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JÄSENKIRJE 1/2019
Tapahtuma

Päivä ja kelloaika

Ilmoittautumisaika ja kenelle

Nuutin päivän lounas
Lahden Sibeliustaloon
tutustuminen ja konsertti
Vuosikokous
Kevätretki Seilin saareen

Ma 14.1.2019 klo 13 - 16
Pe 22.3.2019, lähtö klo 7.30
Turun linja-autoasemalta
Ke 10.4.2019 klo 13.30 - 17
Ti 28.5.2019 klo 10 - 17

21.12.2018 – 7.1.2019 Kalervo Järvi
6.2.2019 - 20.2.2019 Eila Tähtinen
11.3.2019 – 3.4.2019 Kaija Virtanen
15.4.2019 – 5.5.2019 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.

Eläkekerhon jäsenmaksu
Vuosikokouksessa 18.4.2018 hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta
vuodelle 2019. Jäsenmaksu 10 euroa tulee suorittaa kerhon tilille 1.2.2019 mennessä.
Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat.

Eläkekerhon jäsenkirjeen 1/2019 julkaiseminen ja postitus
Vuoden 2019 ensimmäinen jäsenkirje lähetetään vain niille jäsenille, ketkä ovat maksaneet
jäsenmaksun kahdelta viimeiseltä vuodelta eli jos vuosien 2017 ja 2018 jäsenmaksut on
maksettu sekä jäseneksi liittymisaika huomioiden (eläkekerhon säännöt kohta 4).
Jäsenkirje lähtee sähköpostin liitteenä tai paperiversiona jäsenille, joilla ei ole sähköpostia
käytössä. Lisäksi kirje julkaistaan kerhon verkkosivuilla.

Nuutin päivän lounas Suomalaisella Pohjalla ma 14.1.2019 klo 13 – 16
Aurakatu 24 A, Turku
Perinteikkään Nuutin päivän lounaan nautimme tällä kertaa Ravintola Suomalaisella
Pohjalla. (Aurakatu 24 A, Turku, https://ravintolasuomalainenpohja.fi )
Seuralaiset ovat myös tervetulleita lounaalle.
Noutopöytä sisältää seuraavat ruokalajit
Alkuruoat ja salaatit
• kauden vihersalaattia ja fetaa
• kirkasta peruna-pekonisalaattia
• halstrattua lohta lasimestarin liemessä
• vasikan paistia vitello tonnato
• talon leipää ja voita
Lämminruoka
• paahdettua broileria, rosmariinikastiketta ja uunijuureksia
Jälkiruoka – omena-kaurapiirasta ja vaniljakastiketta sekä kahvi tai tee
Ruokajuomat - jäävesi, alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet)
Lounas maksaa 20 euroa jäseniltä ja 28 euroa seuralaisilta.
Maksu tulee suorittaa 8.1.2019 mennessä.

Lahden Sibeliustaloon tutustuminen ja konsertti perjantaina 22.3.2019
lähtö Turun linja-autoasemalta tilausajopysäkiltä 10 klo 7.30
Teemme retken Lahteen, jossa tutustumme Sibeliustaloon oppaan johdolla ja
kuuntelemme sen jälkeen Sinfonia Lahden esittämät unohtumattomat tunnussävelet.
Elokuvien ja tv-sarjojen kuuluisimmat tunnussävelet hurmaavat kuulijansa kerta toisensa
jälkeen. Nostalgiset sävelet täyttävät salin, kun Nick Davies Lontoon WestEndin teatterista
johtaa konsertin.
Pysähdymme Riihimäellä ABC asemalla ja siellä retken hintaan sisältyy kahvi/tee ja pulla.
Sibeliustalon esittely on klo 11.30. Konsertti alkaa klo 13 ja päättyy noin klo 15.
Konsertin jälkeen ruokailemme ennen kotimatkaa. Ruokailu sisältyy matkan hintaan.
Kotimatkalla pidämme tarvittaessa Forssassa lyhyen tauon.
Osallistumismaksu on 50 euroa jäseniltä ja 65 euroa seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa
keskiviikkoon 20.2.2019 mennessä. Maksuun sisältyy matka, tutustuminen, konsertti sekä
kahvi/tee ja pulla Abc-asemalla ja ruokailu konsertin jälkeen. Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Vuosikokous jäsenille Ifissä keskiviikkona 10.4.2019 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 suunnittelujohtaja Timo Hintsanen.
Hän kertoo kaupunkisuunnittelun kehitysnäkymistä. Esitelmän jälkeen alkaa vuosikokous.
Kokouskutsu on liitteenä.

Kevätretki Seilin saareen ti 28.5.2019, lähtö klo 10 Aurajoen rannasta,
Läntinen rantakatu 37, Turku
Lähdemme keväiselle merimatkalle M/S Fannylla kohteena mielenkiintoinen Seilin saari.
Opasretken (n. 1,5 km) jälkeen lounas ja hyvää aikaa omaehtoiseen tutustumiseen
historialliseen miljööseen ennen paluumatkaa klo 16. Takaisin Turussa olemme n. klo 18.
Osallistumismaksu on 50 euroa jäseniltä ja 65 euroa seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa
perjantaihin 10.5. mennessä. Maksu sisältää matkan, opastukset, lounaan ja kahvin.

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99.
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@gmail.com, puh. 050 464 9333
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
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! Ilmoita osoite- ja muut muutokset, kuten sähköpostin muutos, eläkekerhon
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä.

