Sammon Turun Eläkekerho

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
1. Hallitus
Vuosikokouksessa 10.4.2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen
varsinaisina jäseninä jatkavat Hannu Koivula ja Kaija Virtanen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
kahdeksi vuodeksi valittiin Marja Kallio, Jukka Mäkinen ja Eila Tähtinen. Jorma Väistö jatkaa
varajäsenenä. Anneli Palin valittiin toiseksi varajäseneksi. Hallituksen jättivät monivuotiset aktiivit
Raija Okko, Markku Stenberg ja Matti Kajatsalo.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.5.2015 varapuheenjohtajaksi ja toiseksi
rahastonhoitajaksi valittiin Marja Kallio, sihteeriksi Kaija Virtanen, rahastonhoitajaksi Anneli Palin,
Jukka Mäkinen Pr-yhteyshenkilöksi, Eila Tähtinen matkayhteyshenkilöksi, Jorma Väistö
jäsenrekisterin hoitajaksi ja verkkosivujen yhteyshenkilöksi, Hannu Koivula jatkaa yhteyshenkilönä
rinnakkaisyhdistyksiin.

2. Kerhon toiminta
Kerhon hallitus piti vuoden 2015 aikana kaksi virallista kokousta. Lisäksi monista asioista sovittiin
epävirallisemmin kerhon tilaisuuksien yhteydessä, sähköpostitse ja puhelimitse. Näin suunniteltiin
ja sovittiin kerhon tulevat tapahtumat ja niihin liittyvät taloudelliset päätökset sekä käytännön
järjestelyvastuut. Keskusteltiin myös järjestetyistä tilaisuuksista saaduista palautteista ja
toivomuksista tulevien tapahtumien suhteen. Kaikki palautteet ja toivomukset ovat enemmän kuin
tervetulleita jatkossakin!
Kerhon jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä ”paperipostissa”.
Vuosikokouksessa hallitus sai tehtäväkseen kehittää kirjeenvaihtoa sähköiseen muotoon. Tähän
pyritään, kun saadaan ensin jäsenrekisteri päivitettyä sopivaan muotoon.
Hallitus sai tehtäväkseen myös laatia esityksen seuraavaan vuosikokoukseen jäsenmaksun
käyttöönotosta. Sitä hyödyntäen pidettäisiin jäsenrekisteri ajan tasalla ja kertyneet varat
käytettäisiin kerhon tilaisuuksien tukemiseen.
Suosituimpia tapahtumia ovat olleet sellaiset, joissa on päästy nauttimaan hyvästä ruuasta. Koska
eläkeläinenkään ei kuulemma elä pelkästään syömällä niin myös muunlaista toimintaa on pyritty
järjestämään.
Jo perinteisellä Nuutinpäivän lounaalla saimme nauttia pöydän antimien lisäksi myös
yllätysnumerosta. Kiitokset Rauno Luttiselle hienosta runonlausunnasta!
Uutena aluevaltauksena järjestettiin ”lätkäreissu” KHL-otteluun Helsinkiin. Matkalle osallistujat
olivat tyytyväisiä reissuun ja toivoivat jatkoa seuraavana vuonna.
Teatterimatka Hämeenlinnaan antoi usealla matkalaiselle ensi kosketuksen tähän teatteriin.
Vastaavia kulttuuriretkiäkin tullee jatko-ohjelmistoon.

