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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO   Turku 26.6.2012 
www. sammonelakekerho.net     
   
 

TIEDOTE 1/2012  
    

 
Kesäinen tervehdys! 
 
 
 
Huomaathan, että  
syyskauden ohjelmat ja muita 
tietoja kerhostamme löydät  
myös internetistä. 
www. sammonelakekerho.net 
 
Kerhomme on sopinut yhteistyöstä 
Sampo-ryhmään kuuluvien 
eläkekerhojen kanssa  
 
Tiedotteen lopussa sekä 
internetissä on tietoja 
yhteistyökerhoista ja  
niiden toiminnasta.  
 
Voit myös ilmoittautua 
heidän retkilleen. 
 

 
Tapahtuma 
 
 
Kaarina-Teatteri  
Kunnankoukkuja 
 
Miniristeily – 
Viking Isabella 
 
 
Turun Taidemuseo – 
Kultakauden klassikot 
 
Kerhon jäsenkokous  
ja lounas Ifissä 
 
Helsingin musiikkitalo 
ja konsertti 
 
Vapaamuotoinen 
tapaaminen 
Ravintola Koulussa 
 

 
  Päivä  
  ja kelloaika 
 
  Ti 14.8  
  klo 18.15 
 
  Ma - Ti 
  3 - 4.9 
  klo 20.10 
 
  Ke 19.9  
  klo 14 
 
  Ti 9.10  
  klo 12 
 
  Pe 2.11  
  klo 14 
 
  Ma 17.12 
  klo 17 
 

 
Ilmoittau- 
misaika 
 
2 - 12.7 
 
 
6 - 24.8 
 
 
 
ei ilmoittau- 
tumista 
 
24.9 - 1.10 
 
 
3 - 14.9 

 
 
ei ilmoittau- 
tumista 
 

 

 

Kesäteatteriin Kaarinaan ti 14.8.2012, Kunnankoukkuja 
Kunnankoukkuja on meidän aikamme farssi, joka kertoo korruptiosta ja jonka pohjavireenä 
kulkee tavallisten kaupunkilaisten kokema sorto. Se on nopeatempoinen, mutta helposti 
seurattava kokonaisuus, jossa nauru raikaa. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Jukka Aaltonen on kirjoittanut 
Nikolai Gogolin 150 vuotta vanhan klassikkonäytelmän Reviisorin uusiksi tuomalla sen tähän 
aikaan. Kaarina-Teatteri juhlii 30. toimintavuottaan. 
 
Esitys tapahtuu Kaarina-Teatterin pihanäyttämöllä, osoite Vipurintie 118, Kaarina.  
Pukeudumme Suomen kesän vaatimalla tavalla eli lämpimästi ja sateen varalta. 
Sateenvarjoja emme voi esityksen aikana käyttää. 
 
Lähdemme bussilla Ortodoksisen kirkon edestä klo 18.15. Esitys alkaa klo 19.00 ja se kestää 
2 tuntia. Myös seuralaiset ovat tervetulleita. Väliajalla on tarjolla kahvia/teetä ja pullaa.  
Mikäli et tarvitse bussikuljetusta, kerrothan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Osallistumismaksu on jäseneltä 10 euroa ja seuralaiselta 15 euroa. Maksu tulee suorittaa 
14.7.2012 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille FI09 2049 1800 0431 99. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 2 -12.7.2012 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net 
tai puhelimitse 040 727 7172. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. 
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Miniristeily ma - ti 3 - 4.9.2012  
Syyskuinen risteilymme on varattu Viking Isabellalle. Tilattuna on 30 A-luokan hyttiä. 
Myös seuralaiset ovat luonnollisesti tervetulleita! 
 
Aikataulu, Suomen aikaa 
Ma 3.9 klo 20.10                Lippujen jako terminaalissa alkaa 
Ma 3.9 klo 20.55                Laiva lähtee Turun satamasta 
Ti   4.9 klo 12.00               Yhteinen buffet-lounas laivan ruokasalissa, kannella 8 
Ti   4.9 klo 14.30 - 15.30   Yhteinen tilaisuus arpajaisineen auditoriossa, kannella 10 
Ti   4.9 klo 19.50                Laiva saapuu Turkuun 
 
Osallistumismaksu on 25 euroa/hlö. Maksuun sisältyy majoitus A-luokan kahden hengen hytissä, 
pullakahvit, yhteinen buffet-lounas ruokajuominen sekä yhteinen tilaisuus kokoustiloissa.  
Yhden hengen A-luokan hytin hinta on 28 euroa/hytti. Maksu tulee suorittaa 27.8.2012 mennessä 
Sammon Turun Eläkekerhon tilille FI09 2049 1800 0431 99. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 6 - 24.8.2012 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net 
tai puhelimitse 040 727 7172. 
 
 

Kultakauden Klassikoita Turun Taidemuseo ke 19.9 2012 klo 14 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta saapuu parhaimmisto vierailulle Turun 
taidemuseoon. Näyttely avataan 14.9. Näin pääsemme aivan tuoreeltaan tutustumaan erääseen 
maamme vaikuttavimmista taidekokoelmista. Näyttely piirtää värikkään muotokuvan itse 
kokoelmasta ja mesenaateista sen takana.  
 
Lisäksi yläkerrassa on pitempiaikainen näyttely ”Cre´me de la Cre´me – Mestariteoksia Turun 
taidemuseon kokoelmasta”.  Tämä näyttely esittelee Suomen taiteen kultakauden aarteita. 
Tutustumme molempiin näyttelyihin oppaiden avustamana. 
 
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, mutta se on syytä merkitä jo nyt kalenteriin!  
 
