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    JÄSENKIRJE 1/2020 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 
Nuutin päivän lounas Ma 13.1.2020 klo 13 - 16 20.12.2019 - 6.1.2020 Kalervo Järvi 

Teatteriin Saloon Su 2.2.2020 lähtö klo 15.30 19.12.2019 - 30.12.2019 Eila Tähtinen 

Yllätysmatka Ke 25.3.2020 lähtö klo 9 20.2.2020-10.3.2020 Markku Kastepohja 

Vuosikokous Ifissä Ke 22.4.2020 klo 13.30 alk. 1.4.2020 - 16.4.2020 Kaija Virtanen 

Kevätretki Riikaan Ti 5.5.– to 7.5.2020 lähdöt 
klo 5.30 Raisio, klo 5.45 Turku 

15.3.2020 - 31.3.2020 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. 
Eläkekerhon jäsenmaksu 
Vuosikokouksessa 10.4.2019 hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta 
vuodelle 2020. Jäsenmaksu 10 euroa tulee suorittaa kerhon tilille 1.2.2020 mennessä. 
Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/maksut suoritat. 

Eläkekerhon jäsenkirjeen 1/2020 julkaiseminen ja postitus  
Vuoden 2020 ensimmäinen jäsenkirje lähetetään vain niille jäsenille, ketkä ovat maksaneet 
jäsenmaksun kahdelta viimeiseltä vuodelta eli jos vuosien 2018 ja 2019 jäsenmaksut on 
maksettu sekä jäseneksi liittymisaika huomioiden (eläkekerhon säännöt kohta 4).  
Jäsenkirje lähtee sähköpostin liitteenä tai paperiversiona jäsenille, joilla ei ole sähköpostia 
käytössä. Lisäksi kirje julkaistaan kerhon verkkosivuilla. www.sammonelakekerho.net 
   

Nuutin päivän lounas Suomalaisella Pohjalla ma 13.1.2020 klo 13 – 16   
 Aurakatu 24 A, Turku  
Perinteikkään Nuutin päivän lounaan nautimme tällä kertaa Ravintola Suomalaisella 
Pohjalla. (Aurakatu 24 A, Turku, https://ravintolasuomalainenpohja.fi )  
Seuralaiset ovat myös tervetulleita lounaalle. 
Noutopöytä sisältää seuraavat ruokalajit 
    Alkuruoat ja salaatit - vihersalaattia ja talon salaatinkastike, coleslawsalaattia,  
    härän paistia ja aiolia sekä savukalatoasteja, paahdettuja juureksia ja vuohenjuustoa  
    sekä friteerattua munakoisoa ja pähkinää 
    Lämminruoka - paahdettua lohta, fenkolikastiketta, kasviksia ja tilliperunaa 
    Jälkiruoka – hedelmäistä tuorejuustokakkua sekä kahvi tai tee,  
    Ruokajuomat - jäävesi, alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet) 
Lounas maksaa 25 euroa jäseniltä ja 32 euroa seuralaisilta. Maksu 7.1.2020 mennessä. 
 

Teatteriin Saloon sunnuntaina 2.2.2020 lähtö 15.30 Turun linja-autoasemalta 
tilausajopysäkiltä 10, esitys alkaa klo 17.  
Salon Teatteri esittää Mustapukuinen nainen, joka on Susan Hillin kirjoittama yksi 
maailman tunnetuimmista jännitysnäytelmistä. Kummitustarinassa asianajaja Kipps 
lähetetään erakkona pidetyn rouva Drablow’n hautajaisiin kaukaiseen Englannin kolkkaan. 
Pahaa aavistamatta Kipps saapuu selvittämään edesmenneen rouvan sotkuisia papereita ja 
asiakirjoja. Hän on täysin tietämätön traagisista salaisuuksista. Vuosia myöhemmin Kipps 
palaa tuohon aikaan ja kertoo tarinansa näyttelijälle.  
Osallistumismaksu on 20 euroa jäseniltä ja 25 euroa seuralaisilta.  
Maksu tulee suorittaa 30.12 mennessä. Hintaan sisältyy myös tauolla leivos ja kahvi/tee.  
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Yllätysmatka keskiviikkona 25.3.2020 lähtö klo 9 Turun linja-autoasemalta tilauspysäkiltä 
10, Mukaan pääsee myös Raision ABC asemalta Piilipuunkatu 2, n. klo 9.15 
Lähdemme jonnekin pohjoiseen päin päiväksi. Retki tehdään tilausajobussilla. Kohteita on 
useita ja ne ovat sisätiloja. Matkaan kuuluu opastuksia, aamukahvit ja lounas.  
Osallistumismaksu on 35 euroa jäseniltä, 40 euroa ei-jäseniltä. Maksu sisältää 
kuljetuksen, opastuksia, pääsymaksuja, lounaan ja pullakahvit. Maksun suoritus 15.3.2020 
mennessä. 

