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Hei jäsen, hyvää alkanutta vuotta 2021!  
 
Yhdistyksen syyskokous istuttiin Panimoravintola Koulussa 9.11.2020. 
Henkilövalinnat vuosille 2020-2021 tehtiin jo syyskokouksessa marraskuussa 2019. Muistin virkistykseksi 
tässä vielä valitut; puheenjohtajana jatkaa Kari Valtonen ja jäseninä Digert Jaana, Salmi Tarja, Hafizovic 
Edvina, Salonen Maarit, Laitonen Paula ja Laaksonen Heidi. Uusina Katajamäki Mira, Ahlman Katri ja Vii-
ristö Merja. Ahlman Katri pyysi eroa ja se myönnettiin, uutena hallitustyöhön lähti mukaan Kalervo Tuomi. 
 
Yhdistyksen työväenlehtisetelin arvo vuonna 2021 on 50,-. 
 

*********************************************************************************** 

Mitä naisen tulee tietää… 

KYSY SISKOILTA torstaina 4.3.2021 klo 19.00 
Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä  
 
Nyt avaudutaan naisten elämästä, naisten suulla. Kysy siskoilta  
käsittelee naiseutta ja hormonien vaikutuksia historian ja tutkimus- 
tiedon tunnustaen. Merkittävin rooli esityksessä on kuitenkin  
näyttämön eri-ikäisten naisten läsnäololla, kokemusten jakamisella  
ja voimaannuttavalla, myötäelävällä musiikilla.  
Puheenaiheina ovat muun muassa hysterian historia, pirullinen PMS,  
loputtomat ulkonäköpaineet, äitiys ja ikääntyminen. Niitä käsitellään kaunistelematta ja nauraen, mutta vit-
siä naiseuden piirteistä ei tehdä. Uuden teoksen tarinat ovat tekijäporukan omia tai muilta siskoilta lainattu-
ja, sillä tarkoitus on sanoittaa kaikille naisille tuttuja kokemuksia ja tarjota oivalluksia niihin liittyen. Et ole 
yksin. 
 
Esiintyjät Anna Victoria Eriksson, Susanna Haavisto, Linda Hämäläinen, Pauliina Saarinen ja Riitta Salmi-
nen. Muusikot Anna-Mari Kähärä ja Sara Puljula. 

 

Lippujen hinnat: 33,- perus-/31,- eläkeliput/15,- opisk. Sitovat lippuvaraukset (max. 2 kpl/jäsen) ajalla 
25.1.-2.2.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Siskot” (tai Jaana Digert p. 0500768826, teksti-
viesti mainio tapa). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

*********************************************************************************** 

Toisen on taivuttava… 

KAKSI PAAVIA tiistaina 27.4.2021 klo 19.00 
Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä  
 
Vuonna 2012 Katolista kirkkoa repivät isot kysymykset, kuten sen  
kanta avioeroon, ehkäisyyn, aborttiin, homopappeihin ja naispappeuteen.  
Lisäksi on puututtava kirkon suojissa tapahtuvaan hyväksikäyttöön,  
lahjuksiin ja rahanpesuun. Johtoon tarvitaan vahva suunnannäyttäjä.  
Skandaaleja Vatikaanin muurien suojaan paennut istuva paavi  
Benedictus katsoo, ettei hänestä ole jatkamaan tehtävässä.  
 
Seuraajakseen hän havittelee slummipappina tunnettua kardinaali Bergogliota siitä huolimatta, että ikämie-
het ovat opillisilta kannoiltaan, henkilöhistorialtaan ja persoonina kuin toistensa vastakohtia.  
 

Tiedote 1 / 2021 
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Kummankin painolastina ovat menneisyydessä tehdyt virheet, jotka heidän on kohdattava, ennen kuin he 
voivat saavuttaa rauhan itsensä ja toistensa kanssa. Ja kristikunnan ongelmien ratkaisemisen sijaan mo-
lempien haaveissa siintää eläkkeelle vetäytyminen. 
 
Paaveina Esko Roine ja Asko Sarkola.  

Lippujen hinnat: 30,- perus-/26,- eläkeliput/14,- opisk. Sitovat lippuvaraukset (max 2 kpl/jäsen) ajalla 
15.-24.3.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Paavit” (tai Jaana Digert 0500768826, teksti-
viesti mainio tapa). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

*********************************************************************************** 
 

Kuntavaalit tulossa – oletko lähdössä ehdokkaaksi? 
 
Seuraavat kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä 
edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat 
vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme. Kaiken takana on kunta! 
  
Yhdistyksemme jäseniä on aina ollut ehdokkaana kunnallisvaaleissa ja niin varmaan nytkin. Yhdistyksen 
hallituksen päätöksellä myös oma yhdistyksesi, JHL 476, osallistuu kunnallisvaalityöhön. Yhdistykseltä on 
mahdollisuus saada jonkin verran tukea aiheutuneiden vaalikulujen kuitteja vastaan. 
 
Ilmoitathan 28.2.2021 mennessä ehdokkuudestasi sähköpostitse yhdistyksen s-postiin: 
jhl476tku@dnainternet.net.  Ilmoita nimesi ja missä kunnassa olet ehdokkaana. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*********************************************************************************** 
 

Tässä kaikki tällä kertaa.  
 
Pysytelkäähän terveinä! 
 

 
 
 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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