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Tiedote 2/2010
Tapahtuma
Seitsemän veljestä
Risteily
Jäsenkokous
Viimeinen valssi
Glögitilaisuus

Aika
11.8.
7.-8.9.
5.10.
17.11.
14.12.

Ilmoittautuminen alkaa
14.6.
1.8.
15.9.
1.10.
ei ilmoittautumista

Seitsemän veljestä, Emma teatteri, Naantali, ke 11.8.2010
Aleksis Kiven perinteinen ”Seitsemän veljestä” esitetään ei perinteisin menetelmin ”voimalla neljän
miehen”. Sonnilaumaa ohjaa Kari-Pekka Toivonen, ja käsikirjoituksen on tehnyt Mikko Koivusalo.
”Näin railakasta tulkintaa Kivestä ei ole vielä veistetty. Tervetuloa paikalle, kun on kerrankin hauskaa olla
suomalainen.”
Lähdemme linja-autolla Turusta Ortodoksisen kirkon edestä klo 17.30. Naantalissa varaamme aikaa
kävelyyn, koska matkaa autolta teatteriin on noin 500 m. Esitys alkaa klo 19.00 ja kestää reilut kaksi tuntia.
Paluumatkalle lähdemme klo 22.00. Mukaan mahtuu 50 henkilöä, myös seuralaiset ovat tervetulleita.
Osallistumismaksu on jäseneltä 20 euroa ja seuralaiselta 25 euroa.
Maksut suoritetaan 7.7.2010 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 204918-43199.
Sitovat ilmoittautumiset 14.6. - 7.7. Eeva Nyqvistille, sähköpostitse nyqvist.eeva@gmail.com tai
puhelimitse 040 540 2656

Miniristeily ti 7.9.2010
Tervetuloa syysristeilylle Viking Amorellalle 7.-8.9.2010. Tilattuna on 20 A-luokan hyttiä. Myös seuralaiset
ovat tervetulleita.
Aikataulu
Ti 7.9. klo 8.00
Ti 7.9. klo 8.45
Ti 7.9. klo 10.00 - 11.00
Ti 7.9. klo 12.00
Ke 8.9. klo 7.35

Lippujen jako terminaalissa alkaa
Laiva lähtee Turun satamasta
Yhteinen tilaisuus arpajaisineen
Buffet-lounas laivan ruokasalissa kannella 8
Laiva saapuu Turkuun

Osallistumismaksu on 24 euroa/hlö, johon sisältyy majoitus A-luokan kahden hengen hytissä, pullakahvit,
yhteinen buffet-lounas ruokajuomineen sekä yhteinen tilaisuus kokoustiloissa.
Maksut suoritetaan ma 31.8.2010 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 204918-43199.
Sitovat ilmoittautumiset 1.8. -29.8.2010 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net tai
puhelimitse 040 727 7172

Jäsenkokous ja lounas, If, ti 5.10.2010
Jäsenkokous tiistaina 5.10.2010 klo 12.00 – 13.30 Ifin luentosalissa ja sen jälkeen lounas ruokalassa.
Meidän entisinä vakuutusihmisinä täytyy myös ajatella, mitä sitten tapahtuu, kun meistä aika jättää. Miten
siihen voisimme valmistautua taloudellisesti? Mitä omaistemme on silloin muistettava?
Jäsenkokouksen esitelmän pitää varatuomari Tomi Rimpi aiheena omaisuuden siirto sukupolvelta toiselle
(verosuunnittelu ennakkoperintöön ja varsinaiseen perintöön, testamentti yms.)
Alustetaan keskustelu osalle jäsenistöämme kuuluvista eduista hautausavustus ja perhe-eläke.
Puheenvuoro aiheeseen liittyvästä lomakkeesta, joka tulee verkkosivuillemme.
Kokouksen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Ifin ruokalassa lounaalle. Sen aikana voimme
keskustella luennoitsijamme kanssa mm. esitykseen liittyvistä kysymyksistä. Luonnollisesti on hyvä tilaisuus
muuhunkin seurusteluun.
Tilaisuus on vain jäsenille. Jäsenkokouksen ja lounaan tarjoaa eläkekerho.
Ilmoittautuminen on 15. - 29.9.2010 Anneli Palinille: sähköposti anneli.palin@gmail.com tai puhelin 041
507 3239. Erikseen on mainittava sitovasti lounaalle osallistumisesta. Mukaan mahtuu enintään 100
jäsentä.

Viimeinen valssi, Helsingin Kaupunginteatteri, ke 17.11.2010
Elämä jatkuu, se vain muuttaa muotoaan. ”Viimeinen valssi on huvittava ja liikuttava musiikkinäytelmä, joka
käsittelee ajankohtaista aihetta – vanhenemista”, ohjaaja Raila Leppäkoski kiteyttää näytelmänsä.
Rooleissa mm. Sara Paavolainen, Leena Uotila, Riitta Havukainen, Ulla Tapaninen, Seppo Maijala ja Merja
Larivaara
Näytös alkaa klo 13.00, joten lähdemme kohti Helsinkiä Ortodoksisen kirkon edestä jo klo 9.45. Ehdimme
mennessä poiketa kahville ja teatterin väliajalle tilaamme myös kahvin valmiiksi. Paluumatkalle tilaamme
suolapalan ja pienen pullon juotavaa. Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Osallistumismaksuun 35 euroa jäseneltä ja 45 euroa seuralaiselta sisältyvät bussimatka, teatterilippu,
väliajan kahvi ja paluumatkan eväät.
Maksut suoritetaan 17.10.2010 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 204918-43199.
Sitovat ilmoittautumiset 1-17.10.2010 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net tai
puhelimella 040 727 7172.

Vapaamuotoinen Glögitilaisuus, ti 14.12.2010 klo 17.00 alkaen,
Panimoravintola Koulu, Turku
Kokoonnutaan lasilliselle tai kahdelle, rupatellaan kuulumisia ja virittäydytään pikkujoulun tunnelmaan.
Tapaaminen on omakustanteinen eli jokainen maksaa omat juomansa.
Pientä yllätysohjelmaa ja kilpailuja on odotettavissa.
Ei ilmoittautumisia! Samalla testataan tämän tyyppisten vapaiden tapaamisten toimivuutta.
Tervetuloa yksin, kaksin, kolmin…..!

Seuraava tiedote
Seuraava jäsentiedote tulee marras- joulukuun vaihteessa.

