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    JÄSENKIRJE 1/2017 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 
Nuutin päivän lounas Pe 13.1.2017 klo 14-17 22.12.2016 - 8.1.2017 Kaija Virtanen 

Risteily m/s Baltic Prinsess Ke-to 15-16.2. kl 19.30 2.1.2017 – 15.1.2017 Eila Tähtinen  

Vierailu Eläkeyhtiö Varmaan Pe 24.3.2017 klo 8.00 23.2.2017– 8.3.2017 Jorma Väistö 

Vuosikokous To 20.4.2017 klo 13.30 27.3.2017 – 11.4.2017 Kaija Virtanen 

Kevätretki Kuhankuonolle To 18.5.2017 klo 10 24.4.2017 – 7.5.2017 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. 
 
Eläkekerhon jäsenmaksu 
Kevätkokouksessa 7.4.2016 päätettiin, että jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu.  
Vuoden 2017 jäsenmaksu 10 euroa, tulee suorittaa kerhon tilille 1.3.2017 mennessä.  
Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat. 
   

Nuutin päivän lounas Kupittaan paviljongissa pe 13.1.2016 klo 14 - 17 
Perinteikkään Nuutin päivän lounaan nautimme Kupittaan paviljongissa (Pyhän Henrikin aukio, 
Turku, www.kupittaanpaviljonki.fi/). Seuralaiset ovat myös tervetulleita lounaalle. 
Noutopöytälounas sisältää seuraavat ruokalajit (kaikki vähälaktoosisia ja gluteenittomia). 
Alkuruoat ja salaatit  

 vihreä juusto-hedelmäsalaatti, pesto-pastasalaatti, tomaatti-mozzarellasalaatti 

 graavilohi ja sinappikastike, munanoisetit, rapumajoneesia ja rucolaa 

 kotijuusto, talon leipää ja levitettä 
Pääruoka 

 kokonaisena paistettua porsaanfileetä ja punaviinikastiketta 

 valkoviinissä haudutettua kampelaa, rosmariiniperunat 
Jälkiruoka -  omenahyve ja vaniljakermaa sekä kahvi tai tee 
Ruokajuomat - jäävesi, alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet) 
Lounas maksaa 20 euroa henkilöltä. Maksu tulee suorittaa 9.1.2017 mennessä. 
 

Miniristeily ke-to 15 -16.2.2017, liput klo 19.30, m/s Baltic Prinsess lähtee  
klo 20.15 
Silja Linen risteilylle on varattu majoittautuminen A-luokan 2 hengen hyteissä. 
 
Aikataulu - kelloajat ovat paikallista aikaa 
Ke 15.2.   klo 19.30  lippujen jako terminaalissa. 2 kerros rullaportaiden oikealla puolella 
Ke 15.2.   klo 20.15 laiva lähtee Turun satamasta (Siljan terminaali) 
To 16.2.   Klo 7 - 10 aamiainen buffet Silja  
To 16.2.   klo 10 -12  arpajaiset kokoustilassa (Muista arpajaisvoitot) 
To 16.2.   klo 14  lounas buffet Silja 
To 16.2.   Klo 18.30 m/s Baltic Prinsess saapuu Turun satamaan 
 
Osallistumismaksu on 58 euroa henkilöltä. Maksu tulee suorittaa 15.1.2017 mennessä. Maksu 
sisältää ruokailut ja yöpymisen sekä kokoustilan. Mukaan mahtuu 40 nopeinta. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kerro syntymäaika, mahdollinen Club One numero sekä hyttikaveri.  

http://www.sammonelakekerho.net/


 

Vierailu Eläkeyhtiö Varmaan pe 24.3.2017 lähtö Ortodoksisen kirkon luota klo 8.00  
Meillä on nyt mahdollisuus tutustua ’palkanmaksajaamme’. Teemme retken Eläkeyhtiö Varmaan 
Helsinkiin. Aamukahvilla aloitamme klo 10.00. Saamme informaatiota eläkejärjestelmien 
ajankohtaisista asioista sisältäen mm. eläkeuudistuksen. Mitä tarkoittaa vastuullinen Varma ja 
miten Varma kehittää digipalveluitaan. Lisäksi he haluavat kuulla meiltä, miten haluaisimme 
heidän kehittävän palveluitaan eläkkeen saajille. Näitä käsittelemme työpajassa runsaan tunnin, 
joten meidän on syytä miettiä erilaisia toiveita ja ideoita valmiiksi. Lopuksi syömme lounaan.  
 
Noin klo 14.00 vierailu loppuu ja siirrymme keskikaupungille. Shoppailuun aikaa kaupungissa on 
neljä tuntia. Klo 18.00 lähdemme paluumatkalle ja Turussa olemme noin klo 20. 
Tilaisuus on vain jäsenille ja osallistumismaksu 15 euroa tulee suorittaa 8.3.2017 mennessä. 
Mukaan mahtuu 30 henkilöä. 

 

Vuosikokous Ifissä to 20.4.2017 klo 13.30 - 16.00 
Eläkekerhon vuosikokous pidetään Ifissä, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti). 
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoamalla lounaalla ruokalassa. Lounaan jälkeen n. klo 14.30 
kokousesitelmän pitää Hannu Tuominen. Hän kertoo lähiseutumme nähtävyyksistä ja 
retkikohteista. Esitelmän jälkeen alkaa vuosikokous. Kokouskutsu on liitteenä.  

 

Kevätretki Kuhankuonolle to 18.5, lähtö Ortodoksisen kirkon luota klo 10. 
Lähdemme tutustumaan upealle Kuhankuonon aarnialueelle suuntana Kurjenpesän luontotupa. Perillä 
opas ottaa meidät ohjaukseensa kertoen alueen historiaa ja tutustuttaen lähireittien nähtävyyksiin. 
Opastus kestää noin pari tuntia. Vaihtoehtoisesti vaellusintoisimmat voivat samaan aikaan omatoimisesti 
kiertää Savojärven noin 6 km. ( www.luontoon.fi/kurjenrahka/reitit) 

 
Opastuksen jälkeen retkiemäntä tarjoilee keittolounaan. Sen jälkeen jatkamme itsenäisesti 
tutustumista Kurjenpesän lähiympäristöön sekä viritämme erätulet eväiden nauttimiseen. 
Paluumatkalle lähdemme klo 15 ja olemme takaisin Turussa noin klo 16. 
Osallistumismaksu on 27 euroa henkilöltä sisältää bussikuljetuksen, opastuksen, keittolounaan 
ja nuotioeväät. Maksu tulee suorittaa 7.5 mennessä. 
 

 
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 
 
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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