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JÄSENKIRJE 1/2016
Tapahtuma
Päivä ja kelloaika
Ilmoittautumisaika ja kenelle
Kesäretki Enkelipuistoon To 11.8.2016 klo 11
25.7. – 4.8.2016 Kaija Virtanen
ja Kahvimuseoon
Tutustuminen
Ti - ke 30 - 31.8.2016
Sitovat ilmoittautumiset 10.7.2016
Ahvenanmaahan
7.30 Viking bussiparkista mennessä. Eila Tähtinen
Jäsenkokous Ifissä
Ke 19.10.2016 klo 13
3.10. – 14.10.2016 Kaija Virtanen
Teatteri Logomossa
Toc Toc komedia
La 19.11.2016 klo 14
3.10. – 15.10.2016 Jorma Väistö
Glögitilaisuus Turun
Upseerikerholla
To 8.12.2016 klo 17
18.11. – 1.12.2016 Jorma Väistö
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.

Kesäretki Enkelipuistoon ja Kahvimuseoon to 11.8.2016 lähtö klo 11.00
Lähdemme retkelle Ortodoksisen kirkon edestä kohti Pöytyän Enkelipuistoa. Sen upeisiin patsaisiin
ehdimme tutustua n. 2 tuntia. Maaston vuoksi kannattaa varautua kelvollisilla ulkojalkineilla.
Sateen sattuessa nautimme sateesta. Enkelipuistosta lisätietoja: http://enkelipuisto.blogspot.fi/.
Jatkamme matkaa klo 13.30 Lietoon Vilkkimäen Kahvimuseoon, jossa nautimme makoisat kahvit
(ei korviketta) mansikkakakun kera ja tutustumme kahvin suomalaiseen historiaan. Myymälässä on
mahdollisuus ostosten tekoon. Lisätietoja: https://sites.google.com/site/vilkkimaenkahvimuseo/.
Paluumatkalle lähdemme klo 15.30. Turussa olemme n. klo 16.00.
Osallistumismaksu on henkilöltä 14 euroa. Maksu tulee suorittaa perjantaihin 5.8. mennessä.
Maksu sisältää bussimatkan ja kahvituksen. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä.

Tutustuminen Ahvenanmaahan ti - ke 30 - 31.8.2016, Viking bussiparkki klo 7.30
Liput jaetaan terminaalin ylätasanteella rullaportaita ylös vasemmalla, klo 8.15 viimeistään.
Viking Amorella lähtee Turusta 30.8 klo 8.45 kohti Ahvenanmaata. Laivalla on heti meriaamiainen.
Kokoustilat on varattu klo 11 - 12 konferenssitiloissa. Maarianhaminaan saavutaan klo 14.10.
Satamasta siirrytään bussilla Hotelli Park Alandiaan, jossa majoitutaan yksi yö. Illallinen hotellissa
klo 18. Ruokana vasikanleike ja jälkiruokana creme brulee. Keskiviikkona 31.8 hotellissa aamiainen,
jonka jälkeen lähdetään n. klo 10 opastetulle kiertoajelulle. Kiertoajelu päättyy satamaan, josta
Viking Grace lähtee kohti Turkua klo 14.25. Buffet ruokailu on laivalla klo 14.30.
Meillä on oma bussi mukana. Jos haluat matkatavarat bussiin laivamatkan ajaksi, niin satamassa
on oltava 7.30 bussiparkin luona. Bussin on mentävä laivaan tuntia ennen laivan lähtöä.
Meillä ei ole hyttiä menomatkalla, joten jos et tuo tavaroita bussille, joudut kuljettamaan tavarasi
matkan aikana. Bussiyhtiö on Tapio Suokari Oy. Ilmoita syntymäaikasi ja huonekaveritoivomus
ilmoittautumisen yhteydessä. Huom! 40 ensimmäistä onnellista mahtuu mukaan. Tervetuloa!
Matkan hinta on henkilöltä 208 euroa. Maksu tulee suorittaa sunnuntaihin 10.7.mennessä.
Maksu sisältää laivamatkan, hotellin ja ruokailut sekä opastetun kiertoajelun.

