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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO  Turku 17.6.2022        

www.sammonelakekerho.net  

 

 JÄSENKIRJE 2/2022 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 

Teatteri Ruissalon telakka 

- näytelmä Fölin alta 

To 4.8.2022 klo 18.15 17.6. – 1.7.2022 

Jorma Väistö 

Riikan matka 

 

Ti -to 16.8. -18.8.2022 

lähtö klo 5.45 Turun 

linja-autoasemalta 

13.7.2022 mennessä 

Päivi Palmunen 

Ilmoita myös syntymäaika. 

Yllätysmatka 

  

Ti 6.9.2022 klo 8.15 

 

1.8. -20.8.2022 

Seppo Haikonen 

IF Espoo Keilaniemi ja  

Akseli Gallen-Kallelan museo 

Ti 11.10.2022  

lähtö klo 8.30 Turun 

linja-autoasemalta 

15.9.2022 mennessä 

Eeva Lahti 

Jäsentapaaminen ja ruokailu 

If’issä 

Ke 9.11.2022 klo 14 24.10.- 1.11.2022 

Jorma Väistö 

Jouluglögi Viking Glorylla To 8.12.2022 

Tule terminaaliin 

viimeistään klo 8 

16.11.- 23.11.2022 

Päivi Palmunen 

Ilmoita myös syntymäaika. 

Hyvä kerholainen!  

 Tapahtumakohtaiset ilmoitusajat ovat nyt vain tässä taulukossa. Ilmoitusten  

vastaanottajien yhteystiedot sekä kerhon pankkitilin löydät kirjeen lopusta.  

 Ilmoittautumiset ovat sitovia. 
 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/.  

 

Fölin alta - näytelmä Ruissalon Telakka, Hevoskarintie 23  
torstaina 4.8.2022 klo 18.15   
 

Linnateatterin FÖLIN ALTA – päätön revyy päättäjistä on kesän 2022 riemastuttavin esitys 

koko kansan tuntemien päättäjien kommelluksista ja periturkulaisesta päätöksenteosta.  
 

Ruissalon Telakan kesäteatterissa nauretaan ja lauletaan päivänpolttavat ilmiöt isoksi 

sketsikimaraksi. 
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Hervottomasti naurava yleisö saa tietää, miltä maailma näyttää, kun näytelmää katsoo 

poliittisten lasien läpi. Revyyssä selviää myös, mikä tulee olemaan seuraava pieleen 

menevä rakennusprojekti Turussa ja millä kertoimella projektin budjetti paisuu.  

Entä minkä laulun esittävät Pormestarit Areenalla? Esitys kestää noin 2 tuntia. 

 

Osallistumismaksu on jäseniltä ja seuralaisilta 20 euroa.  
Maksu tulee suorittaa 2.7. mennessä. Lippuja on varattu 40 kpl.  

 

Väliaikatarjoilu sisältyy hintaan. Lisäksi teatterilippuun sisältyy meno/paluu kuljetus 

Fölibussi nro 8 Puutorilta tai Föli vesibussit M/S Jaarli/Ruissalo Martinsillalta. 

 
 

Matka Riikaan tiistai - torstai 16 - 18.8.2022  
lähtö klo 5.45 Turun linja-auto aseman tilauslaiturista 

 

Matkan hinta on 210 euroa jäseniltä ja 260 euroa seuralaisilta. 

Maksu tulee suorittaa 1.8. mennessä. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta.  

Matka toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20. 

 

Hintaan sisältyy bussikuljetukset, laivamatkat, meriaamiainen laivalla, lounas Latviassa, 

kaksi yötä hotellissa ja hotellin aamiaiset, opastettu kaupunkikierros Riikassa sekä 

paluumatkalla buffet lounas laivalla.  

 

Yllätysmatka tiistaina 6.9.2022  
linja-auto lähtee klo 8.15 Turun linja-autoaseman tilauslaiturista 
 

Matkalle mahtuu 40 henkilöä. Tervetuloa matkalle kokemaan ja näkemään! 

 

Osallistumismaksu on jäseniltä 35 euroa ja seuralaisilta/ei jäseniltä 40 euroa. 
Maksu tulee suorittaa 22.8.mennessä. 
 

Maksu sisältää bussimatkat, pääsyliput, lounaan sekä pullakahvit. 

 

Kerro myös mahdolliset ruoka-allergiat.                   Tervetuloa! 
 

Tutustuminen If Espoo Keilaniemi ja Akseli Gallen-Kallelan museo 
tiistaina 11.10.2022 
linja-auto lähtee klo 8.30 Turun linja-autoaseman tilauslaiturista 
 

Ensin tutustumme If’in tiloihin. Sen jälkeen klo 13 on lounas Date with Dylan ravintolassa.  

Lounaan jälkeen jatkamme Akseli Gallen-Kallelan museoon. Siellä tutustumme klo 14.30 

alkaen oppaan johdolla Arki ja inspiraatio -näyttelyyn. Museon yhteydessä on kahvila, jossa 

kukin voi käydä oman mielensä mukaan.  - Kotimatka alkaa klo 16.    
 
Retki on vain jäsenille. - Mukaan mahtuu 50 jäsentä. 
Osallistumismaksu on 30 euroa jäseniltä. Maksu tulee suorittaa 22.9. mennessä. 
Maksu sisältää bussimatkat, opastukset, pääsyliput sekä lounaan. 
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Jäsentapaaminen Ifissä, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B) 
keskiviikkona 9.11.2022 klo 14 
 

Aloitamme tapaamisen nauttimalla kerhon tarjoaman lounaan ruokalassa. 

 

Lounaan jälkeen klo 15 alkaen kuulemme luentosalissa asiantuntijan katsauksen 

maanpuolustuksen ajankohtaisimpiin teemoihin.  

 

Tilaisuus on vain jäsenille. 
 

Jouluglögit Viking Glorylla torstaina 8.12.2022  
Tule Viking Linen terminaaliin viimeistään klo 8 aamulla 

 

Päivi Palmunen jakaa laivaliput rullaportaiden yläpäässä. Kokoonnumme laivalla 

konferenssitiloissa kannella 9. Sieltä menemme ensin erikoisaamiaiselle. 

 

Ota mukaan pikku paketti menomatkalla pidettäviin arpajaisiin. 
Olemme laivan konferenssitiloissa laivan vaihtoon klo 14.10 asti. 

Paluumatkalle on varattu hyttejä matkatavaroita varten sekä buffet lounas. 

 

Matkan hinta on 50 euroa sekä jäseniltä että seuralaisilta. Maksu tulee suorittaa kerhon 

tilille 8.11.2022 mennessä. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. 

 

Sammon Turun eläkekerhon pankkitilin numero on 
FI09 2049 1800 0431 99 

 

Hallituksen jäsenet, jotka ottavat vastaan tapahtumien ilmoittautumisia. 

• Seppo Haikonen, sähköposti haikonenseppo@gmail.com, puh 040 705 1109 

• Eeva Lahti, sähköposti lahtieeva33@gmail.com, puh 045 107 1652 

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

• Jorma Väistö, sähköposti jorma.jvaisto@gmail.com, puh 044 518 7286 

Hallituksen muiden jäsenten yhteystiedot 

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

• Raija Virta, sähköposti virtaraija@hotmail.com, puh 040 761 5020 

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

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.  

 


