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Hei jäsen, hyvää alkanutta vuotta 2020!  
 
Yhdistyksen syyskokous istuttiin Panimoravintola Koulussa marraskuussa 2019. 
Henkilövalinnat 2020-2021 tehtiin ja yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kari Valtonen. Hallitukseen tulivat 
valituiksi vanhat konkarit Digert Jaana, Salmi Tarja, Hafizovic Edvina, Koskinen Sari, Salonen Maarit, Lai-
tonen Paula ja Laaksonen Heidi. Uutta verta hallitukseen tuovat Katajamäki Mira, Ahlman Katri ja Viiristö 
Merja. Yhdistyksen luottamusmiehenä jatkaa Salonen Maarit, varalla Hafizovic Edvina. Kirjaston luotta-
musmiehenä jatkaa samainen Salonen Maarit, varaa ei valittu, täydennetään kevätkokouksessa. Hyvin-
vointitoimialan luottamusmiehenä jatkaa Hafizovic Edvina, varaa ei valittu, täydennetään kevätkokoukses-
sa. Toiminnantarkastajina vuonna 2020 jatkavat Niinimäki Rauni ja Vaittinen Tuomas (varalla Siren Merja 
ja Järveläinen Pirjo). Yhteisjärjestön edustajistossa edustavat Valtonen Kari (varalla Laaksonen Heidi), 
Hafizovic Edvina (varalla Digert Jaana), Ahlman Katri (varalla Koskinen Sari) ja Viiristö Merja (varalla Salmi 
Tarja). SAK:n Turun paikallisjärjestön edustajistossa edustavat Ahlman Katri ja Katajamäki Mira. 
Yhdistyksen työväenlehtisetelin arvo vuonna 2020 on 40,-. 
 
************************************************************************************************************************* 

Nyt mukaan lätkähurmokseen… 

Lähde kannustamaan TUTO voittoon! 
 
Yhdistys on varannut TUTOn runkosarjan kotipeleihin voucherlippuja hintaan  
5 € / kpl, hinta on aikuisille ja lapsilla sama (peruslippu normaalisti 17,-).  
TuTon kotiottelut pelataan Marli Areenalla (Hippoksentie 2, Turku). 
Liput kelpaavat mihin tahansa valitsemaasi runkosarjan kotiotteluun  
tammi-maaliskuussa 2020. 
 
Voucher-lippua ei tarvitse vaihtaa varsinaiseen lippuun, vaan järjestyksenvalvojat ottavat sen talteen si-
säänkäynnin yhteydessä. Kannattaa silti olla ajoissa paikalla, sillä näillä lipuilla halliin pääsee niin kauan 
kuin on tilaa. Tosin ihan täynnä halli on ollut äärettömän harvoin. 

Otteluaikataulun löydät osoitteesta www.tutohockey.fi  ottelut. Ja kun kotisarakkeessa lukee TUTO, on 
kyseessä kotiottelu. 

Sitovat lippuvaraukset (max. 5 kpl/jäsen) 31.01.2020 asti tai niin kauan kuin lippuja riittää ensisijaisesti yh-
distyksen s-postiin otsikolla ”TUTO” (tai Kari Valtonen p. 050 307 4248). Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 

************************************************************************************************************************ 
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Käy JHL:n sivuilla 
päivittämässä tietosi ja 
TIENAA TONNI! 

 

http://turku476.jhlyhdistys.fi/
http://www.tutohockey.fi/
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Kulttuurien kiehtova kohtaaminen Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä… 

ZAMBEZI to 26.3.2020 klo 19.00  
 
Eurooppa kaaoksessa. Suomalainen perhe Helsingin Katajanokalta saapuu  
pakolaisina Zambeziin, Afrikkaan. Miten he pärjäävät, isä, äiti, kaksi tytärtä  
ja mummo? Miten heidät otetaan vastaan? Tarinassa iskevät yhteen mamut,  
suvakit ja zambinationalistit. Syntyy draamaa, laulua ja vihapuhetta. 
  
Lippujen hinnat: 29,- perus-/27,- eläkeliput/13,- opisk. Sitovat lippuvaraukset viimeistään 27.1.2020 
ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Zambezi” (tai Jaana Digert 0500 768826). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
Klassikkoteoksesta on luvassa oopperamaisen näyttävä modernisointi… 

Niskavuoren nuori emäntä pe 28.2.2020 klo 19.00 
Kaupunginteatterin päänäyttämöllä 

 
Raha ei kasva puussa. Tai sitten se kasvaa juurikin puissa. Metsä on  
suomalaiselle terapeuttinen paikka, joka vastaa niin kuin sinne huudetaan.  
Metsä on myös Niskavuoren tilan kasvavan vaurauden perusta. Puita  
kaadetaan hellanpesään kahvinkeittoa varten, puita kaadetaan entistä  
isomman talon rakennustarpeiksi, puita kaadetaan teollisuuden loputtomaan  
nieluun. Rahan lisääntyessä myös sen kuristusote ihmisistä kasvaa.  
 
Niskavuoren nuori emäntä on Hella Wuolijoen näytelmä vuodelta 1940. Siinä Wuolijoki näytti kansalle uu-
denlaisen kuvan synnytystuskia kärsivän Suomen naisista. Niskavuorella kaapin paikan määrääkin emän-
tä, miesten jäädessä pelinappuloiksi. Mutta suurin määräysvalta talossa on rahalla. Niskavuoren rintamailla 
märät havunoksat piiskaavat omaa paikkaansa etsivien kasvoja ja ihmisten mielissä roihuava palo tukah-
dutetaan tilan edun nimissä. 
 
Lippujen hinnat: 33,- perus-/31,- eläkeliput/22,- opisk. Sitovat lippuvaraukset 31.1.2020 mennessä en-
sisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Niskavuori” (tai Jaana Digert 0500 768826). Vahvistuksen kera 
saat maksuohjeet.  
************************************************************************************************************************* 
Lämmin komedia sääntöjen ja kunnollisten työkalujen tärkeydestä… 

Mies joka rakasti järjestystä ke 1.4.2020 klo 19.00  
Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 
 
"Voit ottaa vähän rauhallisemmin”, ne sanoivat. Joukko 31-vuotiaita, joiden  
työt ovat tietokoneen uumenissa. Yhteiskunta, jossa kukaan ei osaa peruuttaa  
peräkärryä, ja sitten ne sanovat minulle, ettei minua enää tarvita. Onko se  
kohtuullista? Olavi ei ymmärrä nykyajan ihmisiä, jotka eivät osaa enää mitään hyödyllisiä taitoja, eivätkä  
tiedä kuinka asioiden kuuluu olla. Hän on joutunut eläkkeelle työpaikastaan, ja hänet  
on syrjäytetty asumisoikeusyhdistyksen puheenjohtajan pallilta. Lisäksi Olavin sydän  
on särkynyt, eikä hän tiedä, kuinka jatkaa elämäänsä yksin. 

Mies, joka rakasti järjestystä on lämminhenkisen huumorin värittämä draamakomedia. Äkäinen, mutta eh-
dottomasti valloittava. 

Lippujen hinnat: 30,- perus-/28,- eläkeliput/17,- opisk. Sitovat lippuvaraukset 29.2.2020 mennessä en-
sisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Mies” (tai Jaana Digert 0500 768826). Vahvistuksen kera saat 
maksuohjeet.  

 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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