TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
1. Hallitus
Vuosikokouksessa 7.4.2016 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen
jäseninä jatkavat Marja Kallio, Jukka Mäkinen ja Eila Tähtinen. Erovuorossa olleet Hannu
Koivula, Kaija Virtanen ja Jorma Väistö valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle hallitukseen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.5.2016 valittiin Marja Kallio varapuheenjohtajaksi ja
rahastonhoitajaksi, Kaija Virtanen sihteeriksi, Jukka Mäkinen pr-yhteyshenkilöksi, Eila
Tähtinen matkayhteyshenkilöksi, Jorma Väistö jäsenrekisterin hoitajaksi ja verkkosivujen
yhteyshenkilöksi, Hannu Koivula kulttuuriyhteyshenkilöksi ja yhteyshenkilöksi
rinnakkaisyhdistyksiin.

2. Kerhon toiminta
Kerhon hallitus piti vuoden 2016 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 kaikille jäsenille lähetettiin vuoden ensimmäinen jäsenkirje ”paperipostissa”. Toinen
jäsenkirje lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, jotka olivat ilmoittaneet sähköisen osoitteensa.
Muille jäsenkirje lähetettiin edelleen ”paperipostissa”.
Vuosikokouksessa korostettiin kirjeenvaihdon siirtämistä sähköiseen muotoon. Tähän on uusi
sähköinen jäsenrekisterimme tuonut mukanaan käyttökelpoisen työkalun, jota Jorma on pystynyt jo
hyödyntämään normaalin tiedottamisen ohella myös esim. www-sivujen häiriötilanteissa.
Vuosikokouksessa päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun käyttöönotosta. Sen
myötä jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen on selkiytynyt. Kertyneet varat käytetään kerhon
tilaisuuksien tukemiseen.
Suosituimpia tapahtumia ovat edelleen olleet sellaiset, joissa on päästy nauttimaan hyvästä ruuasta.
Koska veteraanitkaan eivät elä pelkästään syömällä, niin myös muunlaista toimintaa on järjestetty.
Perinteisen Nuutinpäivän lounaan nautimme Kupittaan paviljongissa.
”Lätkäreissu” Raumalle ei saanut samanlaista suosiota kuin edellisen vuoden KHL-matsi
Helsingissä. Matka onnistui kuitenkin hyvin, kun toimme sarjapisteet kotiin Turkuun.
Kulttuuriretkellä pääsimme tutustumaan oppaan kera Tampere-taloon. Kierroksen jälkeen saimme
vielä nauttia Tampereen Filharmonian konsertista.
Vuosikokouksen aluksi nautimme maittavan lounaan. Sen jälkeen Rauno Luttinen johdatti meidät
sukututkimuksen saloihin. Vuosikokouksessa sovittiin parista tärkeästä sääntömuutoksesta ja ensi
kertaa päätettiin vuosittaisen jäsenmaksun käyttöönotosta.

