SAMMON TURUN ELÄKEKERHO

TOIMINTAKERTOMUS

www.sammonelakekerho.net

6.3.2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
1. Hallitus
Vuosikokouksessa 9.4.2013 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Stenberg.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raija Okko, Anneli Palin, Matti Kajatsalo, Hannu
Koivula ja Kaija Virtanen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 14.5.2013 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 2013 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.

.

Koordinaatio lähipiirin kerhojen kanssa on tärkeää ja sitä jatketaan, vaikka kovin näkyviä
yhteishankkeita ei ollakaan saatu syntymään.
Suosituimpia tapahtumia ovat olleet Nuutinpäivän lounas, Vuosikokous ja yhteiset kokoukset
IFissä . Miniristeilyt ovat myös olleet suosittuja.
Kui-joen silta Turun Kaupunginteatterissa ei ollut aivan niin suosittu kuin aiemmat
teatteriretket. Samoin Emma teatterin ”Vetämättömät” ei saanut suurta suosiota.
Vuosikokouksessa vieraillut Paula Salonen sai salin täyteen. Hänen elävä ja
käytännönläheinen esitystyylinsä sai aikaan paljon kysymyksiä ja keskustelua IFin tilanteesta.
Saariston rengasretki oli onnistunut ja suosittu. Ehkä lähimatkailua kannattaisi lisätä meidän
ohjelmassamme.
Jäsenkokouksessa syksyllä 25.9. oli esitelmöitsijänä oikeuslääkäri Antti Jääskeläinen
aiheenaan ”Vanhuus on täynnä mahdollisuuksia”. Erinomainen esitelmä ja paljon
keskustelua.
”Ajan kuvat” taidenäyttely Väinö Aaltosen museossa 2.10. toteutettiin toisen kerran ”ei
ilmoittautumisia” periaatteella. Osanotto oli vähäinen (vain 11 henkilöä) ja näiden jatkoa
täytyy harkita.
Turun Kaupunginteatterin ”Jekyll&Hyde” oli suosittu ja korkealaatuinen.
Pikkujoulut vietimme11.12. Panimoravintola Koulussa Tiernapoikien ja jouluglögien
merkeissä.

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 verkkosivuja uusittiin sekä sisällöllisesti että ulkoasun osalta. Kerhon verkkosivujen
ylläpidosta ja kehittämisestä on asiantuntijana vastannut Pertti Saari. Pertille paljon kiitoksia
hyvästä työstä ja verkkosivujen kehittämisestä.
3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2013 Ifiltä saatu tuki oli edelleen 4.200 euroa.
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 2013
Nuutinpäivän lounas

10.1.

”Kui-joen silta” Turun Kaupunginteatteri

9.2.

Miniristeily

11.-12.3.

Vuosikokous IFissä

9.4.

Saariston rengasretki

5.6.

”Vetämättömät” Emma teatteri

14.8.

Jäsenkokous IFissä

25.9.

”Ajan kuvat” Väinö Aaltosen museo

2.10.

Miniristeily

21.-22.10.

”Jekyll&Hyde” Turun Kaupunginteatteri

9.11.

Ravintola Koulu

11.12.
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