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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1. Hallitus
Vuosikokouksessa 24.4.2014 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Stenberg.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raija Okko, Anneli Palin, Matti Kajatsalo, Hannu
Koivula ja Kaija Virtanen, sekä varajäseniksi Kalervo Järvi ja Jorma Väistö
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 13.5.2014 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 2014 aikana kaksi 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 jäsenkirjettä.
Koordinaatio lähipiirin kerhojen kanssa on tärkeää ja sitä jatketaan, vaikka kovin näkyviä
yhteishankkeita ei ole saatu syntymään. Yhteistä matkaa Riikaan suunniteltiin ja
markkinoitiin, mutta se jouduttiin perumaan osanoton vähyyden vuoksi.
Suosituimpia tapahtumia ovat olleet Nuutinpäivän lounas, vuosikokous ja yhteiset kokoukset
IFissä. Miniristeilyt ja teatteriesitykset ovat myös olleet suosittuja.
Helsingin musiikkitaloon tutustuttiin jo toisen kerran. Edelleen retken suosio oli hyvä ja
retkestä saatu palaute oli hyvin positiivista.
Kaarinan teatterin ”Yövieraat” näytelmästä myös pidettiin.
Vuosikokouksessa esitelmän aiheena oli ”Arjen turvallisuus ja vakuutukset varttuneen
ihmisen näkökulmasta”. Vakuutusjohtaja Mika Viipuri sekä asiantuntijat Riitta-Liisa Salonen
ja Jari-Pekka Koskela kertoivat aiheesta ja kyselivät mielipiteitämme. Tilaisuus oli mukava.
Yhteinen lounas syötiin virallisen kokouksen jälkeen.
Helsingin kerhon kanssa yhteiseksi suunniteltu Riikan matka jouduttiin perumaan
osanottajien puutteen vuoksi. Hallitus keskusteli tämän tyyppisten matkojen järjestämisestä
ja päätti, että pidetään taukoa näiden tarjonnassa.
Teatteriretki Laitilaan oli menestys ja tosi elämys. ”Kivellä soutajat”-musiikkinäytelmä Laitilan
Louhenlinnassa sai hyvää palautetta.
Syksyn jäsenkokouksen esitelmöitsijöinä olivat Ritva-Anneli Sundell ja entinen sampolainen
Soili Raitanen Suomen punaisesta rististä. He esittelivät SPR:n toimintaa. Sovimme
vanhusten ulkoiluttamispäivään osallistumisesta. Myöhemmin kävi ilmi, että tilaisuuteen ei
ollut tullut yhtään jäsentämme. Harmi!
Turun Kaupunginteatterin näytelmä ”Kvartetti” teatterin uusissa tiloissa Logomossa oli
hauska ja viihdyttävä.

Pikkujouluristeily 10.12. sujui vanhalla rutiinilla. SPR:n Ritva-Anneli Sundell oli mukana
viihdyttämässä meitä iskelmätaivaan tähtitarinoilla.
Tiedotteissa annettuja ilmoittautumisaikarajoja on noudatettu hyvin, mikä on
helpottanut tapahtumien hallintaa.
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.
3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2014 Ifiltä saatu tuki oli 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 2014

Osanottajamäärä

Nuutinpäivän lounas

16.1.

91

Miniristeily

3 - 4.2.

49

Musiikkitaloon tutustuminen

19.3.

37

”Yövieras” Kaarinan teatteri

1.4.

29

Vuosikokous If

24.4.

45

Riikan matka

19 - 21.5.

peruttiin

”Kivellä soutajat” Laitilan Louhenlinna

23.8.

49

Miniristeily

30.9. - 1.10. 23

Jäsenkokous If

23.10.

62

”Kvartetti” Turun Kaupunginteatteri

22.11.

50

Pikkujouluristeily

10.12.

28

Vuoden 2014 aikana yhteensä 463 osanottajaa.
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