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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO
www.sammonelakekerho.net

TURKU 17.6.2011

Tiedote 1/2011
Tapahtuma
Tuli on irti, Logomo
Miniristeily
Jäsenkokous
Teatteri, Salo
Koulu

Aika
16.8.
5. - 6.9.
4.10.
19.11.
13.12.

Ilmoittautuminen
25.7. – 8.8.
9. – 30.8.
16. – 27.9.
4. – 18.10.
ei ilmoittautumista

Tuli on irti, Logomo, tiistaina 16.8.2011 klo 12.50
Tutustumme tulen maailmaan. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden nimikkonäyttely ”Tuli on irti!” tuo tulen
lähellemme. Et ihaile tulta kaukaa, vaan pääset hyvin lähelle sitä. Yksi näyttelyn aiheista on Turun palo
vuonna 1827. Huomaat, kuinka tuli kaikessa vaarallisuudessaan ja tuhoavuudessaan on myös uuden alku.
Näyttelyn jälkeen halukkaat kokoontuvat paikan päällä olevaan kahvilaan sulattelemaan näkemäänsä ja
kokemaansa omakustanteisesti.
Oppaan avulla saamme enemmän irti näyttelystä. Opastettu kierroksemme alkaa klo 13.00. Näyttely on
Logomossa, Köydenpunojankatu 14. Olethan paikalla hyvissä ajoin eli 12.50.
Osallistumismaksu. Tilaisuus on jäsenille ilmainen ja avec maksaa 10 euroa. Maksu suoritetaan 8.8.2011
mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 204918-43199 (FI09 2049 1800 0431 99).
Ilmoittautumiset Anneli Palinille sähköpostitse anneli.palin@gmail.com tai puh. 041 507 3239.
Ilmoittautumisaika on 25.7 - 8.8.2011. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.

Miniristeily, maanantai-tiistai 5. – 6.9.2011
Syysristeilyn teemme Viking Isabellalla 5. - 6.9.2011. Nyt onnistuimme saamaan iltaristeilyn! Tilattuna on 30
A-luokan hyttiä. Myös seuralaiset ovat luonnollisesti tervetulleita!
Aikataulu, Suomen aikaa
Ma 5.9. klo 20.15
Ma 5.9. klo 21.00
Ti 6.9. klo 12.00
Ti 6.9. klo 13.30 -14.30
Ti 6.9. klo 19.50

Lippujen jako terminaalissa alkaa
Laiva lähtee Turun satamasta
Yhteinen buffet-lounas laivan ruokasalissa kannella 8
Yhteinen tilaisuus arpajaisineen kokoustiloissa kannella 10
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. Yhden hengen A-luokan
hytin hinta on 27 euroa/hytti. Maksu tulee suorittaa 30.8.2011 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon
tilille 204918-43199 (FI09 2049 1800 0431 99).
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Sitovat ilmoittautumiset 9. - 30.8.2011 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net tai
puhelimitse 040 727 7172.

Jäsenkokous ja lounas, If, tiistaina 4.10.2011 klo 12.00
Jäsenkokous tiistaina 4.10.2011 klo 12.00 - 13.30 Ifin luentosalissa ja sen jälkeen lounas ruokalassa.
Meidän entisinä vakuutusihmisinä pitää ajatella myös omaa turvallisuuttamme, varsinkin kun itse kullekin
alkaa ikää kertyä. Lisäksi olemme luonnollisesti edelleen kiinnostuneita entisen työnantajamme nykyisistä
kuvioista.
Jäsenkokouksen esitelmät edellisistä aiheista pitää Veli-Pekka Kemppinen, joka tietää Ifin tuotteista ja
toiminnasta kaiken sen, mikä on tarpeellista.
Aihe 1: Henkilökohtainen ja kodin turvallisuus – mitä voin itse tehdä?
Aihe 2: If tänään – mitä markkinoilla tapahtuu?
Kokouksen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Ifin ruokalassa lounaalle. Sen aikana on mahdollista
keskustella luennoitsijamme kanssa mm. esitykseen liittyvistä kysymyksistä. Tietysti meillä on hyvä tilaisuus
muuhunkin seurusteluun.
Tilaisuus on vain jäsenille. Jäsenkokouksen ja lounaan tarjoaa eläkekerho.
Ilmoittautuminen on 16. - 27.9.2011 Anneli Palinille sähköpostitse anneli.palin@gmail.com tai puh. 041
507 3239. Erikseen on mainittava sitovasti lounaalle osallistumisesta. Mukaan mahtuu enintään 100
jäsentä.

Teatterimatka Saloon lauantaina 19.11.2011, Arsenikkia ja vanhaa pitsiä
Mustan huumorin sävyttämässä farssikomediassa herttaisten vanhojen neitien täysihoitolassa kaikki ei ole
niin viatonta kuin uskotaan. Kuvioita hämmentävät omilla tavoillaan myös kolme veljenpoikaa.
Lähdemme bussilla Ortodoksisen kirkon edestä klo 14.30. Näytös alkaa klo 16.00.
Myös seuralaiset ovat tervetulleita! Väliajalla kahvitarjoilu.
Osallistumismaksu on jäseneltä 10 euroa ja seuralaiselta 20 euroa. Maksu tulee suorittaa 18.10.2011
mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 204918-43199 (FI09 2049 1800 0431 99).
Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset 4.-18.10.2011 mennessä Raija Okolle sähköpostitse
raija@sammonelakekerho.net tai puhelimitse 040 727 7172. Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Vapaamuotoinen tapaaminen Panimoravintola Koulussa tiistaina
13.12.2011 klo 17.00 alkaen Historian luokassa
Kokoonnumme muistelemaan menneitä työvuosia. Palauta mieleesi jokin positiivinen kokemus ja jokin
paha moka, jonka olet valmis kertomaan julkisesti.
Aikaa on kulunut sen verran, että syytesuojakin on jo olemassa eli rohkeasti muistelemaan.
Myös pientä yllätysohjelmaa on tiedossa!
Ei ilmoittautumista!
Tervetuloa yksin, kaksin, kolmin....

