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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO  Turku 13.12.2021        
www.sammonelakekerho.net  
 

 JÄSENKIRJE 1/2022 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja 

kenelle 

Nuutinpäivän lounas 
Ravintola Gräddä’ssa 

To 13.1.2022 klo 14 -16 21.12.2021 -4.1.2022 
Marja Kallio 

Ulkoilua ja rupattelua - 
tapahtuma, Lundan maja, Masku 

To 10.2.2022 klo 12 - 17 Viimeistään 31.1.2022 
Marja Kallio 

Tämä on ryöstö – komedia 
Turun kaupungin teatterissa 

Ma 21.3.2022 klo 19 -21.30 3.2. -16.2.2022 
Jorma Väistö 

Kerhon vuosikokous Ifissä, 
Kalevantie 3, Turku 

To 21.4.2022 klo 14 - 16 
 

1.4. – 11.4.2022 
Kaija Virtanen 

Museokeskus Vapriikki, Tampere To 19.5.2022 lähtö klo 8 
paluumatkalle lähtö klo 17 

14.4. – 29.4.2022 
Päivi Palmunen 

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. 
Tapahtumien järjestämisessä noudatamme viranomaisohjeita, joten tapahtumia voi esim. 
koronapandemian vuoksi peruuntua. Peruuntumisesta ilmoitamme kerhon verkkosivuilla 
http://www.sammonelakekerho.net/.  
 

TARKISTA verkkosivuilta TOTEUTUUKO TAPAHTUMA 
– maksa osallistumis- tai lounasmaksu, jos tapahtuma toteutuu! 

 

Eläkekerhon jäsenmaksu ja kerhon uudet säännöt 
 

Vuosikokouksessa 14.10.2021 hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksu v. 2022.  

Jäsenmaksu 10 euroa tulee maksaa kerhon tilille 31.1.2022 mennessä.   
➢ Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/jäsenmaksut suoritat. 

Kerhon uudet säännöt ovat verkkosivuilla: http://www.sammonelakekerho.net/saannot/ 
 

Nuutinpäivän lounas – torstaina 13.1.2022 klo 14 – 16 
- paikka: Ravintola Grädda, Piispankatu 15, Turku 

 

Perinteikkään Nuutinpäivän lounaan nautimme tällä kertaa Ravintola Gräddassa. 
Ravintolaan pääsee kävellen Tuomiokirkon linja-autopysäkiltä mm. bussit 3, 36, 50, 51 tai 
Hämeenkadun Akatemian pysäkiltä mm. bussit 2, 6, 60. 
Lounas sisältää kolme ruokalajia; alku-, pää- ja jälkiruuan sekä kahvin ja teen. Lounas 
tarjoillaan pöytään. Ruokajuomana on vesi. Alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet).  
Seuralaiset ovat myös tervetulleita! 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa erilaiset allergiat tai syökö vain kasvisruokaa. 
Pääruokana on yhtä lajia kalaa tai lihaa, joten ilmoita, jos et voi syödä kalaa tai lihaa. 

Lounas maksaa 20 euroa jäseniltä ja 35 euroa seuralaisilta.  
Maksu tulee suorittaa 4.1.2022 mennessä kerhon tilille. 

http://www.sammonelakekerho.net/
http://www.sammonelakekerho.net/
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Ulkoilua ja rupattelua -tapahtuma, torstaina 10.2.2022 klo 12 - 17 
- paikka Lundan maja, Teollisuuskaari 2 Masku 

 
 

Tervetuloa viettämään yhteistä aikaa Lundan majalle Maskuun! 
Tarjolla on hernekeittoa ja makkaran paistoa sekä 
kahvia/teetä – ja tietysti hyvää seuraa.  
 

Mukaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta.  
Paikalle voi tulla omalla autolla tai kimppakyydein.  
Lisäksi voimme järjestää yhteiskuljetuksen,  
Turun linja-autoaseman tilausbussi laiturilta,  
lähtö klo 11.30.  
 

Osallistumismaksu henkilöltä on 10 euroa. 
 
