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    JÄSENKIRJE 2/2019 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 
Paimion kesäteatteri Ti 9.7. lähtö klo 18.15 13.6. - 24.6.2019 Eila Tähtinen 

Piknik-risteily Tallink Silja Ke 25.9. -liput klo 7.45 
terminaalissa  

12.8. - 23.8.2019 Eila Tähtinen 

Jäsentapaaminen Ifissä Ti 22.10. alkaa klo 13.30 1.10. - 14.10.2019 Markku Kastepohja  

Madaamit  
Hämeenlinnan teatteri 

La 23.11. lähtö klo 10 
Turun linja-autoasema 

27.9. – 11.10.2019 Kaija Virtanen 

Jouluglögi Kakolan Ruusussa 
 

To 12.12. klo 14.30 alk. 
Kokoontuminen 14.25 

18.11. – 1.12.2019 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 
Vuoden 2019 jäsenmaksu on 10 euroa.  Maksun eräpäivä oli 1.2.2019. Mikäli et ole 
maksanut maksua ja haluat olla mukana kerhossa, suorita maksu nopeasti.  
   

Liian paksu perhoseksi– näytelmä Paimio kesäteatterissa, ti 9.7.2019  
lähtö klo 18.15 Turun linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta. Esitys alkaa klo 19.  
Museomäen kesäteatterissa nähdään Sisko Istanmäen 
romaaniin perustuva näytelmä Liian paksu perhoseksi. 
Näytelmä on lämmin maalaiskomedia isokokoisesta 
Kaisusta ja hintelästä Ernistä. Tarina kertoo rakkaudesta, 
erilaisuudesta ja periksiantamattomuudesta. Tarina 
sijoittuu 1960-luvulle. Esitys kestää noin 2 tuntia.   
 

Osallistumismaksu on jäseniltä 20 euroa ja seuralaisilta 25 euroa.  
Maksu tulee suorittaa 24.6. mennessä. Lippuja on varattu 50 kpl.  
Väliaikatarjoilu pulla ja kahvi/tee sekä matkakuljetus sisältyvät hintaan.  
 

Piknik-risteily Tallink Siljalla ke 25.9.2019, liput viim. 7.45, laiva lähtee 8.20 
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 50 euroa jäseniltä sekä seuralaisilta ja PSP:n senioreilta. Maksu tulee 
suorittaa 23.8 mennessä. Sitovat ilmoittautumiset – ilmoita myös syntymäaika - 23.8. 
mennessä Eilalle. TERVETULOA MUKAAN myös PSP:n seniorit! 
 

Jäsentapaaminen Ifissä, Kalevantie 3 Turku (toimitalo B) ti 22.10.2019 klo 13.30 
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoaman lounaan ruokalassa. Lounaan jälkeen klo 14.30 
alkaen luentosalissa Markku Kastepohja kertoo Ifin Valokuvauskerhosta.  
Tilaisuus on vain jäsenille. 

Bussit 32 ja 42 lähtevät Auradulta KOP-kolmion edestä pysäkiltä T4 ja ajavat Kalevantien kautta. 

http://www.sammonelakekerho.net/


Madaamit – Hämeenlinnan teatterissa la 23.11.2019,  
lähtö klo 10 Turun linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta, Esitys alkaa klo 13.  
 
Madaamit on syvällinen ja oivaltava näytelmä äidiksi 
tulemisesta ja äitinä olemisesta. Tällä kertaa äitiyttä 
katsotaan kolikon kääntöpuolelta miehen näkökulmasta. 
Madaamit kertoo tuiki tavallisesta ambulanssikuskista, 
joka eräänä päivänä antaa periksi vaimonsa 
vaaleanpunaisille vauvahaaveille. Kukaan ei vain 
maininnut miehelle, että pienokaisen mukana taloon tunkeutuvat myös daamit, jotka 
tietävät äitiydestä kaiken: yhtäällä piikittelee kalkattava anoppi, toisaalla pommittaa tärkeä 
naapurinrouva, eikä miehen ahdinkoa yhtään helpota se, että oma äiti takertuu kiinni 
housunlahkeeseen, eikä suostu laskemaan irti.  -  Esitys kestää 2 tuntia 10 minuuttia. 
 
Retken osallistumismaksu on 35 euroa jäseniltä ja 45 euroa seuralaisilta.  
Maksu tulee suorittaa 11.10 mennessä. Hintaan sisältyy myös tauolla leivos ja kahvi/tee.  
Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Menomatkalla pysähdymme lyhyelle tauolle Forssassa. 
Paluumatkalla pysähdymme Forssassa ABC-asemalle 45 min. Ostokset omaan laskuun.  
  

Jouluglögi Ravintola Kakolanruusu´ssa to 12.12. klo 14.30  
Kokoontuminen klo 14.25 Graniittilinnankatu 2 F, Turku 
Nautimme tällä kertaa jouluglögin Kakolan historiallisessa maisemassa. Perille pääsee 
parhaiten Fölillä bussi nro 1, Linnankatu 55 pysäkki ja jatkamalla komeasti uudella 
funikulaarilla ylös Kakolan Ruusuun, Graniittilinnankatu 2F. Glögin jälkeen mahdollisuus 
tutustua paikalliseen kahvipaahtimoon ja olutpanimoon jouluostosten merkeissä. 
Tilaisuus on maksuton ja vain jäsenille.  (verkkosivut https://kakolanruusu.fi sekä  
https://www.kakola.fi/palvelut/panimo/  ja 
https://www.kakola.fi/palvelut/kahvipaahtimo/ )    
    

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99. 
 

Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia 
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.jvaisto@gmail.com, 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  
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. 
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