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JÄSENKIRJE 2/2018
Tapahtuma

Päivä ja kelloaika

Ilmoittautumisaika ja kenelle

Laajoen teatteri, Mynämäki
Piknik-risteily Tallink Silja
Jäsenkokous Ifissä
Tallinna-Lentävä hollantilainen
Glögitilaisuus Scandic Julia

To 2.8. lähtö 16.30
To 20.9. terminaaliin 7.45
To 18.10. alkaa 13.30
Ke-to 28-29.11. lähtö 5.15
To 13.12. paikalle 14.45

5.7. – 17.7. 2018 Jorma Väistö
1.8. -17.8.2018 Eila Tähtinen
1.10. - 14.10.2018 Kaija Virtanen
1.10. -13.10. 2018 Eila Tähtinen
26.11.- 1.12.2018 Eila Tähtinen

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 ja jäsenrekisteristä poistaminen
Vuoden 2018 jäsenmaksu on 10 euroa. Maksun eräpäivä oli 1.2.2018. Mikäli et ole
maksanut maksua ja haluat olla mukana kerhossa, suorita maksu nopeasti.
HUOM! Kerhon sääntöjen kohdan 4 mukaan jäsenlistalta poistetaan ne jäsenet, ketkä eivät
ole maksaneet jäsenmaksuaan (2) vuoteen. Poisto tapahtuu vuoden 2019 alusta.

Tankki täyteen– näytelmä Laajoen kesäteatterissa, Mynämäellä to 2.8.2018
lähtö klo 16.30 Ortodoksisen kirkon edestä. Esitys alkaa klo 19.

Tankki täyteen näytelmä perustuu vanhaan televisiossa esitettyyn sarjaan. Sarja oli yksi
1980-luvun katsotuimmista ja uusituimmista suomalaisista television komediasarjoista.
Nauru on siis taattu. Oman lisänsä siihen tuo, että se on käännetty paikalliselle murteelle.
Osallistumismaksu on sekä jäseniltä että seuralaisilta 16 euroa.
Maksu tulee suorittaa 17.7. mennessä. Lippuja on varattu 40 kpl.
Väliaikatarjoilu sisältyy hintaan. Ennen esitystä on mahdollisuus
tutustua teatterin läheisyydessä olevaan paikallismuseoon.
Paikallismuseo

Piknik-risteily Tallink Siljalla to 20.9.2018, liput viim. 7.45, laiva lähtee 8.15

Tule Siljan terminaaliin viimeistään klo 7.45. Eila Tähtinen jakaa liput rullaportaiden
yläpäässä. Kokoonnumme laivalla konferenssitiloihin ja menemme sieltä aamiaiselle.
Pidämme arpajaiset (muista voitot). Olemme konferenssitiloissa laivan vaihtoon klo 14 asti.
Paluumatkalla ruokailemme. Laivaan on varattu hyttejä matkatavaroita varten.
Matkan hinta on 51 euroa jäseniltä sekä seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa 17.8
mennessä. Sitovat ilmoittautumiset – ilmoita myös syntymäaika- 17.8. mennessä Eilalle.

Jäsenkokous Ifissä, Kalevantie 3 Turku (toimitalo B) to 18.10.2018 klo 13.30
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoaman lounaan ruokalassa. Lounaan jälkeen klo 14.30
alkaen kokousesitelmän pitää Seppo Papunen aiheesta Muistoja Australiasta vuosilta
1971-2007. Esitelmä sisältää henkilökohtaisia muistoja sekä paljon asiaa Australiasta.
Tilaisuus on vain jäsenille.
Bussit 32 ja 42 lähtevät kauppatorilta pysäkiltä T38 ja ajavat Kalevantien kautta.

Lentävä hollantilainen kutsuu Tallinnaan ke-to 28-29.11.2018, lähtö Turusta klo 5.15 linjaautoaseman tilauspysäkiltä, Ekerö Line’n m/s Finlandia lähtee Helsingistä klo 9
Laivalla nautimme meriaamiaisen. Laiva saapuu klo 11.15
Tallinnaan. Pääsemme majoittumaan Viru hotelliin klo 15.
Bussi kuljettaa ostoskierrokselle. Estonia teatterissa alkaa
klo 19 Richard Wagnerin ooppera Lentävä Hollantilainen.
Sen ensi-ilta on ollut jo vuonna 1843. Lentävä hollantilainen
on aavelaiva! Sama bussi on matkalla mukana kokoajan.
Estonia teatteri

Torstaina 29.11. hotellissa syömme aamiaisen. Kello 11.55 on huoneiden luovutus ja
siirtyminen bussilla ostoksille ennen satamaan menoa. M/s Finlandia lähtee Tallinnasta klo
18.30 ja saapuu Helsinkiin klo 21, jonka jälkeen matka jatkuu Turkuun.
Matkan hinta jäseniltä 150 euroa ja seuralaisilta 170 euroa sisältää kaikki matkat, bussin,
teatterin, hotellin ja aamiaiset. Ennakkomaksu 50 euroa, tulee suorittaa 13.10. mennessä.
Sitovat ilmoittautumiset – ilmoita myös syntymäaika - 13.10. mennessä Eilalle.
HUOM! Voimassa oleva passi mukaan! Paikkoja on varattu 30.
Glögitilaisuus Scandic Juliassa, Eerikinkatu 4, Turku to 13.12.2018 klo 14.45 alkaen
Aluksi tutustumme Pyhän Hengen kappeliin, jossa alkaa opastettu
kierron tasan klo 15. Kierroksen jälkeen nautimme hotellissa
jouluglögit ja tortut. Mukaan mahtuu 30 jäsentä, sillä kappeliin
ei sovi enempää. Tilaisuus on maksuton ja vain jäsenille.
Pyhän hengen kappeli

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99.
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia
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
Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puh. 040 834 4321
Markku Kastepohja, sähköposti markku.kastepohja@gmail.com, puh 040 665 0566
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.