Jäsenkokous ke 19.10.2016 klo 13.00
Jäsenkokous pidetään Ifissä, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti). Tutustumme ensin
Ifin uusittuihin 2. kerroksen toimitiloihin. Kierroksen jälkeen nautimme kerhon tarjoaman lounaan
ruokalassa klo 13.30 alkaen. Lounaan jälkeen klo 14.30 kokousesitelmän pitää lintukuvaaja ja –

bongari Henry Lehto. Hän kertoo meille kuvin ja sanoin aiheesta: ”Linturetkellä Kanadassa”.
Tilaisuus on vain jäsenille.

Teatteri Logomo: Toc Toc-komedia neurooseista la 19.11.2016 klo 14.00
Meillä kaikilla on omat neuroosimme. Ranskalainen komedia Toc Toc nauraa neurooseille. Ensi-ilta
on 9.9.2016. Rakastettu Esko Roine vierailee Turun kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa.
Toc Toc- komediassa Eskon roolihahmo Fred kärsii Touretten oireyhtymästä, joka pakottaa hänet
puhumaan rumia ja solvaamaan toisia. Komediassa saa nauraa ja tunnistaa näytelmän henkilöistä
piirteitä naapureista, puolisostaan tai pomostaan. Mutta miksi koko muu yleisö nauraa kohdassa,
jossa käyttäydytään normaalisti.
Osallistumismaksu on jäseniltä 28 euroa, seuralaisilta 40 euroa. Maksu tulee suorittaa 15.10.
mennessä. Maksuun sisältyy myös väliaikatarjoilu. Mukaan mahtuu 50 henkilöä

Glögitilaisuus to 8.12.2016 Turun Upseerikerholla klo 17 - 19
Tervetuloa glögitilaisuuteen Turun Upseerikerholle, osoite Kaivokatu 12. Jouluinen yllätysohjelma
siivittää tilaisuutta. Lisäksi on mahdollisuus keskusteluun. Seuralaiset ovat myös tervetulleita.
Osallistumismaksua ei peritä. Kerho tarjoaa yhdet glögit jäsenille ja seuralaisille. Muut juomat
jokainen maksaa itse. Esim. Alkoholiton glögi maksaa 6,50 euroa, terästetty 7,50 euroa, sisältää
mausteet ja piparin.

Eläkekerhon jäsenmaksu
Kerhon kevätkokouksessa 7.4.2016 päätettiin, että jäsenilta peritään vuotuinen
jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään Eläkekerhon vuosikokouksessa.
Vuoden 2016 jäsenmaksu on 10 euroa. Maksu tulee suorittaa kerhon tilille 31.7.2016
mennessä. Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat.

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99.
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia
Eila Tähtinen, sähköposti eilatahtinen70@gmail.com, puhelin 041 544 7056
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puhelin 044 080 2430
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puhelin 044 518 7286

Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@gmail.com, puhelin 050 464 9333
Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puhelin 040 834 4321
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puhelin 050 553 3468
Jukka Mäkinen, sähköposti vejuma@utu.fi, puhelin 050 556 6506
Huomio! Tämä jäsenkirje lähetetään sekä paperilla että sähköpostilla.
Jatkossa jäsenkirjeet, muut tiedotteet ja jäsenmaksuasiat hoidetaan vain sähköpostitse.
Te, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa tietoja vastaa sähköisesti, vahvistakaa osoitetietonne
jäsensihteeri Jorma Väistölle puh 044 518 7286.
Jäsenkirjeet löytyvät myös kerhon verkkosivuilta; www.sammonelakekerho.net
Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla ilmoittamalla osoite- ja muut muutokset (esim.s-posti)
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä.
Voit osallistua yhteistyökerhojen tapahtumiin. Löydät linkit kerhomme internet-sivuilta.

Kerro meille retkikohde ja/tai esitelmän aihe. Ole yhteydessä hallituksen jäseniin.

