lähetä ehdotuksesi tapahtumasta, retkestä, koulutuksesta, liikuntatuokiosta,  
lukupiiristä tms. huhtikuun aikana yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Virke”. 
 
************************************************************************************************************************* 
 
Siinä kaikki tällä kertaa. Nyt jäädään odottelemaan 
lämpeneviä kevään päiviä… 
 
 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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