Vuosikokouksen alustuksena saimme kuulla IF vahinkovakuutusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Timo
Vuorisen esitelmän IF:in nykytilanteesta. Vuosikokouksessa hallitus sai kokea tosi suuren
verenvaihdon, kun kolme monivuotista jäsentä päätti ansiokkaan uransa kerhon johdossa.
Kokouksen jälkeen saimme nauttia maittavan lounaan.
Kustavin retkellä nautimme kauniista saaristomaisemasta, pätevän oppaan palveluista ja tietenkin
maukkaasta saaristolaislounaasta. Kalaa eri muodoissa oli varmasti tarpeeksi tarjolla. Säätä eivät
järjestäjät voi valita ja niinpä sateen yllättäessä nautitaan ilman raikkaudesta.
Teijon retki tarjosi Kustavin tapaan kaunista suomalaista luontoa. Hyvä opas kertoi alueen
historiasta ja nykypäivästä. Alpakat osoittautuivat somiksi ja kilteiksi laamaeläimiksi. Matkaeväät
olivat tuhdit ja ammattilaisen nuotiolla paistamat grillimakkarat maistuivat luonnon keskellä niin
hyviltä, että kesän makkaratarve tuli kerralla tyydytettyä.
Miniristeily m/s Gracella sujui perinteiseen tapaan leppoisissa merkeissä hyvässä seurassa.
Arpajaiset ja tietokisat ovat aina mukava piristys.
Lokakuun jäsenkokouksessa saimme kuulla Mandatum Life’n toimitusjohtaja Petri Niemisvirran
mielenkiintoisen esityksen sijoitusvakuutuksesta. Auditorion tuplavarauksen vuoksi
jouduimme/pääsimme pitämään kokouksen IF’in aulassa. Vahtimestarit olivat tehneet hienoa työtä
pikavaroituksella ja lähes kaikille osallistujille löytyi istumapaikka. Kuuluvaisuus ei ollut paras
mahdollinen, mutta jatkokeskustelut pienemmissä piireissä makoisan ruuan ääressä korvasi paljon.
”Maailman hauskin mies” Ismo Leikola nauratti meitä Logomo’ssa marraskuussa. Sekä esitys että
paikka olivat monille ensikokemuksia. Huumori on selvästi vaikea alue. Kaksi tuntia lienee hieman
liikaa, kun vitsit väkisin valuvat loppuvaiheessa vyötärön alapuolelle.
Jouluglögit nautittiin joulukuussa piknik-risteilyllä laivoina m/s Amorella ja m/s Grace.
Menomatkalla saimme nauttia mukavista musiikkiesityksistä ja kuulimme paljon uutta tietoa
turkulaisista musiikin jättiläisistä: Tamara Lund sekä veljesparista Matti ja Teppo. Suljetussa
lippuäänestyksessä valittiin STEK’in logokisan voittaja. Onnittelut Eila Tähtiselle. Paluumatkalla
nautimme tietenkin tosi runsaan joululounaan ja paransimme maailmaa.

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin. Toimintavuonna
2015 Ifiltä saatu tuki oli 4.200 euroa.
Jäsenkokouksissa, taidetapahtumissa ja erilaisissa retkissä jäseniä pyritään tukemaan
mahdollisimman hyvin, sen sijaan seuralaiset maksavat melkein täyden hinnan. Muut tapahtumat
esim. miniristeilyt ovat omakustanteisia. Tarkemmat toiminnan talouteen liittyvät asiat käsitellään
vuosikokouksessa.
Vuosi 2017 on kerhon merkkivuosi (30v) ja olisi mukavaa järjestää sen kunniaksi vähän juhlavampi
tilaisuus. Sitä varten voitaisiin kerätä pientä pohjakassaa pienentämällä tapahtumien sponsorointia
ja siirtämällä mahdolliset tulevat jäsenmaksut juhlarahastoon.

4. KIITOS
Ifissä kerhon yhteyshenkilöinä ovat toimineet Irma Saarinen ja Päivi Suominen. Heille suuret
kiitokset avusta ja yhteistyöstä.
Kerhon verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä on asiantuntijana vastannut Pertti Saari. Pertille
paljon kiitoksia hyvästä työstä ja verkkosivujen kehittämisestä.

Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut Roope Aaltonen ja varatoiminnantarkastajana Matti
Kajatsalo. He ovat pitäneet kiitettävästi huolta siitä, että hallitus on toiminut kerhon sääntöjen
edellyttämällä tavalla.
Kiitokset myös hallituksen jättäneelle tehotriolle. He ovat lupauksensa mukaisesti auttaneet ja
neuvoneet nykyhallitusta tarvittaessa.

5. Järjestetyt tapahtumat 2015 ja osanottajamäärät
1. Nuutinpäivän lounas
2. Jääkiekkomatka
3. Teatterimatka
4. Vuosikokous
5. Kustavin retki
6. Teijon retki
7. Miniristeily
8. Jäsenkokous If:ssä
9. Leikola show
10. Jouluristeily

13.1.2015
9.2.2015
19.3.2015
10.4.2015
6.5.2015
27.8.2015
22 - 23.9.2015
21.10.2015
20.11.2015
8.12.2015
Yhteensä

Turussa 2.2.2016
Hallitus

82
20
46
53
36
32
23
64
23
26
405 osallistujaa