Tilaisuus on jäsenille maksuton. Seuralaiset ovat tervetulleita, mutta he maksavat  
taidemuseon normaalin lipun hinnan. Oppaat tarjoaa eläkekerho. 
 
 

Jäsenkokous ja lounas, Ifissä, ti 9.10.2012 klo 12 
Jäsenkokous on tiistaina 9.10.2012 klo 12.00 - 13.30 Kupittaalla Ifin luentosalissa.  
Kokouksen jälkeen nautimme lounaan Ifin ruokalassa. 
 
Turun kaupungin vesihuolto ja sen järjestäminen on ollut pitkään esillä mediassa.  
Mitä oikein on tapahtunut, missä mennään nyt? Tämän asian tulee meille kertomaan  
Turun Vesiliikelaitoksen Liikelaitosjohtaja Irina Nordman. 
 
Kokouksen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Ifin ruokalassa lounaalle. 
Sen aikana on hyvä tilaisuus keskustella kyseisestä aiheesta tai muutoin seurustella. 
 
Tilaisuus on vain jäsenille. Jäsenkokouksen ja lounaan tarjoaa eläkekerho. 
 
Ilmoittautuminen 24.9 - 1.10.2012 Anneli Palinille, sähköpostitse anneli.palin@gmail.com  
tai puhelimitse 041 507 3239. Mainitse samalla sitovasti jäätkö lounaalle. Ilmoitathan  
samalla mahdolliset ruoka-allergiat. Mukaan mahtuu enintään 100 jäsentä. 
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Musiikkitaloon tutustuminen ja konsertti pe 2.11.2012 
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Helsingin uuteen Musiikkitaloon. Teemme retken Helsinkiin, 
jossa tutustumme Musiikkitaloon oppaan johdolla. Kuuntelemme sen jälkeen Hannu Linnun 
johtaman konsertin Sibeliuksen sinfoniat nro 3 ja nro 4 sekä niiden välissä Ligetin viulukonserton. 
 
Matkaan lähdemme perjantaina 2.11.2012 Ortodoksisen kirkon edestä klo 14.00. 
Pysähdymme Ykköspesälle ja syömme siellä lounaan. Musiikkitalon esittely on klo 17.00.  
Sen jälkeen juomme pullakahvit. Konsertti alkaa klo 19.00 ja päättyy klo 21.15.  
Turussa olemme suunnilleen klo 23.30. 
 
Osallistumismaksu on jäseneltä 25 euroa ja seuralaiselta 38 euroa. Lounas ja pullakahvit on 
huomioitu maksussa. Maksu tulee suorittaa 15.9.2012 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon 
tilille FI09 2049 1800 0431 99. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 3 - 14.9.2012 Raija Okolle sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net 
tai puhelimitse 040 727 7172. Ilmoita myös ruoka-allergiat sekä otatko kalaa vai lihaa. 
Mukaan mahtuu 50 henkilöä. 
 

Vapaamuotoinen tapaaminen Panimoravintola Koulussa  
ma 17.12.2012 klo 17.00 alkaen Historian luokassa 
Tervetuloa Kouluun! Tiedossa on vapaamuotoinen tapaaminen vaikkapa pikkujoulun merkeissä.  
Tule hengähtämään hetkeksi joulusiivousten ja lahjojen värkkäämisen / shoppailun lomassa. 
Samalla voit toivottaa vanhoille työkavereille Hyvää Joulua!  
 
Järjestämme jonkun mielenkiintoisen henkilön tai tapahtuman yllätyksenä paikalle. 
Ei ilmoittautumisia!  Tervetuloa yksin, kaksin, kolmin,… 
 
 

Sampo-ryhmittymään kuuluneiden yhtiöiden eläkekerhojen yhteistyö 
 
Kerhomme internet sivulta valintapalkista pääset Helsingin Sammon eläkeläiskerhon ja 
Teollisuusvakuutuksen seniorit – yhteistyökerhojemme tietoihin ja näet heidän tapahtumansa.  
 
Kerhojen kesken on sovittu, että jonkin kerhon jäsen voi osallistua toisen kerhon tilaisuuksiin 
jäsenenä. Tähän poimimme tapahtumia, joita erityisesti suositellaan yhteistapahtumaksi.  
Kaikki kerhot eivät ole vielä kiinnittäneet syksyn ohjelmaa. Näet tiedot myöhemmin internetistä. 
 
Helsingin Sammon eläkeläiskerho - Ohjelma ei ole vielä tiedossa. 
Teollisuusvakuutuksen seniorit - Nyt on tiedossa, että he toteuttavat retken Tuusulanjärven 
taiteilijaympäristöön. Meillä oli vastaava matka keväällä 2011. Jos silloin ei päässyt mukaan,  
nyt on mahdollisuus osallistua.  
 
Yhteistyöstä on sovittu myös Sampo Pankin Turun Seniorit – kerhon kanssa.  
Puheenjohtaja ja meidän yhteyshenkilömme on Satu Lehtopolku, puh  050 572 3563.   
Lauantain 24.11.2012 klo 19 näytökseen Tsehovin “Kirsikkapuistoon” on varattuna 50 lippua. 
Eläkeläisen lippu on 32 € ja ei eläkeläisen 37 €. eli 3 euroa edullisempia kuin teatterista ostettuna. 
 
Ilmoittaudu viimeistään 17.10 Sadulle puh 050 572 3563. Maksu tulee suorittaa 17.10.2012 
mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille FI09 2049 1800 0431 99. 
 
Turun Vakuutusyhdistyksen tilaisuudet ovat käytettävissämme www.turunvakuutusyhdistys.net. 
 


