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Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen  
maanantaina 9.11.2020 klo 17.00 
Panimoravintola Kouluun (Eerikinkatu 18, Turku) 
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset  
yhdistysten syyskokousasiat. Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  
 
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen 1.11.2020 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsi-
kolla ”Syyskokous” (tai tekstiviestillä 0500 768826, Jaana Digert). Kokouksessa tarjolla kahvit klo 16.30 
alkaen, joten muista mainita mahd. erikoisruokavaliostasi. Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukä-
teisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle kokoustarjoilua.             Tervetuloa! 
************************************************************************************* 

Yritystarina ylitse muiden Turun kaupunginteatterissa… 

NOKIA to 3.12.2020 klo 19.00 
 
Jorma Ollila on täynnä unelmia lähtiessään kehittämään kumisaappaista  
tunnettua Nokiaa. Hän haluaa tehdä siitä Suomen ensimmäisen aidosti  
globaalin suuryhtiön. Mies onnistuu, mutta kun maailma muuttuu, alkaa maa järkkyä yrityksen alla. 

Nokia kohosi vuonna 1998 maailman ylivoimaisesti suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Nokian brändi 
oli 2000-luvun alussa yksi maailman tunnetuimmista. Vuonna 2008 Nokia oli 51 miljardin liikevaihdollaan 
suurempi, kuin Suomen valtion budjetti. 155-vuotisen taipaleen aikana yhtiö sai kaiken ja menetti melkein 
kaiken. Soittoääni Nokia-tune oli kerran yksi maailman tunnetuimmista sävellyksistä, mutta tämän päivän 
Nokia on jo jotain muuta.  

Rooleissa Anna Victoria Eriksson, Minna Hämäläinen, Stefan Karlsson, Mika Kujala, Taneli Mäkelä, Olli 
Rahkonen, Kimmo Rasila, Carl-Kristian Rundman. 

 
Lippujen hinnat: 34,-/perus, 31,-/eläke ja 15,-/opisk. Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) 30.10.2020 
mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Nokia” (tai 0500 768826, Jaana Digert). Vahvistuk-
sen kera saat maksuohjeet.  
**************************************************************************************** 
Pitkästä aikaa retkelle… 

Päiväretki Mathildedalin joulumarkkinoille la 28.11.2020 
 
Matkaan lähdetään Kansallisen kirjakaupan edestä (Linnankatu 19, kierto- 
ajojen pysäkiltä) klo 11.00. Paluumatkalle Turkuun lähdetään klo 18.00.  
Ei pysähdyksiä meno- tai paluumatkalla. 
 
Joulumarkkinoilta löydät joulutorin, ohjelmaa kaiken ikäisille, syötävää ja juotavaa sekä täydellistä joulutun-
nelmaa. Kaikki alueen yritykset ovat myös Joulumarkkinapäivänä pidempään auki. Markkinapäivä on siis 
mitä otollisin tilaisuus ostaa joululahjoja! 
 
Bussiin otetaan reilut 30 matkustajaa, jotta voidaan taata turvavälit. Retkelle voi varata max 2 paik-
kaa/jäsen. Sitovat varaukset 18.11.20 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Retki” (tai 
0500 768826, Jaana Digert). Retkilipun hinta (eli omavastuu) on 5,-/lähtijä. Vahvistuksen kera saat mak-
suohjeet. 

 
Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 

Tiedote 3 / 2020 

13.10.2020 
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