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JÄSENKIRJE 2/2015 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 

Nuutinpäivän lounas Ke 13.1.2016 klo 14 22.12.2015 - 5.1.2016 Kaija Virtanen 

Jääkiekko-ottelu Raumalla Pe 29.1.2016 klo 16.30 22.12.2015-28.12.2015 Jorma Väistö  

Kulttuuriretki Tampereelle Pe 11.3.2016 klo 14.30 27.1.2016 – 10.2.2016 Jorma Väistö 

Vuosikokous To 7.4.2016   klo 12 19.3.2016 – 1.4.2016 Kaija Virtanen 

Kevätretki Fiskars ruukkiin  To 28.4.2016 klo 10 23.3.2016 -  5.4.2016 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. 
   

Nuutinpäivän lounas Kupittaan paviljongissa ke 13.1.2016 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: 

 hedelmäinen vihersalaatti (melonia, rypäleitä ja friseesalaattia), tomaatti mozzarella-salaatti ,  
koristellut kananmunat, kotijuusto, tervasilakat, savulohitoast, tilliperunat  

Lämpimät ruoat: 

 kokonaisena pariloitu viljapossun filee, punaviinikastike, yrttimuhennetut kermaperunat  

 savuporokiusaus ja puolukkaa 

 talonleipä ja voi  
Jälkiruoka: suklaamousse, kahvi, tee 
Ruokajuomat: jäävesi, kotikalja ja maito, alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet) 

Osallistumismaksu on 17 euroa/henkilöltä. Maksu tulee suorittaa 5.1.2016 mennessä.  
 

Jääkiekko-ottelu Lukko – TPS Raumalla pe 29.1.2016 klo 16.30 
Järjestämme matkan SM-jääkiekko-otteluun Raumalle. Mittely on varmaan tunnelmallinen, 
koska vastustajana on TPS Turusta. Ottelu alkaa klo 18.30 ja kestää noin kaksi tuntia.  
Paikat on varattu päädystä B3 ja B5 katsomoista. 
Lähdemme Kaupungintalon (Aurakatu 2) edestä. Takaisin Turussa olemme noin 
klo 22.00.  Paluumatkalla bussissa on eväät, jäähallilla ei ole yhteistä välipalaa. 
Osallistumismaksu on jäseniltä 20 euroa ja seuralaiselta 27 euroa, sisältää matkat, lipun 
ja matkaeväät. Maksu tulee suorittaa 28.12.2015 mennessä. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. 
 

Tampere-taloon tutustuminen ja konsertti pe 11.3.2016 lähtö klo 14.30 
Teemme kulttuuriretken Tampereelle, jossa tutustumme Tampere-taloon oppaan johdolla 
ja kuuntelemme sen jälkeen Isossa Salissa Tampereen Filharmonian konsertin.  
Sen sisältö on BEETHOVEN: PIANOKONSERTTO NRO1 ja RICHARD STRAUSS (1864–1949): 
ALPPISINFONIA. Konserttia johtaa kapellimestari Rafael Payare. 
Lähdemme Kaupungintalon (Aurakatu 2) edestä. Tampere-talon 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. Paluumatkalla bussissa on eväät.  
Osallistumismaksu on jäseneltä 30 euroa ja seuralaiselta 40 euroa.  
Maksu tulee suorittaa 10.2.2016 mennessä. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. 

http://www.sammonelakekerho.net/


Vuosikokous Ifissä to 7.4.2016 klo 12  
Vuosikokous pidetään Ifin luentosalissa, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/ pääsisäänkäynti). 
Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Huomioi asialistan kohdassa 8 hallituksen 
ehdotus sääntöjen kohtien 4 ja 5 muutoksista. Muutosehdotukset löydät kutsusta.  
Kokousesitelmän pitää monitaitoinen Rauno Luttinen aiheena sukututkimukseen liittyvät 
sukuhaarat. Kokouksen jälkeen eläkekerho tarjoaa lounaan Ifin ruokalassa. 
 

Kevätretki Fiskarsin ruukkiin – Raaseporiin to 28.4.2016 lähtö klo 10 
Fiskarsin ruukki on Fiskarin kylän entisen Pohjan kunnan alueelle 1649 perustettu 
rautaruukki.  Nykyään ruukki on elinvoimainen nykyaikaisen taiteen ja muotoilun keskus. 
 
Lähdemme Kaupungintalon (Aurakatu 2) edestä. Fiskarsissa saamme opastuksen  
klo 12 - 13 aikana. Tämän jälkeen ruokailemme Kuparipajassa. Ruoka on tarjolla seisovasta 
pöydästä sisältäen myös kahvin. Vapaata aikaa jää klo 16.30 asti, jolloin lähdemme 
paluumatkalle Turkuun.  
Osallistumismaksu on henkilöltä 33 euroa ja se sisältää kuljetuksen opastuksen ja 
ruokailun. Maksu tulee suorittaa 5.4.2016 mennessä. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.  
 

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 
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puhelin 044 080 2430 
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puhelin 044 518 7286 
 

Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@gmail.com, puhelin 050 464 9333 
Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puhelin 040 834 4321  
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puhelin 050 553 3468 
Jukka Mäkinen, sähköposti vejuma@utu.fi, puhelin 050 556 6506 
Anneli Palin, sähköposti, anneli.palin@gmail.com, puhelin 041 507 3239 
 

Huomio! Jos käytät sähköpostia, ole ystävällinen ja ilmoita s-postiosoitteesi kerhon 
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net. Sähköpostiosoitteiden avulla parannamme 
jäseniemme jatkuvaa tiedonvälitystä. 
 
Löydät kerhomme myös internetistä www.sammonelakekerho.net 
 
Voit osallistua yhteistyökerhojen tapahtumiin. Löydät linkit kerhomme internet-sivuilta. 
 
Kerro meille retkikohde ja/tai esitelmän aihe. Ole yhteydessä hallituksen jäseniin. 
 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla ilmoittamalla osoite- ja muut muutokset (esim.s-posti) 
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä. 
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