SAMMON TURUN ELÄKEKERHO

Turku 20.6.2017

www.sammonelakekerho.net

JÄSENKIRJE 2/2017
Tapahtuma

Päivä ja kelloaika

Ilmoittautumisaika ja kenelle

Emma teatteri, Fingerpori
Syysretki Loimaalle
Jäsenkokous Ifissä
Miniristeily m/s Grace
Glögitilaisuus

Ke 9.8. esitys klo 19 alk.
Ke 13.9. lähtö klo 10
To 19.10. alkaa 13.30
Ma – ti 6.-7.11. klo 19.55
To 7.12.2017 klo 15 -17

26.6. – 9.7. 2017 Jorma Väistö
1.8. - 1.9. 2017 Markku Kastepohja
2.10. - 15.10.2017 Kaija Virtanen
18.9. - 30.9.2017 Eila Tähtinen
18.11. -30.11.2017 Marja Kallio

Hyvä kerholainen! Tapahtumakohtaiset ilmoitusajat ovat nyt vain tässä taulukossa.
Ilmoitusten vastaanottajien yhteystiedot sekä kerhon pankkitilin löydät kirjeen lopusta.
Muista ilmoittaa ruokavaliostasi, jos tapahtumassa on ruokatarjoilua.

Eläkekerhon jäsenmaksu
Vuoden 2017 jäsenmaksu on 10 euroa. Maksun eräpäivä oli 1.3.2017. Mikäli et ole
maksanut maksua ja haluat olla mukana kerhossa, suorita maksu mahdollisimman pian.
Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat.

Fingerpori – näytelmä Naantalin Emma Teatterissa ke 9.8.2017 esitys alkaa klo 19
Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä uhkaa kuntaliitos Turkuun. Heimo Vesa saa tehtäväkseen
todistaa Suomen hallitukselle, että Fingerpori on elävä, kukoistava ja suvaitsevainen paikka
ihmisen asua ja yrittää. Pian Fingerpori on ryhmätyönsä tuloksina valmis esittelemään koko
Suomelle asukkaitaan, historiaansa, mittaamattoman arvokasta kulttuuriaan ja rakasta
väärinymmärrettyjen sanaleikkien kulttuuriperintöään.
Osallistumismaksu on sekä jäseniltä että seuralaisilta 31 euroa. Maksu tulee suorittaa
9.7. mennessä. Lippuja on varattu 50 kpl. Liput jaetaan teatterin portilla saaressa.
Väliaikatarjoilusta kukin huolehtii itse omalla kustannuksellaan.
Naantaliin on hyvät bussiyhteydet, joten ei ole erillistä bussikuljetusta.
Kauppatorin pysäkiltä T7 lähtee bussi Naantalin Kaivohuoneelle klo 17.50 ja 18.00, josta
kävelymatkaa on 700 m - muut vuorot jäävät Naantalin linja-autoasemalle, josta kävelymatkaa on
1300 metriä. Paluu Kaivohuoneen pysäkiltä Turkuun linja-auto lähtee klo 21.35 ja 21.55.

Syysretki Loimaalle ke 13.9.2017, lähtö Ortodoksisen kirkon luota klo 10.
Lähdemme tutustumaan valtakunnalliseen maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle sekä
Luontokapinettiin Yläneelle. Molemmissa paikoissa on tunnin opastus.
Ruokailemme Sarkassa opastuksen jälkeen. Luontokapinetissa nautimme pullakahvit.
Olemme takaisin Turussa noin klo 16.30. Matkalle mahtuu 50 henkilöä.
Suomen maatalousmuseo Sarkan uusi perusnäyttely
maatalouden aika vie museokävijät 3000 vuoden
aikamatkalle: … Riihen lämmössä käy kova mäiske, kun
varstat kopisten puidaan syksyn sato. Puhdistettujen
jyvien kanssa käy tie myllylle.
Tuulimyllyn siipien huminassa mylläri kertoo tarinoitaan

https://www.sarka.fi/

jatkuu …

Luontokapinetin 600 neliömetrin luontonäyttelyyn on
mahdutettu koko maailmankaikkeus. Pitkälle edennyt
harrastaja löytää sen yksityiskohtiin uppoutumalla aina
uutta opittavaa, mutta yhtä hyvin siellä voi viihtyä
pitkään vain ihastellen näyttelyn visuaalisesti kauniita
yksityiskohtia.

http://luontokapinetti.fi/

Osallistumismaksu on jäseniltä ja seuralaisilta 40 euroa. Maksu sisältää bussikuljetuksen,
kaksi opastusta, lounaan ja pullakahvit. Maksu tulee suorittaa viimeistään 1.9.2017.

Jäsenkokous Ifissä, Kalevantie 3 Turku (toimitalo B) to 19.10.2017 klo 13.30
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoaman lounaan ruokalassa. Lounaan jälkeen klo 14.30
alkaen kokousesitelmän pitää valokuvaaja Henry Toivari. Hän kertoo meille kuvin ja sanoin
aiheesta: ”Minun Afrikkani”. Tilaisuus on vain jäsenille.
Bussit 32 ja 42 lähtevät kauppatorilta pysäkiltä T38 ja ajavat Kalevantien kautta.
Miniristeily ma – ti 6 -7.11.2017. liput klo 19.55, m/s Grace lähtee klo 20.55
Hio hoi Turun ja Helsingin eläkekerholaiset!
Yhteiselle risteilylle on varattu majoittautuminen 50 henkilölle A-luokan 2 hengen hyteissä.
Ma 6.11 klo 20 - Lippujen jako Viking-terminaalissa, 2 kerros vasen; laiva lähtee 20.55
Ti 7.11. klo 7.45 (Ruotsin aika) meriaamiainen; klo 11 – 13 (Suomen aika) auditoriossa
arpajaiset. Ruokailu klo 14.30 buffet Aurorassa. Laiva klo 19.50 Turussa.
Osallistumismaksu 61,50 sekä jäseniltä että seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa 1.10.2017
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymävuosi ja hyttikaveri.
Glögitilaisuus to 7.12.2017 Kahvila-ravintola Navetassa, Virusmäentie 9. klo 15 – 17
Tervetuloa jouluglögille! Osallistumismaksua ei peritä. Kerho tarjoaa yhden glögin
(alkoholittoman) ja tortun jokaiselle. Muut juomat jokainen maksaa itse. Myynnissä on
myös terästettyä glögiä. Tilaisuus on vain jäsenille. Mukaan mahtuu 40 jäsentä.
Bussien 14 ja 15 lähtö Aurakadulta pysäkiltä T3 ja poisjäänti kahvilan edessä Murtomaantie –
nimisellä pysäkillä 224.

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99.
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia
Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puh. 040 834 4321
Markku Kastepohja, sähköposti markku.kastepohja@gmail.com, puh 040 665 0566
Eila Tähtinen, sähköposti eilatahtinen70@gmail.com, puh. 041 544 7056
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puh. 044 080 2430
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puh. 044 518 7286
Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@gmail.com, puh. 050 464 9333
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puh. 050 553 3468
Hyvä jäsen! Kerro meille retkikohde ja/tai esitelmän aihe.
Ole yhteydessä hallituksen jäseniin. Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla!
Ilmoita osoite- ja muut muutokset, kuten sähköpostin muutos, eläkekerhon
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä.