Maksu tulee suorittaa 2.2.2022 mennessä.  
➢ Merkitse maksun viestikenttään – 10.2.2022 tapahtumaan osallistuvan/osallistuvien 

nimet. 
➢ MUISTA, kun ilmoittaudut - ILMOITA myös tarvitsetko kyydin! (kimppa tai linja-auto) 
 
 

Tämä on ryöstö – komedia, maanantaina 21.3.2022 klo 19 – 21.30 
- paikka Turun kaupungin teatteri, Itäinen Rantakatu 14 Turku 

 
Jos jossain on timantti odottamassa noutajaansa, voitte olla varmoja, että vankilakundeja 
kiinnostaa. Tässä vauhtikomediassa lompakot ja sydämet varastetaan silmänräpäyksessä. 
Pääpottina hohtaa aito timantti – Unkarin prinssi Ludvigin miljoonan markan mötikkä. 
 
Tämä on huippuunsa hiottu komedia, jonka tavoitteena on saada yleisön henki 
salpaantumaan, vapauttaa nauru ja selvittää kuka sen timantin lopulta vei.  
Brittifarssin suomennos on Mikko Koivusalon taikakynästä. 
 
Näyttelijöinä on Teemu Aromaa, Linda Hämäläinen, Stefan Karlsson, Miska Kaukonen,  
Elias Keränen, Hilma Kotkaniemi, Mika Kujala, Taneli Mäkelä, Riitta Salminen ja  
Markus Ilkka Uolevi. 
 
Osallistumismaksu 30 euroa jäseniltä ja 45 euroa seuralaisilta. 
 

Maksu tulee suorittaa 17.2.2022 mennessä. Maksuun sisältyy väliaikatarjoilu. 
 

➢ Merkitse maksun viestikenttään – 21.3.2022 tapahtumaan osallistuvan/osallistuvien 
nimet. 

 

Mukaan mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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Kerhon vuosikokous to 21.4.2022, ruokailu klo 14, kokous klo 15 alkaen 
- paikka If, Kalevantie Turku 

 

Kokousesitelmän pitää kasvitieteilijä Aarno Kasvi.  
Kokouskutsu on liitteenä.  
 

Tervetuloa!  Eläkekerhon hallitus 
 

Retki Tampereelle  
Museokeskus Vapriikkiin torstaina 19.5.2022  
 
Lähtö kello 8 aamulla, Turun linja-autoasemalta, tilausajot laituri 10 
Bussiin on mahdollista nousta myös Nousiaisista, Maskusta ja Raisiosta. Näiden osalta 
aikataulu ja pysäkki tarkentuvat myöhemmin. 
 

Tampereelta paluumatkalle lähtö on klo 17.  
Mukaan retkelle mahtuu 50 innokkainta. 
 

Matkan hinta on jäseniltä 30 euroa ja muilta 40 euroa. Osallistumismaksu tulee olla 
maksettuna 3.5.2022 mennessä. 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä, kerro paikka/pysäkki mistä tulet mukaan retkelle. 
Kerro myös mahdolliset ruoka-allergiat. 

Tervetuloa! 
 

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on 
FI09 2049 1800 0431 99 

 
Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia. 

• Marja Kallio, sähköposti marja.m.kallio@gmail.com, puh 040 834 4321 

• Päivi Palmunen, sähköposti paivi.palmunen@outlook.com, puh 045 642 2360 

• Kaija Virtanen, sähköposti kaija.ann2011@gmail.com, puh 044 080 2430 

• Jorma Väistö, sähköposti jorma.jvaisto@gmail.com, puh 044 518 7286 
Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 

• Seppo Haikonen, sähköposti seppo.haikonen@luukku.com, puh 040 705 1109 

• Hannu Koivula, sähköposti hk.koivula@gmail.com, puh 050 553 3468 
Toimihenkilö - jäsenrekisteri 

• Markku Kastepohja, sähköposti markku.kastepohja@gmail.com, p. 040 665 0566 
 

HYVÄ JÄSEN – Kerro meille retkikohde ja/tai esitelmän aihe!  
 

Ilmoita osoite- ja muut muutokset kuten sähköpostin muutos, eläkekerhon sähköpostiin 
turku@sammonelakekerho.net tai jollekin hallituksen jäsenistä.  
 

mailto:marja.m.kallio@gmail.com
mailto:paivi.palmunen@outlook.com
mailto:kaija.ann2011@gmail.com
mailto:jorma.jvaisto@gmail.com
mailto:seppo.haikonen@luukku.com
mailto:hk.koivula@gmail.com
mailto:markku.kastepohja@gmail.com
mailto:turku@sammonelakekerho.net