Vuosikokous jäsenille Ifissä keskiviikkona 22.4.2020 klo 13.30 - 17.00 
Eläkekerhon vuosikokous pidetään Ifissä, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti). 
Aloitamme nauttimalla kerhon tarjoamalla lounaalla ruokalassa. 
Lounaan jälkeen klo 14.30 Matkatoimisto Abelitasta tulee henkilö kertomaan Tallinnan 
matkoista. Esityksen jälkeen alkaa vuosikokous. Kokouskutsu on liitteenä.  
 
Kevätretki Riikaan ti 5.5. – to 7.5.2020, lähtö 5.30 Raisio, Tornikatu 4, Ritvan matkat ja   
klo 5.45 Turku linja-autoasema tilauspysäkki. Lisäksi matkan varrelta sovitusti.   
Ekerö Line’n m/s Finlandia lähtee Helsingistä klo 9.  
 
Laivalla nautimme meriaamiaisen. Laiva saapuu klo 
11.25 Tallinnaan. Jatkamme bussilla Riikaan, jossa 
majoitumme Radisson Blu Hotel Latvijassa. Bussi 
kuljettaa majoittumisen jälkeen opastetulle 
kaupunkikierrokselle.  
Keskiviikkona 6.5. syömme aamiaisen hotellissa. 
Ajelemme opastetulle retkelle Jurmalaan, jossa                      Riika – Mustapäiden talo 
lounastamme. Bussi tuo takaisin Riikaan. Iltapäivällä on vapaata aikaa Riikassa.  
Torstaina 7.5. aamiaisen jälkeen paluu Tallinnaan. Matkalla pysähdymme Super Alkossa 
Latvian rajalla ja ruokailemme Pärnussa. M/S Finlandia lähtee Tallinnasta klo 18.30 ja 
saapuu Helsinkiin klo 21, jonka jälkeen matka jatkuu Turkuun ja Raisioon.  
Matkan hinta jäseniltä 300 euroa ja seuralaisilta 360 euroa – yhden hengen huoneen 
lisämaksu on 96 euroa henkilöltä. Maksu sisältää laivaliput kansipaikoin, meriaamiaisen 
laivalla, majoitukset, suomea puhuvan oppaan palvelut, lounaat Jurmalassa, Riikassa ja 
Pärnussa. Sitovat ilmoittautumiset ja ilmoita myös syntymäaika 15.3 – 31.3. Eilalle 
Maksu tulee suorittaa 31.3. mennessä. HUOM! Voimassa oleva passi tai virallinen 
poliisilaitokselta saatu henkilökortti mukaan. Paikkoja on varattu 30.  
 

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on FI09 2049 1800 0431 99. 
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia 
Kalervo Järvi, sähköposti kalervo.jarvi@gmail.com, puh. 050 464 9333 
Markku Kastepohja, sähköposti markku.kastepohja@gmail.com, puh 040 665 0566 
Eila Tähtinen, sähköposti eilatahtinen70@gmail.com, puh. 041 544 7056 
Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puh. 044 080 2430 
Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 
Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puh. 040 834 4321 
Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puh. 050 553 3468 
Jorma Väistö, sähköposti jorma.vaisto@dnainternet.net, puh. 044 518 7286 
 
Hyvä jäsen! Ilmoita osoite- ja muut muutokset, kuten sähköpostin muutos, eläkekerhon  
sähköpostiin turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä. 
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