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JÄSENKIRJE 1/2015 
Tapahtuma Päivä ja lähtöaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 

Retki Teijoon To 27.8.2015 klo 10 1 - 15.8.2015 Eila Tähtinen 

Miniristeily m/s Gracella Ti - ke 22 - 23.9.2015 
liput klo 19.55 terminaalissa 

10 - 21.8.2015 Marja Kallio 

Jäsenkokous Ifissä Ke 21.10.2015 klo 12 5 - 17.10.2015 Anneli Palin 

Logomo Ismo Leikola show Pe 20.11.2015 klo 20 10 - 24.8.2015 Jorma Väistö 

Päiväristeily Amorella/Grace Ti 8.12.2015 liput klo 7.45 25.10 – 6.11.2015 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. 
   

Retki Teijoon to 27.8.2015, lähtö klo 10 Ortodoksisen kirkon luota 
Tervetuloa elokuiselle retkelle Teijoon! Lähdemme linja-autolla Turusta Ortodoksisen kirkon luota 
klo 10. Teijossa opas kuljettaa meitä kaksi tuntia Ruukissa ja alpakkatilalla. Sitten siirrymme  
linja-autolla Teijon kansallispuiston Luontokeskukseen. Läheisellä grillillä syömme eväitä ja 
paistamme makkaraa. Sämpylät, juotavat ja makkaran tuomme mukanamme. Niiden hinta sisältyy 
retken maksuun. Paluumatkalle lähdemme noin klo 16. Paikkoja on varattu 50 henkilölle.  
Osallistumismaksu on 22 euroa henkilöltä. Maksu tulee suorittaa tiistaihin 15.8.2015 mennessä.  
 

Miniristeily ti - ke 22 – 23.9.2015, liput klo 19.55, m/s Grace lähtee 20.55  
Perinteiselle syksyn risteilylle on varattu majoittautuminen A-luokan 2 hengen hyteissä. 
Aikataulu Suomen aikaa 
Ti 22.9. klo 19.55 Lippujen jako terminaalissa, 2 kerros, katso vasemmalle 
Ti 22.9. klo 20.55 Laiva lähtee Turun satamasta 
Ke 23.9. klo 12  Ruokailu Buffet Aurorassa ja klo 14 – 15 arpajaiset auditoriossa 
Ke 23.9. klo 19.50 m/s Grace saapuu Turun satamaan   
Osallistumismaksu on 48 euroa jäseniltä ja 50 euroa seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa 
perjantaihin 21.8. mennessä. Hintaan sisältyy myös kahvi- ja pullakuponki. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kerro syntymävuotesi ja toivottu hyttikaveri. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.   

 

Jäsenkokous ja lounas Ifissä ke 21.10.2015 klo 12 
Jäsenkokous on perinteiseen tapaan Ifin luentosalissa ja sen jälkeen lounas ruokalassa.  
Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta Mandatum Life’sta tulee kertomaan sijoitusvakuutuksesta  
mm. sen rahastoista, hoitokustannuksista ja perintötilanteen verovaikutuksista. 
Tilaisuus on vain jäsenille. Jäsenkokouksen ja lounaan tarjoaa eläkekerho. 
Mukaan mahtuu enintään 100 jäsentä. 
 

Ismo Leikola – Maailman hauskin show, Logomossa pe 20.11.2015 klo 20 
’Maailman hauskin show’ – titteliä kantavalla kiertueellaan Logomossa Leikolalla on mukanaan 
huippumuusikoista koottu bändi The Heelers. Yhdessä bändin kanssa Leikola yhdistää 
ammattimusisoinnin ja humorismin, joka vie stand up komiikan uudelle tasolle. Maailman hauskin 
show on spektaakkeli, jossa katsojan tehtäväksi jää vain nauraa ja nauttia tästä huikeasta 
esityksestä! 
Osallistumismaksu on 30 euroa jäseniltä ja 42 euroa seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa 
torstaihin 24.8.2015 mennessä. Maksuun sisältyy myös väliaika tarjoilu.  

http://www.sammonelakekerho.net/


Jouluinen päiväristeily ti 8.12.2015, liput klo 7.45, Tku - Maarianhamina - Tku 
Vietämme yhteistä joulujuhlaa laivalla. Olemme tilanneet 40 lippua m/s Amorellan aamulähdölle 
klo 8.45. Menomatkan (5 h) käytössämme on kokoustila. Siellä tarjoillaan alussa jouluglögi. Kahvi 
ja hedelmät kuuluvat myös kokoustilaan. Laivanvaihdon jälkeen klo 15 meitä kutsuu m/s Gracella 
joulupöytä a`la Mannerström. Paluumatkalle on varattu 2 hyttiä matkatavaroita varten. 
Osallistumismaksu on 55 euroa henkilöltä. Maksu tulee suorittaa perjantaihin 6.11.2015 
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymävuotesi. Mukaan mahtuu 40 nopeinta.   
 

Suunnittelukisa – logo Sammon Turun eläkekerholle 
Suunnittele kerholle oma logo, jota voisimme käyttää mm. kerhon jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla. 
Lähetä syyskuun 2015 loppuun mennessä ehdotuksestasi sanallinen selvitys ja kuva sähköpostin 
liitteenä Kalervo Järvelle tai kirjeitse osoitteella Eskonkatu 11 B 62, 20320 Turku.   
 
Kisan tulokset julkaistaan ja äänestetään voittajalogo jäsenkokouksessa lokakuussa. Palkintona 
voittaja saa valita itselleen ja seuralaiselle ilmaisen osallistumisen johonkin kerhontilaisuuteen.  

Paperit esille, kynät teräviksi ja luonnoksia tekemään! Aurinkoista ja idearikasta kesää! 
 

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

Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia 
Eila Tähtinen, sähköposti  eilatahtinen70@gmail.com  puhelin 041 544 7056  
Marja Kallio, sähköposti  marja.m.kallio@gmail.com  puhelin 040 834 4321  
Anneli Palin, sähköposti, anneli.palin@gmail.com , puhelin 041 507 3239 
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puhelin 044 518 7286 
 

Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@luukku.com, puhelin 050 464 9333 
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puhelin 050 553 3468 
Jukka Mäkinen, sähköposti vejuma@utu.fi, puhelin 050 555 5506 
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puhelin 044 080 2430 

 
Muistathan, että kerholla on 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 verkossa www.sammonelakekerho.net 
Voit osallistua yhteistyökerhojen tapahtumiin, jotka näet verkko-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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