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 JÄSENKIRJE 3/2020 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 
Vuosikokous Ravintola Kiisan-
Pirtissä 

Ke 21.10.2020 klo 12.30 5.10. -15.10.2020 Kaija Virtanen 

Cabaret – musikaali 
Turun kaupunginteatterin 
päänäyttämöllä 

La 14.11.2020 klo 14 
Liput jaetaan klo 13.45 
teatterin aulassa. 

 
25.9. -9.10.2020 Eila Tähtinen 

Matka Tallinnan joulutorille 
 

Ma 14.12.2020 
lähtö klo 4 Raisiosta 
lähtö klo 4.15 Turusta 

 
1.11 – 12.11.2020 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 
Vuoden 2020 jäsenmaksu on 10 euroa.  Maksun eräpäivä oli 1.2.2020. Mikäli et ole 
maksanut maksua ja haluat olla mukana kerhossa, suorita maksu nopeasti.  
   

Vuosikokous jäsenille keskiviikkona 21.10.2020 klo 12.30 – 15.00              
Keväinen vuosikokous siirtyi Koronan vuoksi pidettäväksi syksyllä. Vuosikokous pidetään 
Ravintola Kiisan-Pirtissä, Kiisankuja 2, 21250 Masku. 
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoaman lounaan klo 12.30. 
Lounaan jälkeen klo 13.30 Matkatoimisto Abelita Oy:stä tulee henkilö kertomaan Tallinnan 
matkoista. Esityksen jälkeen alkaa vuosikokous. Kokouskutsu on liitteenä. 
 

 Cabaret- musikaali Turun kaupunginteatteri - lauantaina 14.11.2020 klo 14. 
Päänäyttämö muuttuu tiivistunnelmaiseksi klubiksi, jossa hiki ja juomat virtaavat ja juhla 
tuntuu loputtomalta: Rakastettu Cabaret-musikaali nähdään ensimmäistä kertaa Turun 
Kaupunginteatterissa! Naurusta, kyynelistä ja jäykkyyden jäsenistä irrottavasta musiikista 
vastaavat ohjaaja-koreografi Jakob Höglundin johdolla liki 30 esiintyjää. Perustuu Joe 
Masteroffin kirjaan ja John van Druten näytelmään. 
     Cabaretin päähenkilö, kirjailija Clifford Bradshaw on elämälleen suuntaa etsivä 
unissakävelijä Berliinissä, jonka asukkaat hakevat sodan jälkeen lämpöä toisistaan.  
Vuonna 1931 yöelämän keskipiste on Kit Kat Club, jossa jokainen saa olla oma itsensä – tai 
kuka haluaa. Kun sekt-pullon korkki poksahtaa ja rytmi vetää tanssimaan, on malja 
ylitsevuotavan täynnä eikä huolta huomisesta ole. 
     Kit Kat Clubin sykkeessä Clifford tapaa Sally Bowlesin, kabareen kirkkaimman tähden. 
Hurmos on hetken yhteinen, mutta lopulta näille juhlahumun yhdistämillekin koittaa arki, 
kun uuden sodan varjo lankeaa kaduille. Kaupungin rakastavaiset voivat ummistaa 
silmänsä ja jatkaa tanssia, tai antaa junan kuljettaa kohti toisenlaista tulevaisuutta. Valinta 
on jokaisen oma ja joka tapauksessa kohtalokas. On aika herätä unesta. 
 
Osallistumismaksu on 40 euroa jäseneltä ja 50 euroa seuralaiselta. Maksu tulee suorittaa 
9.10. mennessä. Maksu sisältää myös leivoskahvit/-teet väliajalla. Lippuja varattu 50 kpl. 
 

http://www.sammonelakekerho.net/


 

Matka Tallinnan joulutorille – glögille maanantaina 14.12.2020 
Lähtö klo 4.00 Raisiosta Tornikatu 4, Ritvan Matkat, 
Mukaan pääsee myös klo 4.15 Turun Linja-autoasemalta, laituri 10 
 
Teemme jouluisen bussimatkan Tallinnan joulutorille.  
Linja-auto vie meidät Helsinkiin, josta Tallink m/s Star lähtee klo 7.30.  
Laiva saapuu Tallinnaan klo 9.30. Satamasta jatkamme glögille joulutorille. 
Ostoksille ja vapaa-ajalle jää aikaa, sillä paluumatka Tallinnasta alkaa klo 16.30. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ILMOITA myös osallistujan syntymäaika.  
Huomaa, että matkalle tarvitaan mukaan henkilökortti tai voimassa oleva passi. 
 
Matkan hinta on 30 euroa jäseniltä ja 50 euroa seuralaisilta. 
Maksu tulee suorittaa 12.11.2020 mennessä eläkekerhon tilille.  
Maksu sisältää bussimatkan, laivaliput kansipaikoin, aamiaisen laivalla sekä glögit Tallinnan 
joulutorilla. Bussi on mukana koko matkan ajan. Matkalle otetaan 40 henkilöä. 
 

Hyvä jäsen – muistathan! 
 Jokainen henkilö osallistuu tapahtumiin omalla vastuullaan. 
 Osallistutaan vain terveenä.  
 Ei tule osallistua, jos osallistujalla tai jollakin perheenjäsenellä on flunssan oireita. 
 Ei tule osallistua, jos osallistuja tai hänen perheenjäsenensä on ollut ulkomailla 

kahden viimeisen viikon sisällä. 
 Noudatetaan vähintään 1 -2 metrin turvaetäisyyttä. 

 
       

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 
 
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 
Jorma Väistö, sähköposti jorma.jvaisto@gmail.com, puh. 044 518 7286 
 
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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