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Tervehdys puheenjohtajalta!
Kevätkokous pidettiin 3.9.2020 Lounasravintola Viialan Sydämessä. Ennen
kevätkokousta yhdistyksen hallitus kokousti. Päätimme perua
pikkujouluristeilyn 14.11.2020 vallitsevan tilanteen vuoksi.
Pikkujouluja emme kuitenkaan halua jättää pitämättä, joten pidetäänkin ne
Akaan Keilahallilla 28.11.2020. Lisätietoja tiedotteessa.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mielessäsi on jokin mukava ja sopiva
tapahtuma, jonka haluaisit järjestää. Mietitään yhdessä toteutusta.

Oikein mukavaa syksyn aikaa!
Toivottaa Jutta Kuitunen, puheenjohtaja

Tärkeitä päivämääriä:
Yleinen kokous / syys 12.11.2020 klo 18.00 paikkana Akaan virastotalo, valtuustosali
Pikkujoulu 28.11.2020 klo 16.00-19.00 Akaan Keilahalli
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ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
TARKISTA JA PÄIVITÄ TIETOSI OMAJHL:SSÄ!
www.jhl.fi
OmaJHL:ään tarvitaan oma käyttäjätunnus ja salasana –
Jäsenpalvelu 24h:n tunnukset eivät enää käy
JHL otti kesäkuussa käyttöön uuden sähköisen palvelun. OmaJHL on
korvannut Jäsenpalvelu 24h:n. Uudistumisen myötä palveluun tarvitaan
myös uusi käyttäjätunnus ja salasana.
OmaJHL ei toimi Internet Explorer –selaimella.
OmaJHL:n tunnuksilla ilmoittaudutaan myös kursseille. Ilmoittautuminen
tapahtuu suoraan koulutuskalenterista.
Liitto lähettää ajankohtaista tietoa asioista esim sopimusneuvotteluista ja
noin 10 kertaa vuodessa Pointti -jäsenkirjeen sekä Yhdistyskirjeitä.
Päivittämällä tietosi varmistat tiedonsaannin nopeasti ja ajantasaisesti.

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa yhdistyksen
toiminnasta sekä liitosta ilmoita myös
sähköpostiosoitteesi.
jutta.kuitunen@akaa.fi
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Akaan JHL ry tarjoaa jäsenilleen
virkistys- ja liikuntatoimintaa.
Edut ovat voimassa toistaiseksi.
Vallitsevan tilanteen takia tiedotteen edut saattavat muuttua teattereiden,
uimahallien ja keilahallin osalta koronatilanteen takia. Tarkista tiedot wwwsivulta tai ottamalla yhteyttä ko järjestäjään ennen kuin käytät etuisuuksia.

Lisätietoja voi kysellä puheenjohtajalta
Jutta Kuitunen
puh. 040 3353 212 (työ)
s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi

AKAAN JHL RY 220

Varaa kalenteriisi!
Yhdistyksen pikkujoulut vietetään tänä vuonna keilaten ja
syöden
28.11.2020 klo 16.00-19.00 Akaan Keilahallilla

Ilmoittautumiset ottaa vastaan puheenjohtaja
Jutta Kuitunen mieluiten sähköpostilla
jutta.kuitunen@akaa.fi
mutta myös puhelimella numeroon
040 335 3212

ILMOITTAUTUMISET
9.11.2020 MENNESSÄ

www.akaanjhl.fi
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Viialan Teatteri
(Tutustuu sivuun Turvallisesti teatteriin, osoitteessa www.viialanteatteri.net, siellä on
tietoa esim muuttuneista käytänteistä vaatesäilytyksen ja väliaikatarjoilun suhteen.)
Ohje:
- 1 kerta/näytelmä
- SÄHKÖINEN VARAUS - OSTOAVAIN: J1H3L7, ostoavain tulee syöttää
varausikkunassa, jotta JHL-lippu tulee esille. Järjestelmä vaatii myös nimitiedon vielä
erikseen lippuun tulevaksi. Esim. saman työpaikan jäsenenne voivat varata samalla
varauksella ja sitten tulee pakotettu ikkuna, johon jokaiselle lipulle nimetään saaja.
Toimitus ja maksutavat ovat myös pakotetut eikä niitä voi vaihtaa. Toimitus tapahtuu
aina esitysiltana teatterin lipunmyynnistä jäsenkorttia vastaan.
- SOITTAMALLA: samaan tapaan kuin ennen. Teatterin puhelimeen ei enää vastata
koko päivää vaan teatteri ilmoittaa puhelinmyynnin ajat internetsivuillaan. Lunastus
jäsenkorttia vastaan teatterin lipunmyynnistä esitysiltana. Puh. 0400 969 490
(parhaiten tavoittaa alkuillasta), kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- näytä jäsenkorttia lippuluukulla
- Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun
Esityskausi 9.10.2020-12.12.2020, muutokset mahdollisia
Vadelmavenepakolainen
Hillitön komedia suomalaisesta miehestä, joka haluaa
tulla ruotsalaiseksi.
Mikko Virtanen on suomalainen mies, jolla on ongelma. Hän
on syntynyt väärään kansalaisuuteen. Hän tuntee olevansa
ruotsalainen sielu suomalaisessa ruumiissa. "Suomessa olen
kansalaisuustransuna yhden ihmisen vähemmistö, jonka
ihmisoikeudet ovat huonolla tolalla."
Mikko ei halua olla mörökölli, ahdistunut, omaan mitättömyyteensä uskova
suomalainen mies vaan syntyperäinen, moderni, pehmeä ja ymmärtäväinen ruotsalainen
perheenisä. "Jotenkin minusta tuntuu, että lumikin on Ruotsin puolella puhtaampaa ja
kauniimpaa. Se sataa maahan vapautuneemmin, kuin lumihiutaleetkin tietäisivät leijailevansa
maahan moniarvoisessa ja suvaitsevassa maassa. Suomessa lumi leijailee maahan
ahdistuksen maaperään, masentuneiden ihmisten hartioille. Lumi sekoittaa liikenteen, tekee
enkelin eteiseen."
Alkaa Mikko Virtasen vaikea mutta vimmainen muuntuminen rakkaan naapurimme, maailman
demokraattisimman yhteiskunnan, kelpo kansalaiseksi. "Ruotsissa vanhojen kerrostalojen
ovetkin aukeavat sisäänpäin."
Näyttelijät:
Ohjaus:
Esityksen kesto:

Teemu Polakovski, Anne Myllymäki, Anniina Tapioharju,
Jukka Ussa, Neea Lumiaho, Mariia Herckman ja Marika Mantonen
Arto Mantela
arvio n 2,15 h sis väliajan.
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Esitykset:
Su 1.11.2020 klo 15:00
La 7.11.2020 klo 17:00
Esitys pohjautuu toijalalaisen
Kalle Kuusisen ja hänen
vaimonsa sodanaikaisiin kirjeisiin.
Niissä on iloa, surua ja huumoria
Musiikillisen esityksen on
kirjeiden pohjalta dramatisoinut ja
ohjannut Kaarina Perola.
Näyttelijät: Marja-Terttu ja Lasse
Kanerva
Muusikot: Jukka Hänninen ja
Tomi Pöntinen

Ensi-ilta marraskuussa 2020
Hölmöläiset ovat tunnettuja
ahkeruudestaan ja siitä ettei kaikkea
tarvitse tehdä perinteisellä tavalla,
niinpä kaikki työnteko yleensä
tuppaa menemään pieleen, mutta se
ei lannista tätä saloseutujen kansaa.
Vaikka heitä pidetään hölmöinä, niin
hyväntahtoisia ja auttavaisia he ovat.
Esityksen kesto noin 1h 20 min (sis.
väliajan)
- Akaan JHL tarjoaa liput yhdelle
aikuiselle ja saman perheen lapsille!
- Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun
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Toijalan näyttämö, teatteri ja
kesäteatteri
Ohje:
- 1 kerran/näytelmä, koskee myös kesäteatteria 1 kerta/näytelmä
- varaa lippusi teatterilta ajoissa, puh. 040 7443 517
- kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- näytä jäsenkorttia lippuluukulla
- Akaan JHL tarjoaa liput yhdelle aikuiselle ja saman perheen lapsille!
- Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun
Seuraa Toijalan Näyttämön www-sivuja
https://www.toijalannayttamo.com/

SYKSYLLÄ 2020 KOKO PERHEEN NÄYTELMÄ

PIKKU PRINSSI
Ensi-ilta 10.10.2020
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Valkeakosken kaupunginteatteri
Ohje:
- 1 kerran/Lemmen Jättiläinen -näytös
- varaa lippusi teatterilta ajoissa, puh. 040 335 7027
- kerro olevasi Akaan JHL:n
- näytä jäsenkorttia lippuluukulla
- Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun
Teatterin lipunmyynti on avoinna:
Ma-ke-pe klo 12-15
Ti-to klo 12-17
Puh. 040 335 7027
Seuraa Valkeakosken teatterin www-sivuja ja katso esitysajat

Lemmen Jättiläinen
(ensi-ilta 3.10.2020)
Aki Sirkesalon musiikkiin pohjautuva uusi musiikkinäytelmä.
Ensimmäistä kertaa Suomessa nyt kantaesityksenä Valkeakosken
kaupunginteatterissa!
”Naispaholainen”, ”Enkeleitä onko heitä”, ”Kissanainen” jne.
Rakastettujen laulujen sanoituksiin perustuva tarina vie meidät sekä nuorten, että
aikuisten ihmisten elämänkohtaloihin, ihmissuhteisiin, riemuihin ja suruihin. Mikä on
sallittua, miksi kaikki kielletty on niin kiihottavan kiinnostavaa?
Näyttämön täydeltä tunteita, tanssia, tarinaa, lämpöä, lempeä, lahjakkuutta! Kaikessa
sykkii Akin hurmaavan suomisoulin poljento.
Esityksen kesto n. 2,5 h
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Urjalankylän kesäteatteri
Ohje:
- näytä jäsenkorttia lippuluukulla ja kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun

Kesäteatterin esitykset peruttu!
Iivarin nimipäivät siirtyvät kesään 2021

Akaan Keilahalli
Ohje:
- 1 tunti/viikko + kengät
- varaa ratasi keilahallilta puh. 050 3437 526, kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- näytä jäsenkorttia tiskillä
Aukioloajat:
Maanantai
Tiistai-torstai
Perjantai-lauantai
Sunnuntai

suljettu
13.00 – 20.00
13.00 – 23.00
suljettu
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Valkeakosken uimahalli,
Ohje:
- 1 kerta / viikko (lähinnä Akaan alueen jäsenille)
- kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- näytä jäsenkorttia tiskillä
Aukioloajat 15.8-15.6. (Yleisö) ,suljettu toistaiseksi
ma, ke, pe klo 8:00-20:30
ti, to klo 6:00-20:30
la klo 12:00-17:00
su klo 9:00-17:00
Urheilutalo on avoinna 1.8.-15.6. arkisin klo 8:00-21:30
(ti ja to 15.8. alkaen klo 6:00-21:30) ja viikonloppuisin klo 9-17 pyhäajat poislukien.

Forssan Vesihelmi
Ohje:
- 1 kerta / viikko (lähinnä Urjalan alueen jäsenille)
- kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen
- näytä jäsenkorttia tiskillä
Aukioloajat: suljettu 31.5.2020 asti
12.8.2019 - 31.12.2019 ma, ke, pe klo 06 - 21
ti ja to klo 10 - 21
la ja su klo 11 - 18
Tarkista aukioloajat 1.1.2020 lukien.

Punkalaitumen uimahalli
on suljettu vuoden 2020 loppuun asti
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AKAAN JHL:N TOIMIHENKILÖT 2020-2021
HALLITUS
Jäsenet:
puh.
Jutta Kuitunen, puheenjohtaja
040 335 3212
Päivi Lehmusvirta, varapuheenjohtaja 040 335 3398
Maarit Nisula, sihteeri
040 335 3223
Pekka Sintonen, jäsen
040 335 3267
Helena Lehtimäki, jäsen
040 335 3086
Riitta Lehtonen, jäsen
040 335 3566
Sami Riutta, jäsen
040 335 3409
Anne Peurala, jäsen
040 335 3091
Sanna Voittonen, jäsen
040 579 1155
LUOTTAMUSHENKILÖT JA MUUT TOIMIJAT
Pääluottamusmies
Päivi Lehmusvirta
paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi

puh. 040 335 3398, s-posti:
tavattavissa ke-to, Mäntysalontie 3, Nahkialan koulu

Varapääluottamusmies
Pekka Sintonen

040 335 3267, s-posti: pekka.sintonen@akaa.fi

Perhepäivähoitajien luottamusmies
Helena Lehtimäki
040 335 3089, s-posti helena.lehtimaki@akaa.fi
JÄSENASIAINHOITAJA
Jutta Kuitunen

040 335 3212, s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi

TIEDOTUSVASTAAVA
Maarit Nisula

040 335 3223, s-posti: maarit.nisula@akaa.fi

OPINTOSIHTEERI
Päivi Lehmusvirta

040 335 3398, s-posti: paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi

TALOUDENHOITAJA
Maarit Nisula

040 335 3223, s-posti: maarit.nisula@akaa.fi

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (Akaan kaupunki)
Jutta Kuitunen (JHL) 040 335 3212. s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi
tavattavissa ma-ke, Myllytie 3, kaupungintalo
1. varatyösuojeluvaltuutettu
Marja Mäkelä (Tehy),s-posti.marja.taru.makela@akaa.fi (poissa toistaiseksi)
2. varatyösuojeluvaltuutettu
Kati Järvinen (SuPer), s-posti: kati.jarvinen@akaa.fi
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AKTIIVIKSI!
JHL:n paikallisessa yhdistyksessä eli Akaan JHL:ssa tehdään aktiivista, tärkeää
edunvalvonta- ja järjestötyötä JHL jäsenten hyväksi.
Yhdistyksen tehtäviin kuuluu edunvalvonnan lisäksi mm. jäsenasioiden ylläpito,
jäsenhankinta ja erilaisten koulutus- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen.
Yhdistyksen toimijoilla on laajaa osaamista ja tietoa yhdistyksen alla olevista ammateista.
Näitä taitoja toimijat voivat kehittää mm. JHL:n tarjoamilla yhdistystoiminnan kursseilla.
Aktiivitoimijana voit siis kehittää omia taitojasi, ja JHL:n eri tilaisuuksissa tutustut muihin
upeisiin JHL:siin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan, ja uusista
aktiiveista on aina pulaa.
Etsiydy siis yhdistyksesi nykyisten aktiivien luo!
www.akaanjhl.fi
Facebookistakin meidät löydät 

