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JÄSENKIRJE 2/2014 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 

Nuutinpäivän lounas Ti 13.1.2015   klo 14 29.12.2014 - 5.1.2015 Anneli Palin 

Lätkäreissu Helsinkiin Ma 9.2.2015  klo 15.30 27.12.2014 – 14.1.2015 Kalervo Järvi 

Teatterimatka Hämeenlinnaan To 19.3.2015 klo 11.30 1.2. - 12.2.2015 Raija Okko 

Vuosikokous Pe 10.4.2015 klo 12 21.3.- 31.3.2015 Anneli Palin 

Kevätretki  Kustaviin Ke 6.5.2015   klo 8.30 30.3. – 24.4.2015 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. 
   

Nuutinpäivän lounas ti 13.1.2015, klo 14 
Perinteikkään Nuutinpäivän lounaan nautimme tammikuussa Nuutinpäivänä Kupittaan 
Paviljongissa, Kupittaankatu 8 (Pyhän Henrikin aukio). Myös seuralaiset ovat tervetulleita. 
 
Noutopöytälounas sisältää seuraavat ruokalajit ( kaikki vähälaktoosisia ja gluteenittomia) 
Alkuruoat ja salaatit: 

 vihersalaattimix/pestoa, kreikkalainen fetasalaatti, kotijuusto 

 konjakkigraavattu lohi, koristellut munalohkot, saariston silli ja keitinperunat 

 talon leipää, voita, tuorejuustolevitettä 
Lämpimät ruoat: 

 ylikypsää possunniskaa BBQ glaseerattuna, punaviinikastike, paahdetut lintuperunat 

 broileria ananas-kermakastikkeessa, villiriisiä  
Jälkiruoka: raikas marjapannacotta, kahvi, tee 
Ruokajuomat: jäävesi, kotikalja ja maito, alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet) 

Osallistumismaksu on 16 euroa. Maksu tulee suorittaa maanantaihin 5.1.2015 mennessä.  
 

Lätkäreissu Helsinkiin ma 9.2.2015 lähtö 15.30  
Ottelu: Jokerit - Dynamo Moskova pelataan Hartwall Arenalla, KHL. Mikä liiga se KHL oikein on ja 
miten Jokerit siellä pärjää? Siihen saanemme vastauksen ”Lätkäreissullamme”. 
Lähdemme matkaan Ortodoksisen kirkon edestä. Menomatkalla pysähdymme hetkeksi Ykköspesällä, 
josta otamme mukaan paluumatkan eväät. Ottelun jälkeen lähdemme välittömästi paluumatkalle 
ja pidämme tauon vain tarvittaessa. Takaisin Turussa olemme pelin kestosta riippuen n. 23.00. 
 
Osallistumismaksu on 40 euroa jäseneltä ja 50 euroa seuralaiselta. Maksu tulee suorittaa 
perjantaihin 9.1. mennessä. Maksu sisältää bussimatkan Tku-Hki-Tku, pääsylipun otteluun ja 
pienen iltapalan bussissa paluumatkalla.  Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.  

 

Hämeenlinnan teatteri: Havannan kuu to 19.3.2015 lähtö klo 11.30  
Havannan kuu on dekkaristi Tapani Baggen kirjoittama rikollinen musiikkikomedia perinteisessä 
veijarihengessä. Havannan kuussa näyttämölle pääsevät monet Baggen Hämeenlinna Noir -sarjasta 
tutut henkilöt. Hämeenlinnan Teatterin omien komediataitureiden rinnalla nähdään upeita 
vierailijoita tunnetuimpina Satu Silvo, Ilmari Saarelainen ja Reidar Palmgren.  
Lähdemme matkaan Ortodoksisen kirkon edestä. Esitys alkaa klo 14 ja kestää n. 2 h sisältäen 
väliajan.  
Osallistumismaksu on jäseniltä 30 euroa ja seuralaisilta 43 euroa. Maksu tulee suorittaa 
torstaihin 12.2.2015 mennessä. Maksuun sisältyy myös väliaikatarjoilu. 

http://www.sammonelakekerho.net/


 

Vuosikokous pe 10.4.2015 klo 12  
Vuosikokous pidetään Ifin luentosalissa, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti) 
perjantaina 10.4.2015 klo 12.00. Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. 
Kokousesitelmän pitää If vahinkovakuutusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Timo Vuorinen. 
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kerhon tarjoamaan lounaaseen Ifin ruokalassa. 
 

Kevätretki Saariston kuningaskuntaan – Kustaviin ke 6.5.2015 lähtö 8.30 
Keväällä merellinen luonto on kauneimmillaan. Teemme mielenkiintoisen saaristoretken ja 
tutustumme ”Saariston kuningaskuntaan” Kustaviin, sen luontoon, historiaan ja nykyisyyteen. 
 
Lähdemme Ortodoksisen kirkon edestä. Otamme matkalta mukaan asiantuntevan oppaan, joka  
on mukanamme koko päivän. Aamukahvit juomme Kustavin Savipajalla, jossa tutustumme 
käsityöläisten taitoihin (keramiikka-, hopea-, sepän paja). Sieltä jatkamme Peterzensin 
saaristokeskuksen kautta Kustavin kirkolle, lautalla Vartsalaan. Syömme lounaan, tutustumme 
Kustavin museoon ja Vartsalan vanhaan kouluun (kynttiläpaja). Ennen kotiin lähtöä on vielä 
mahdollisuus saaristolaisostoksiin keskustassa. Takaisin Turussa olemme n. 18.30. 
 
Osallistumismaksu on 30 euroa jäseneltä ja 40 euroa seuralaiselta sisältää kaikki päivän palvelut.  
Maksu tulee suorittaa perjantaihin 24.4.2015 mennessä. ’Sikahalpa’ sanoisivat nuoret!   
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.  
 

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

Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia 
Anneli Palin  sähköposti anneli.palin@gmail.com, puhelin 041 507 3239 
Raija Okko  sähköposti raija@sammonelakekerho.net, puhelin 040 727 7172 
Kalervo Järvi sähköposti kalervo.jarvi@luukku.com, puhelin 050 464 9333 
Jorma Väistö sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puhelin 044 518 7286 
 

Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 
Markku Stenberg, sähköposti stenberg.make@gmail.com, puhelin 050 052 4449  
Matti Kajatsalo, sähköposti matti.kajatsalo@gmail.com, puhelin 050 558 5552 
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puhelin 050 5533 468 
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puhelin 044 0802 430 
 

Uutta! 
Kerholle on perustettu oma sähköposti turku@sammonelakekerho.net 
Jos käytät sähköpostia, ole ystävällinen ja ilmoita s-postiosoitteesi kerhon sähköpostiin. 
Sähköpostiosoitteiden avulla parannamme jäseniemme jatkuvaa tiedonvälitystä. 
 

Löydät kerhomme myös netistä www.sammonelakekerho.net 
Voit osallistua yhteistyökerhojen tapahtumiin, jotka näet internet-sivuilta. 
Kerro meille retkikohde ja/tai esitelmän aihe. Ole yhteydessä hallituksen jäseniin. 

 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla! 
Ilmoita sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä 
osoitteenmuutoksesta tai jos et halua enää jäsenkirjeitä.  
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