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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 

1. Hallitus  

 Vuosikokouksessa 13.3.2012 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Stenberg. 
 Hallituksen jäseniksi valittiin Raija Okko, Anneli Palin, Matti Kajatsalo, Hannu 
 Koivula ja uutena jäsenenä Kaija Virtanen. 

 Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 14.5.2012 varapuheenjohtajaksi valittiin Matti 
 Kajatsalo, sihteeriksi Kaija Virtanen ja rahastonhoitajaksi Anneli Palin. Hannu Koivula valittiin 
 yhteyshenkilöksi muiden lähipiirissä toimivien kerhojen (Turun vakuutusyhdistys, 
 Sammon/Tevan eläkekerhot Helsingissä) toimintojen koordinoimiseksi. 

2. Kerhon toiminta 

 Kerhon hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Näissä kokouksissa suunniteltiin 
 ja sovittiin kerhon tulevat tapahtumat ja niihin liittyvät taloudelliset päätökset sekä 
 käytännön järjestelyvastuut. Lisäksi käsiteltiin palautteita toteutuneista tapahtumista. 

 Kerhon jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi tiedotetta.  

Lähipiirin kerhojen yhteisprojekteja ei saatu syntymään. Koordinaatio lähipiirin kerhojen 
kanssa on kuitenkin tärkeää ja sitä jatketaan. 

Toukokuuhun suunniteltu Pietarin matka jouduttiin peruuttamaan alhaisen osanoton takia. 

Syyskuussa kokeilimme uutta osallistumismuotoa, kun vierailimme Turun Taidemuseossa 
katsomassa ”Kultakauden klassikoita”. Tilaisuus oli jäsenille ilmainen, emmekä pyytäneet 
ollenkaan ilmoittautumisia. Silti osanotto oli melko vaatimaton (yhteensä 32 henkilöä ). 

9.10.2012 oli suosittu jäsenkokous Ifissä. Mielenkiintoisen esitelmän Turun kaupungin 
vesihuollosta piti liikelaitosjohtaja Irina Nordman. 

Vierailu Helsingin uuteen Musiikkitaloon ja konsertti siellä 2.11.2012 ylitti kaiken kysynnän. 
Matka oli jo täyteen varattu ensimmäisenä aamuna. Hallitus suunnittelee uutta matkaa. 

Vapaamuotoisessa tapaamisessa Panimoravintola Koulussa 17.12.2012 palattiin Sammon 75-
vuotisjuhliin nauhoilta puretun DVD:n välityksellä - nostalgiaa. 

 Tiedotteissa annettuja ilmoittautumisaikarajoja on noudatettu hyvin, mikä on 
 helpottanut tapahtumien hallintaa. Kiitos siitä jäsenille.  

 Ifissä kerhon yhteyshenkilöinä ovat toimineet Irma Saarinen ja Päivi Suominen. Heille suuret 
 kiitokset avusta ja yhteistyöstä. 

Kerhon verkkosivuilla oli vierailtu vuoden 2012 aikana n. 3300 kertaa, yhteensä eri sivuja oli 
katsottu n. 10.000 kertaa. On mielenkiintoista seurata miten nämä luvut kehittyvät 
vuosittain. Kerhon verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä on asiantuntijana vastannut 
Pertti Saari. Pertille paljon kiitoksia hyvästä työstä ja verkkosivujen kehittämisestä. 

http://www.sammonelakekerho.net/


3. Talous 

Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen, 
arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin. 
Toimintavuonna 2012 Ifiltä saatu tuki oli edelleen  4 200 euroa. Kokonaisrahamäärä kaikkiin 
tapahtumiin ja hallintoon on vähän yli 10.000 euroa eli reilun puolet maksamme 
osallistumismaksuina tapahtumiin. 

Hallitus on linjannut tapahtumien sponsoroinnit niin, että 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. 

4. Järjestetyt  tapahtumat  2012 

 Nuutin päivän lounas 12.1. 

 Miniristeily  6.-7.2. 

 Vuosikokous  13.3. 

 Teatterimatka Poriin 12.4. 

 Matka Pietariin 17.-21.5. peruuntui 

 Kaarina-teatteri 14.8. 

 Miniristeily  3.-4.9. 

 Turun Taidemuseo 19.9. 

 Jäsenkokous  9.10. 

 Helsingin musiikkitalo  2.11. 

 Ravintola Koulu 17.12. 

 Näihin kymmeneen tapahtumaan osallistui noin 450 henkilöä. 
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