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Hei jäsen 
 
Kesälomat on vietetty ja töihin on palattu. Loma-aikana on mahdollista  
levätä ja ladata akkuja tulevaa syksyä ja talvea varten. Toivottavasti itse  
kukin viihtyi kesäisillä laitumilla. Ja nyt löytyy virtaa osallistua tapahtumiin… 
************************************************************************************************************************* 
Nyt kaikki joukolla vaikuttamaan yhteisiin asioihin… 

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen ke 20.11.2019 klo 17.00 
Panimoravintola Kouluun (Eerikinkatu 18, Turku) 
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten  
syyskokousasiat. Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  
 
Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja  
varajäsenet, luottamusmiehet vuosille 2020–2021 ja edustajat sekä varaedustajat edustajistoihin. 
 
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu sekä luottamusmiesvaalit 
pidetään yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli ehdokas ei ole itse paikalla, häneltä tulee olla kirjallinen 
suostumus tehtävään. Valittavat luottamusmiehet ovat yhdistyksen pääluottamusmies ja varapääluotta-
musmies. Heidän lisäkseen valitaan toimialakohtaiset luottamusmiehet: vapaa-aikatoimialan kirjastopalve-
luihin ja hyvinvointitoimialalle. 
  
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen 6.11.2019 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsi-
kolla ”Syyskokous” (tai Jaana Digert 040 6341429).  
 
Kokouksessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, joten muista mainita mahd. erikoisruokavaliostasi. Voit osallistua 
kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle kokoustarjoilua. 

************************************************************************************************************************* 
Tervetuloa juhlistamaan 50 vuotiasta yhdistystäsi  

Time of My Lifen tilausnäytäntöön la 26.10. klo 17.00  
Aurinkobalettiin Manilla-teatterissa (Itäinen Rantakatu 64, Turku) 
 
Tiesitkö, että JHL 476 eli ikioma yhdistyksemme on perustettu 20.10.1969? 
Syntymäpäivää juhlistamme omalla tilausnäytännöllä ”Time of My Life”,  
joka on aikamatka 1980-luvun tanssilattialle ja kiehtovasti tempaa katsojat  
mukaansa kuuman tanssin pyörteisiin. Uutuusteos yhdistää aikakauden  
energisen musiikin, liikkeen ja visuaalisuuden. Moonwalkin ja Miami Vicen  
lisäksi teos tuo esiin 1980-luvun ilmiöitä ja maailman tapahtumia.  
 
Väliajalla on tarjolla kahvia ja mustikkatäytekakkua (laktoositon, gluteeniton).  
Ilmoita em. erityisemmät ruokavaliot imoittautuessasi. 
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 1.-13.10.2019 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin  
otsikolla ”Synttärit” (tai Kari Valtonen p. 050 3074248). Mukaan mahtuu 150 nopeinta. 
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Alan ykköstapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa… 

Kädentaitomessut lauantaina 16.11.2019 
 

Yhdistys järjestää jälleen bussireissun Suomen suurimmille käsityöalan messuille.  
 

Reissuun lähdetään lauantaiaamuna klo 8.00 Kansallisen kirjakaupan edestä  
(Linnankatu 18, kiertoajojen pysäkki). Paluu illalla samaan paikkaan. Ei pysähdyksiä meno- tai paluumat-
kalla. Paluukuljetuksen lähtöaika sovitaan menomatkalla. Liput jaetaan menomatkalla bussissa.  
 
Lippujen hinnat: jäsenelle 10,-/kpl ja ei-jäsenelle reissun hinta on 20,- (lippu 10,- + bussikyydit 10,-).  Si-
tovat ilmoittautumiset mukaan 1.-13.10.2019 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Messut” (tai 
Heidi Laaksonen p. 041 4525998). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. www.kadentaidot.fi. 
************************************************************************************************************************* 
Muista pakata mukaan passi tai kuvallinen henkilökortti! 

Lähde joulunalusmatkalle Tallinnaan pe-su 29.11.-1.12.2019!  
 
Matkaan lähdetään perjantaina 29.11. Kirurgisen sairaalan edestä  
(Luolavuorentie 2, Turku) klo 13.30.Tallink Megastar lähtee Helsingistä  
klo 16.30. Tallinnassa majoitutaan Hestia Hotel Seaportiin terminaalin  
kupeessa. Sunnuntaina Megastar lähtee Tallinnasta klo 13.30 ja sitten  
köröttelemme bussillamme kohti Turkua.  
 
Reissun hinta jäsenille on 100,- ja mukaan saa ottaa ulkopuolisen kaverin hintaan 172,-.  
Hinta sisältää bussi- ja laivamatkat, yöpymiset (2hh) ja aamiaiset hotelliaamuina.  
 
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 1.-13.10.2019 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tallinna” (tai 
Riitta Kuusinen p. 040 707 2446). Muista ilmoittaa myös lähtijöiden syntymäajat! Vahvistuksen kera saa 
maksuohjeet. Reissu toteutuu, jos mukaan saadaan vähintään 20 lähtijää! 
*********************************************************************************** 
Takuuvarma joulumielen nostaja Konserttitalossa… 

Svengaavaa joulua to 5.12.2019 klo 19.00  

Jatsikärpäsen purema on saanut joulumusiikin svengaamaan!  

Upeat sovitukset tunnetuista joululauluista tuovat hyvän joulumielen jokaiselle, ken talossa on. Illan sovi-
tuksista vastaa kapellimestari Antti Rissanen. Artisteina häärivät Juki Välipakka ja Marianna Jakobsson. 
Konsertin kesto 2h, sis. väliajan. 

Liput 15,-/kpl (kaikki lipputyypit, max. 2/jäsen). Sitovat ilmoittautumiset mukaan 14.-27.10.2019 ensisi-
jaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Joulukonsertti” (tai Jaana Digert p. 040 6341429). Vahvistuksen 
kera saat maksuohjeet. HUOM! Filharmonikkojen lippu toimii myös Fölin matkalippuna! 

*************************************************************************************************************** 
Kaksi teatterinjohtajaa Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä… 

Pukija to 12.12.2019 klo 19.00 
 
Näytelmän estradina toimivan takahuoneen tähtinä loistavat näyttelijät  
Esko Roine ja Asko Sarkola. Näytelmä kertoo täydestä omistautumisesta.  
Ja kuten nimestä voi päätellä, toinen pukeutuu esittääkseen Kuningas Learia ja  
toinen häntä pukee… 
 
Liput 21,-/perus, 18,50/eläke, työtön (max. 2/jäsen). Sitovat ilmoittautumiset mukaan 21.-31.10.2019 
ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Pukija” (tai Jaana Digert p. 040 6341429). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet. HUOM! Kaupunginteatterin lippu toimii myös Fölin matkalippuna ja sisältää narikan teat-
terissa! 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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