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SAMMON TURUN ELÄKEKERHO  Turku 07.12.2023       
www.sammonelakekerho.net  

 
 

 JÄSENKIRJE 1/2023 
 
Tapahtuma Päivä ja kelloaika Ilmoittautumisaika ja kenelle 

Nuutinpäivän lounas ravintola 
Göran  

Keskiviikko 11.01.2023 
klo 13–15 

04.01.2023 mennessä 
Jorma Väistö 

Laivaristeily Viking Gracella  
 

Keskiviikko 15.02.2023   Sitovat ilmoittautumiset 
10.01.2023 mennessä 
Päivi Palmunen 
Ilmoita myös syntymäaika. 

Turun Kaupunginteatteri   
Kaikki äitini, kaikki tyttäreni  

Lauantai 04.03.2023 
klo 14.00 

Sitovat ilmoittautumiset 
10.01.2023 mennessä 
Eeva Lahti 

Kerhon vuosikokous ja ruokailu 
Ifissä 

To 20.04.2023 klo 14 ja 
kokous klo 15 

15.04.2023 mennessä  
Jorma Väistö 

Matka Tuusulanjärven 
kulttuurimaisemiin 

Ti 23.05.2023 lähtö 
Turun linja-autoasema, 
laituri 10, klo 7.30 

30.04.2023 mennessä  
Seppo Haikonen 

 
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/. 
 
 

Eläkekerhon jäsenmaksu 
Vuosikokouksessa 21.4.2022 hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta v. 2023.  

Jäsenmaksu 10 euroa tulee maksaa kerhon tilille 31.1.2023 mennessä.  
 Merkitse maksun viestikenttään kenen/keiden jäsenmaksun/jäsenmaksut suoritat.  
  

http://www.sammonelakekerho.net/
http://www.sammonelakekerho.net/
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Nuutinpäivän lounas – keskiviikkona 11.1.2023 klo 13–15 

- paikka: Ravintola Göran, Linnankatu 72, Turku 
 

Nuutinpäivän lounaan nautimme tällä kertaa Forum Marinumin yhteydessä olevassa 
Ravintola Göranissa. Ravintolaan pääsee bussilla nro 1 kauppatorilta. Omalla autolla tuleville 
on runsaasti parkkitilaa Forum Marinumin pihalla. 
Lounas sisältää saaristolaistyyppisen alkulautasen, pääruoan sekä kahvin ja 
jälkiruokaleivoksen. Ruokajuomana on vesi. Alkoholijuomat eri maksusta (A-oikeudet). 
Seuralaiset ovat myös tervetulleita! 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa ruoka-allergiat tai muut erikoisruokavaliot. 

Lounas maksaa 25 € jäseniltä ja 40 € seuralaisilta. 
Maksu tulee suorittaa 5.1.2023 mennessä kerhon tilille. 
 
 
 

Laivaristeily keskiviikkona 15.02.2023 M/S Viking Gracella, Tku-Sto-Tku 
 
Tule Viking Linen terminaaliin viimeistään klo 20.15. Päivi Palmunen jakaa liput 
rullaportaiden yläpäässä. 
 
Matkan hinta on 2 hengen Seaside Four -luokan hytissä 60 euroa jäsenille ja  
seuralaisille 70 euroa.  Hintaan sisältyy risteilyn lisäksi Premium -aamiainen ja 
Buffet -päivällinen.  Ryhmällemme on varattu kokoustilat 16.02. klo 10–14 Suomen 
aikaa. Ota mukaan pikku paketti, matkalla pidetään arpajaiset. 
 
Maksu tulee suorittaa kerhon tilille 10.01.2023 mennessä.  Mukaan mahtuu 30 ensin 
ilmoittautunutta. 
 
Sitovat ilmoittautumiset, ilmoita myös syntymäaikasi, 10.01.2023 mennessä. 
 
 

Turun Kaupunginteatteri 04.03.2023 klo 14.00 
 

’Kaikki äitini, kaikki tyttäreni’ 
 
Osallistumismaksu on jäsenille 30 euroa ja seuralaisille 35 euroa. 
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.  Maksu yhdistyksen tilille 13.01.2023 mennessä. 
 
Hervotonta huumoria perhesuhteista. 
Kaikki äitini, kaikki tyttäreni on lämmin ja hauska, viiltävä ja pirullinen esitys äitien  
ja tyttärien välisestä suhteesta.  Esitys pohjautuu Kodin Kuvalehden lukijoiden  
kokemuksiin, jotka on nivottu yhteen hervottoman hauskaksi tarinaksi.  Vaikka äitiyden taival 
on täynnä hulvattomia sattumia ja äkkipikaisia yhteenottoja, esitys kuvaa kauniisti 
perhesiteiden vahvuutta.  Tästä tarinasta löydät tilanteita, jotka olet kokenut ja tulet 
vielä kokemaan! 
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Kerhon vuosikokous to 20.4.2023. Ruokailu klo 14, kokous klo 15 alkaen. 
Paikka If, Antell ravintola, Kalevantie 3, Turku 

 
Kokouskutsu on liitteenä. 
 
 
 
 

Retki Tuusulanjärven kulttuurimaisemiin ti 23.05.2023  
 
Retkelle lähdemme Turun linja-autoasemalta klo 7.30 laiturilta 10. 
 
Opastettu kierros suomalaisuuden lähteille.  Retken aikana vierailemme Ainolassa, 
Halosenniemessä, Lottamuseossa ja Eero Järnefeltin ateljeekodissa. 
 
Ruokailu on noin klo 12 luomuravintola Härmän Raitissa ja lähtökahvit 15.30, joko 
Lottakanttiinissa tai Ainolassa. Paluumatkalle lähdemme klo 16.00. 
 
Retken hinta on 60 euroa jäsenille ja 75 seuralaisille.  Matkaan mahtuu 40 henkeä. 
Ota mukaan mahdollinen museokortti. 
 
Maksu yhdistyksen tilille 10.05.2023 mennessä. 
 
 
 

 
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 
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.  
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