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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO
www.sammonelakekerho.net

TURKU 29.11.2011

Tiedote 2/2011
Tapahtuma
Nuutinpäivän lounas
Miniristeily
Vuosikokous
Pori/Napit vastakkain
Pietari

Aika
12.1.
6. - 7.2.
13.3.
12.4.
17. – 21.5.

Ilmoittautuminen
28.12. – 4.1.
9. – 30.1.
20.2. – 5.3.
1. – 15.3.
heti – 20.1.

Nuutinpäivän lounas to 12.1.2012
Perinteikkään Nuutinpäivän lounaan nautimme ensi vuoden tammikuussa Nuutinpäivän alla eli torstaina
12.1.2012 klo 14.00 alkaen Kupittaan Paviljongissa, Kupittaankatu 8 (Pyhän Henrikin aukio). Myös
seuralaiset ovat tervetulleita.
Noutopöytälounas sisältää seuraavat ruokalajit (kaikki vähälaktoosisia ja gluteenittomia).
Alkuruoat ja salaatit

lämminsavustettu lohi ja saaristolaisleipä
koristellut kananmunat
kana-ceasarsalaatti
vihersalaatti ja pastasalaatti
Lämminruoka
palapaisti ja keitetyt perunat
lisänä paahdetut uunijuurekset
Jälkiruoka
marjapiiras vaniljakastikkeella kahvin/teen seurana
Ruokajuomat
jäävesi, kotikalja ja maito
alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet)
Osallistumismaksu, 14 euroa henkilöltä, tulee suorittaa keskiviikkoon 4.1.2012 mennessä Sammon Turun
Eläkekerhon tilille FI09 2049 1800 0431 99.
Sitovat ilmoittautumiset 28.12.2011 - 4.1.2012 Anneli Palinille sähköposti anneli.palin@gmail.com tai
puhelin 041 507 3239.
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Miniristeily ma-ti 6. – 7.2.2012
Helmikuinen risteilymme on varattu Viking Isabellalle 6. - 7.2.2012. Tilattuna on 30 A-luokan hyttiä. Myös
seuralaiset ovat luonnollisesti tervetulleita!
Aikataulu, Suomen aikaa
Ma 6.2. klo 20.15
Ma 6.2. klo 20.55
Ti 7.2. klo 12.15
Ti 7.2. klo 14.30 - 15.30
Ti 7.2. klo 19.50

Lippujen jako terminaalissa alkaa
Laiva lähtee Turun satamasta
Yhteinen buffet-lounas laivan ruokasalissa kannella 8
Yhteinen tilaisuus arpajaisineen auditoriossa kannella 10
Laiva saapuu Turkuun

Osallistumismaksu on 25 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 28 euroa/hytti. Maksu tulee suorittaa 30.1.2012 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon
tilille FI09 2049 1800 0431 99.
Sitovat ilmoittautumiset 9.1. - 30.1.2012 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net tai
puhelimitse 040 727 7172.

Kerhon vuosikokous ti 13.3.2012
Kerhomme vuosikokous pidetään Ifin auditoriossa Kupittaalla tiistaina 13.3.2012 klo 12.00. Kokouskutsu on
tämän ohjelmatiedotteen liitteenä.
Vuosikokouksen yhteydessä kuulemme johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän esitelmän, jonka pitäjä
selviää paikan päällä.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua kerhon tarjoamalle lounaalle Ifin ruokalassa.
Ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen 20.2. alkaen, viimeistään 5.3. mennessä Eeva Nyqvistille,
sähköposti nyqvist.eeva@gmail.com tai puhelin 040 540 2656. Ilmoitathan samalla, jäätkö kokouksen
jälkeiselle lounaalle!

Teatterimatka Poriin to 12.4.2012, Napit vastakkain
Näytelmä on kotoisa komedia ompelimon naisista. Helinä Lehto on jo 35 vuotta pitänyt pientä ompelimoa.
Ahkeralla työllä ja sinnikkyydellä on selvitty. Kunnes eräänä kauniina päivänä pankinjohtaja Martti Mutka
astuu ovesta ja haluaa puhua Helinän kanssa. Enää ei voida joustaa pankissa. Pitäisi ryhtyä lyhentämään
velkaa. Pääkonttori painaa päälle.
Porin teatteri on vanhin suomenkielinen ammattiteatteri. Suomen Kansallisteatterin edeltäjä, Suomalainen
Teatteri, aloitti toimintansa juuri Porissa syksyllä 1872.
Lähdemme bussilla Ortodoksisen kirkon edestä klo 16.00. Esitys alkaa klo 19.00. Myös seuralaiset ovat
tervetulleita. Väliajalla on kahvi/tee tarjoilu teatterileivoksen kera. Paluumatkalla on pieni iltapala.
Osallistumismaksu on jäseneltä 25 euroa ja seuralaiselta 35 euroa. Maksu tulee suorittaa 15.3.2012
mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille FI09 2049 1800 0431 99.
Sitovat ilmoittautumiset 1 - 15.3.2012 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net tai
puhelimitse 040 727 7172. Mukaan mahtuu 50 henkilöä.
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Kaunis Pietari – lähin metropolimme
Teemme matkan keväiseen Pietariin 17.-21.5.2012.
Torstaina 17.5. matkaamme bussilla Helsinkiin ja sieltä yön yli laivalla Pietariin. Kolmena päivänä meillä on
tutustumista Pietarin nähtävyyksiin ja vapaata aikaa tehdä ostoksia tai vaan nauttia kauniista kaupungista.
Kotiin palaamme taas laivalla sunnuntai-iltana ja maanantaina 21.5. aamupäivällä olemme takaisin Turussa.
Matkan yksityiskohtaisempi kuvaus on tämän kirjeen seuraavalla sivulla.
Matkan alustava hinta on 845 euroa/henkilö. Se sisältää kaikki kuljetukset, oppaan palvelut, ruokailut ja
pääsymaksut vierailukohteisiin. (katso tarkemmin seuraavalta sivulta)
Sitovat ilmoittautumiset 20.1.2012 mennessä Raija Okko puh. 040 727 7172 tai sähköpostitse
raija@sammonelakekerho.net. Valmistaudu ilmoittautuessasi antamaan seuraavat tiedot: nimi,
syntymäaika (ei tunnusosaa), postiosoite, puhelinnumero, passin numero, passin viimeinen
voimassaolopäivä, muut tärkeät henkilökohtaiset tiedot (ruoka-allergiat, kämppäkaveritoivomukset, …)
Ilmoittautumisten jälkeen kerätään 250 euron ennakkomaksu, loput maksetaan noin kuukausi ennen
matkaa.
Vain 40 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Lisätietoja matkasta antaa Markku Stenberg 0500 524 449 tai markku.stenberg@sci.fi

