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Arvoisa JHL 476:n jäsen! 
 
Nyt kaikki joukolla vaikuttamaan yhteisiin asioihin… 

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen  
ma 15.11.2021 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 mm. yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä luotta-
musmiehet vuosille 2022–2023. 
 
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään 8.11.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsi-
kolla ”Syyskokous” (tai Jaana Digert 0500 768826, tekstarillakin onnistuu).  
 
Kokouksessa on salaatti- ja kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, joten muista mainita mahd. erikoisruokavaliostasi. Voit 
osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle kokoustarjoilua. 
************************************************************************************************************************************* 

Jäsenkalenteri 2022 
 
Vuonna 2021 kalenteri muuttui tilaustuotteeksi, ja se postitettiin Motiivi-lehden mukana.   
Sait sen, jos ilmoitit syyskuun 2020 loppuun mennessä omaJHL:ssä tilaavasi sen.  
Jos olet laittanut tietoihisi merkinnän kalenterin tilaamisesta, saat sen myös jatkossa  
maksutta. Jos et ole tehnyt merkintää ”jatkuvasta” tilauksesta, kalenterin voi tilata verkossa: 
https://www.jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/motiivi-lehti/.  
Jos et asioi verkossa, jäsenpalvelun puhelinpalvelu 010 7703 430, ma–to klo 9–12. 

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

Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä… 

Hobitti pe 28.1.2022 klo 19.00 
 
Kun Gandalf-velho (Mika Kujala) saa taivuteltua kotikonnussa viihtyvän Bilbon  
(Teemu Aromaa) mukaan matkaansa, alkaa seikkailu, jossa hurjat taistelut,  
unenomaiset näyt ja ystävyyttä lujittavat yllätykset seuraavat toisiaan.  
Vaellusta vauhdittavat kääpiöt, vuorenpeikot, hämähäkit ja tietenkin Klonkku  
(Miska Kaukonen). Matkan päämääränä on vallata takaisin Yksinäinen vuori ja sen sisällä odottava aarre. 
Rikkauksien ja matkaseurueen välillä vain sattuu makaamaan tultasyöksevän lohikäärme Smaugin kokoi-
nen este… Leuat loksauttavasta esillepanosta vastaavat tekijät Taru sormusten herrasta -menestysesityk-
sen takaa. Mykistävää taitoa ja hengästyttävää lennokkuutta näyttämölle tuo yhteistyö Turun Taideakate-
mian sirkuslinjan kanssa. Tervetuloa ikimuistoiselle matkalle!   

Lippujen hinnat: 40,- perus-/30,- eläkeliput/20,- opisk. (norm. 54,-/49,-/30,-). Ikäsuositus 11+.                    
Sitovat lippuvaraukset (max. 2 kpl/jäsen) ajalla 1.-15.12.2021 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Hobitti” (tai Jaana Digert p. 0500768826, tekstarillakin onnistuu). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

 
Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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