Kevätretki suuntautui tällä kertaa Fiskarsin ruukkiin Raaseporiin. Pätevän oppaan kera tutustuimme
mielenkiintoiseen alueeseen. Virkistävän kävelyretken jälkeen pääsimme tyhjentämään Kuparipajan
seisovaa pöytää. Täysin vatsoin ehdimme vielä tutustua moniin putiikkeihin ja pajoihin sekä
hankkimaan tuliaisia kotiin. Paikallisen panimon myymälä oli pettymykseksi kiinni, mutta saimme
hankittua sen tuotteita naapurikylän kaupasta.
Kesäretki Enkelipuistoon tehtiin Paula Brandtin johdolla. Hän antoi jo menomatkalla kohteestamme
arvokasta tietoa. Paikan päällä itse isäntä Kyösti Iitti otti porukan hallintaansa ja kertoi alueensa ja
patsaittensa historiaa sekä todisti myös konserttilavansa hyvän akustiikan parilla lauluesityksellä.
Kiitokset Paulalle ja Kyöstille hienosta elämyksestä! Paluumatkalla oli tarkoitus vielä tutustua
Kahvimuseoon, mutta se oli valitettavasti remontissa. Oheisessa kahvilassa saimme kuitenkin
nauttia mansikkakakusta ja kahvikupposesta.
Ahvenanmaahan pääsimme tutustumaan tosi pätevän oppaan johdolla. Hänen hyväntuulista
jutusteluaan ja tarinoitaan olisi kuunnellut kauemminkin. Kierrosta edeltävänä päivänä ehdimme
omatoimisesti tutustumaan Maarianhaminaan ja illalla nautimme yhteisen tosi maukkaan
päivällisen. Nälkä ei tosiaan tälläkään retkellä päässyt yllättämään, koska sekä meno- että
paluumatkalla pääsimme nauttimaan myös laivan antimista. Tietenkin toimme tuliaisena kotiin isot
pussit paikallisen tehtaan Taffel-sipsejä.
Jäsenkokous aloitettiin tutustumiskierroksella Ifin uusittuihin 2. kerroksen toimitiloihin Markus
Lönnbladin opastuksella. Kierroksen jälkeen nautimme totuttuun tapaan maittavan lounaan.
Lounaan jälkeen lintukuvaaja- ja bongari Henry Lehto esitteli ottamiaan kuvia ja kertoi Suomen
linnuista. Esitys oli niin mukaansa tempaava, että sille toivottiin jatkoa.
Teatteri Logomossa kävimme nauramassa ihmisten neurooseille. Toc Toc-komedia taitavine
näyttelijöineen toi niitä riemukkaasti esiin. Esityksen jälkeen lähdimme tyytyväisinä kotiin, kun
voimme melkein rehellisesti todeta: ”onneksi ei minulla…”.
Jouluglögit nautittiin tällä kertaa Turun Upseerikerholla. Glögien, piparien ja leppoisan jutustelun
lisäksi saimme nauttia Tiernapoikien esityksestä.

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
jäsenmaksuihin, arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2016 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). Tarkoitus on järjestää sen kunniaksi juhlavampi tilaisuus
tammikuussa 2018. Sitä varten kerätään pientä pohjakassaa pienentämällä tapahtumien
sponsorointia ja siirtämällä jäsenmaksut juhlarahastoon.

4. KIITOS
Ifissä kerhon yhteyshenkilöinä ovat toimineet Irma Saarinen ja Päivi Suominen. Heille jälleen
suuret kiitokset avusta ja yhteistyöstä.
Kerhon verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä on asiantuntijana vastannut Pertti Saari. Pertille
kiitokset aktiivisesta verkkosivujen kehittämisestä.
Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut Anneli Palin ja varatoiminnantarkastajana Matti
Kajatsalo. He ovat pitäneet kiitettävästi huolta siitä, että hallitus on toiminut kerhon sääntöjen
edellyttämällä tavalla.
Kiitokset myös kaikille muille nimeltä mainitsemattomille henkilöille, jotka ovat auttaneet ja
neuvoneet nykyhallitusta sekä antaneet hyviä vinkkejä tilaisuuksien järjestämiseksi.

5. Järjestetyt tapahtumat 2016 ja osanottajamäärät
1. Nuutinpäivän lounas
2. Jääkiekkomatka
3. Kulttuuriretki
4. Vuosikokous
5. Fiskarsin retki
6. Enkelipuiston retki
7. Ahvenanmaan retki
8. Jäsenkokous If:ssä
9. Logomo: Toc Toc
10. Jouluglögi

13.1.2016
29.1.2016
11.3.2016
7.4.2016
28.4.2016
11.8.2016
30.-31.8.2016
19.10.2016
19.11.2016
8.12.2016
Yhteensä

Turussa 5.3.2017
Hallitus

70
15
27
68
37
31
22
77
56
46
449 osallistujaa

