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JÄSENKIRJE 1/2018
Tapahtuma

Päivä ja kelloaika

Ilmoittautumisaika ja kenelle

Eläkekerho 30 vuotta juhla
Retki Mandatum Life’iin
Musikaali Viimeinen laiva
Vuosikokous
Retki Nostalgiaan

To 18.1.2018 klo 15 - 19
Ke 14.2.2018 klo 8.30 - 20
To 15.3.2018 klo 14.00
Ke 18.4.2018 klo 13.30 - 17
Ke 16.5.2018 klo 10.45-16.45

18.12.2017 - 9.1.2018 Kaija Virtanen
17.1.2018 - 30.1.2018 Marja Kallio
24.1.2018 - 7.2.2018 Eila Tähtinen
26.3.2018 - 10.4.2018 Kaija Virtanen
2.4.2018-6.5.2018 Markku Kastepohja

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
Vuosikokouksessa 20.4.2017 hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta
vuodelle 2018. Jäsenmaksu 10 euroa tulee suorittaa kerhon tilille 1.2.2018 mennessä.
Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat.

Eläkekerho 30 vuotta – juhla to 18.1.2018 Turussa Yliopistonkatu 27, klo 15 alkaen
Hyvä jäsen! Kutsumme sinut kerhon 30-vuotisjuhlapäivälliselle Turun kaupungin tiloihin
(entiseen Sammon ruokasaliin). Ruokailun jälkeen on varattu aikaa seurusteluun.
Tilaisuudessa julkaistaan ’Eläköön elämä eläkkeellä’ vihkonen kerhon toiminnasta.
Mahdolliset muistamiset kerhontilille FI09 2049 1800 0431 99.
Turvajärjestelyjen vuoksi aikataulu on seuraava:
klo 15.00 - 15.15 saapuminen Yliopistonkatu 27 ala-aulaan vahtimestarin luokse
klo 15.15 - 15.30 siirtyminen hissillä 6 kerroksen kautta ruokasaliin
klo 15.30 juhla alkaa ja päättyy klo 19. Juhlan ohjelma annetaan ruokasalissa.
Sitova ilmoittautuminen ja tiedustelut 9.1.2018 mennessä sähköpostilla
kaija.ann2011@gmail.com tai puh 044 080 2430. Paikkoja on 120 ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi ilmoittautujille lähetetään erillinen vahvistus.

Retki Mandatum Lifeen ke 14.2.2018 lähtö Ortodoksisen kirkon luota klo 8.30
Menemme tutustumaan Mandatum Lifeen. Olemme Helsingissä n. 10.30. Pilarisalissa
aloitamme aamukahvilla. Sen jälkeen meille esitellään Rahat ja henki 10 vuotta: mitä
henkivakuutusliiketoimintaan kuuluu. Varainhoitoa ja kanssasijoittamista Sampo-ryhmän
tyyliin esitetään painottaen sijoittajien kiinnostuksen kohteita juuri nyt. Lisäksi kuulemme,
mitä on hyvä tietää henkilövakuutuksista ja niiden veromuutoksista sekä saamme tietoja
hautausavustusten käsittelystä.
Kello 13.30 nautimme lounaan Mandatum Lifen ruokalassa Kiltakellarissa. Ruokailun
jälkeen siirrymme kaupungille kukin omien mielihalujemme mukaan. Kello 18.00
lähdemme paluumatkalle Mannerheimin patsaan vierestä ja Turussa olemme n. klo 20.30
Tilaisuus on vain jäsenille. Osallistumismaksu 15 euroa tulee suorittaa tiistaihin 30.1.2018
mennessä. Matkalle mahtuu 50 henkilöä.

Viimeinen laiva musikaali Turun kaupungin teatterissa to 15.3.2018 klo 14.00
Menemme Turun uusittuun Kaupungin Teatteriin katsomaan musikaalia Viimeinen laiva,
jonka on säveltänyt ja sanoittanut 16-kertainen Grammy-voittaja Sting. Tarina sijoittuu
englantilaiseen Wallsendin kaupunkiin, jonka asukkaiden elämä on aina pyörinyt telakan
ympärillä. Tarinan päähenkilö, nuori Gideon Fletcher unelmoi kuitenkin toisenlaisesta
tulevaisuudesta. Hän jättää Wallsendin, telakan ja elämänsä rakkauden nähdäkseen
maailmaa. Kun Gideon palaa kotiin 14 vuotta myöhemmin, hän löytää Wallsendista
henkitoreissaan olevan telakan sekä toisen miehen kanssa kihloihin menneen nuoruuden
rakastettunsa ja päättää pelastaa molemmat.
Osallistumismaksu on 45 euroa sekä jäseniltä että seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa
keskiviikkoon 7.2.2018 mennessä. Maksuun sisältyy väliaikatarjoilu.
Mukaan mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vuosikokous Ifissä keskiviikkona 18.4.2018 klo 13.30 - 17.00
Eläkekerhon vuosikokous pidetään Ifissä, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti).
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoamalla lounaalla ruokalassa. Lounaan jälkeen klo 14.30
kokousesitelmän pitää biologi Kauko Häkkilä. Hän näyttää kuvia ja kertoo kesän
perhosista. Esitelmän jälkeen alkaa vuosikokous. Kokouskutsu on liitteenä.

Kevätretki nostalgiaan ke 16.5.2018, lähtö Ortodoksisen kirkon luota klo 10.45.
Mukaan pääsee myös Ravattulassa Reivikadun alussa (Kalustetukku) noin klo 10.55.
Lähdemme tutustumaan Veräjänkorvan museoon Auraan ja Nostalgiamuseoon Marttilaan.
Molemmissa paikoissa on opastus. Ruokailemme Veräjänkorvan museon jälkeen,
Nostalgiamuseossa nautimme pullakahvit. Olemme takaisin Turussa noin klo 16.45.
Veräjänkorvan museon huoneet on sisustettu eri aikakauden tyyliin. Talo pursuaa
Ari Vilènin sinne vuosien aikana tallentamia muistoesineitä. Niitä on noin 3000.
Päärakennuksesta löytyy sekatavarakauppa ja turkulaisen kellosepän verstas.
Nostalgiamuseossa on kymmeniä tuhansia esineitä mm. Arabian astioita ja lasiesineitä,
lasten leluja, kolme kyläkauppaa tavaroineen, paja työkaluineen ja paljon muuta.
Osallistumismaksu on 35 euroa sekä jäseniltä että seuralaisilta. Se sisältää kuljetuksen,
kaksi opastusta, lounaan ja pullakahvit. Maksu tulee suorittaa viimeistään 6.5.2018.

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
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
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puh. 044 518 7286
Hyvä jäsen! Ilmoita osoite- ja muut muutokset, kuten sähköpostin muutos, eläkekerhon
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä.

