
Osaston toimisto on avoinna 

tiistaisin klo 14-18 ja 

keskiviikko-perjantai klo 10-14, 

maanantaisin suljettu. 

Poikkeavat aukiolot ilmoitetaan 

netin ajankohtaista-osiossa 

www.pam069turku.com

Asunnottomien yö 17.10.2017
PAM 069 on tuttuun tapaan paikalla kera yhteistyökumppanien Turun 
kauppatorilla asunnottomien yönä alkaen klo 17.30.
Tarjoamme kaikille kuumaa mehua ja keksejä sekä soppatykistä soppaa. 
Jaamme myös lämpimiä asusteita niitä tarvitseville.
Tervetuloa käymään asunnottomien yössä!

Syksyn teatterina Edit Piaf  17.11.klo 19
Syksyn teatteriesitystä katsomme tällä kertaa Åbo Svenska Teaterin 
päänäyttämöllä. Näemme musiikkidraaman ”PIAF-jag ångrar ingenting”
(suom. PIAF- en kadu mitään). 
Yleisö saa kuulla monia Edith Piafin unohtumattomia lauluja, mm. Non, 
je ne regrette rien, Milord, Hymne à l’amour sekä Sous le ciel de Paris. 
Suomenkielinen tekstitys.
Jäsenhinta 28€ ja ei-jäsen avecilta 40€ sisältää esityksen ja väliaika-
kahvituksen. Ilmoittautumiset viimeistään 13.10. osaston toimistolle, 
mutta ilmoittaudu nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti.
Tämä tapahtuma laskutetaan, joten muistathan antaa myös 
laskutusosoitteen.

Esimiesten ajankohtaisilta  31.10. klo 17.00
Lähdemme kävelykierrokselle syksyisen Aurajoen rantaan tiistaina 
31.10 klo 17.00 Itäinen Rantakatu 64 Manillasta Köysisalin edestä. 
Reippailun jälkeen nautimme iltapalaa ja käymme läpi ajankohtaisia 
asioita. Ilmoittautumiset tarjoilun takia vetäjälle puh. 040 5540713 
tai toimistolle.

Turvallisuuskoulutus  12.10. klo 16.30 

Muistathan tilata jäsenkalenterisi 2018!
PAMin jäsenkalenterien tilauslinkki on auennut.
Helpoiten löydät tilauslinkin osaston nettisivuilta, ”Ajankohtaista” -osiosta.
(www.pam069turku.com). Tilatessasi tarvitset vain nimesi ja jäsen-
numerosi. Numeron löydät helposti jäsenkortistasi.

Työskenteletkö yksin?
Kohtaatko työssäsi haastavia asiakkaita? 
Pelottaako työmatkat? 
Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä uhka- ja väkivaltatilanteiden 
syntymistä. Turvallisuuskoulutus parantaa antaa tietoja ja taitoja hallita 
uhkaavia tilanteita niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Kouluttajana turvallisuusalan ammattilainen Raimo Erkkilä. 
Kahvia ja suolaista purtavaa tarjolla Kokouskellarissa (Yliopiston-
katu 33) klo 16.30 alkaen. Ilmoittautumiset  viimeistään tiistaina 10.10. 
klo 18 mennessä osaston toimistolle
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Puh. (02) 2313069 * toimisto@pam069turku.com 

www.pam069turku.com

Ilmoittautumiset ja tapahtumatiedustelut 

osaston toimistolle ellei toisin mainita.

Tule kanssamma 21.10.2017 klo 21 
TVO:lle (Turun Yliopiston Varsinais-
suomalainen osuuskunta ry, Köyden-
pujonanak. 14). 
Osallistumismaksu vain 5€ sisältää 
pääsylipun ja kaksi juomaa.
Ilmoittautumiset osaston toimistolle 
viimeistään perjantaina 13.10.
Paikkoja on rajoitetusti!

Black Metal -iltamat  21.10. klo 21


