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1. JOULULOUNAS 12.12.2019
Joululounaalle on ilmoittautunut jo 25 henkilöä. Joululounashan on vakiopaikassa
Mamma Rosassa Töölössä torstaina 12.päivä joulukuuta klo 12.00 alkaen. Joululounas on omakustanteinen, tosin yhdistys tarjoaa viinit.
Vielä ehdit mukaan. Ilmoittaudu Pirjolle pirjo.kejonen@stul.fi.
2. VIERAILU SOK:N SIPOON LOGISTIIKKAKESKUKSEEN 23.1.2020
Yhdistys tekee yritysvierailun SOK:n uuteen logistiikkakeskukseen Sipooseen torstaina 23. päivä tammikuuta 2020.
Projektiuutisten Jari Peltoranta kirjoittaa tästä mm:
"Sipoon Bastukärrin teollisuusalueelle on valmistunut S-ryhmän uusi käyttötavaran
logistiikkakeskus. Kymmenen eduskuntatalon kokoinen, pitkälle automatisoitu logistiikkakeskus on monella tavoin ainutlaatuinen hanke Suomessa. Kiinteistö saa energiansa 95-prosenttisesti uusiutuvasta energiasta. Sipoon uuteen logistiikkakeskukseen siirretään SOK:n vanhan Hakkilan logistiikkakeskuksen toiminnot.
-Sipoon logistiikkakeskus eroaa Hakkilan varastosta kuin yö päivästä.
Tämä on pitkälle automatisoitu logistiikkakeskus, kun Hakkilan toiminta perustui käsikeräilyyn. Näin pitkälle viety automaatio on aivan uutta koko Suomessa tässä mittaluokassa. Kuutioissa mitattuna tämä on Suomen suurimpia logistiikkakohteita.
Täällä käsitellään kaiken kokoisia ja muotoisia tuotteita. Tuotenimikkeitä on yli puoli
miljoonaa, SOK:n rakennuttajapäällikkö Juha Äijälä kertoo.
Uuden logistiikkakeskuksen myötä muutettiin samalla koko S-ryhmän toimintamallia. Tavarataloista ja Prismoista on takaliiketoiminta ja takavarastot siirretty mahdollisimman suurelta osin Sipoon logistiikkakeskukseen. Hinnoittelu, turvamerkinnät, erillispakkaamiset ja myyntikunnostus tehdään nyt pääsääntöisesti valmiiksi jo
logistiikkakeskuksessa."
Päivän ohjelma:
klo 12.00 Lähtö Kiasman edestä
klo 13.00 Tutustuminen logistiikkakeskukseen
klo 14.30 Lähtö Helsinkiin
klo 15.30 Myöhäinen lounas ruokajuomineen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
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Osanottomaksu 40 euroa, sisältäen lounaan juomineen ja kuljetukset.
Ilmoittautumiset Pirjolle pirjo.kejonen@stul.fi viimeistään 31.12.2019.
Mukaan mahtuu vain 25 henkilöä! toimi siis nopeasti!
3. KEVÄTMATKA VERONA – GARDA-JÄRVI – DOLOMIITIT 11.-15.5.2020
Sähköseniorit tekevät perinteisen ulkomaanmatkansa nyt jo keväällä.
Matka suuntautuu nyt Veronaan, Garda-järvelle ja Dolomiiteille (Pohjois-Italiaan).
Majoitumme koko matkan ajan Veronassa, josta teemme päiväretkiä ihastuttavaan
ympäristöön. Kauneimpia ja mielenkiintoisempia paikkoja saa etsimällä etsiä.
Ohessa kaksi liitettä: Tilausvahvistus ja matkaohjelma. Tutustu niihin, niin et voi olla
lähtemättä mukaan! Matkalle voi lähteä avec tai yksin.
Matkalle otetaan max 24 osanottajaa.
Ilmoittautumiset 15.01.2020 mennessä pekka@sallinen.eu tai puh. 041 453 4068.
Nähdään Veronassakin!
terveisin

Pekka
LIITTEET

Verona – Garda-järvi – Dolomiitit, esite + tilausvahvistus

