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Eläköön elämä eläkkeellä – Sammon Turun Eläkekerho

Juhlajulkaisu 30 vuotta – eikä suotta!
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Tämä vihkonen on laadittu Eläköön elämä eläkkeellä 10 vuotta ja Eläköön elämä
eläkkeellä 20 julkaistuihin Rauno Luttisen kokoamiin teoksiin pohjautuen sekä
tapahtumista ja toiminnasta seuraavan 10 vuoden aikana.
Kuvista osa on kopioitu edellisistä vihkosista, muut kuvat ovat Pertti Saaren ja Kaija
Virtasen kokoelmista.
Yllä näet muutamia työnantajamme logoja. Heräsikö muistoja?
Tekstit ja taitto Kaija Virtanen
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Lukijalle
Tämä Sammon Turun Eläkekerhon 30 vuotisen taipaleen juhlajulkaisu pitää sisällään
otteita niin ensimmäiseltä kymmeneltä vuodelta kuin toiselta kymmenkaudelta sekä
kolmannelta kymmenkaudelta.
Rauno Luttinen on laatinut teokset Turun Sammon Eläkeläiset 10 vuotta ja Turun
Sammon Eläkeläiskerho 20 vuotta. Näitä julkaisuja apuna käyttäen olen kirjoittanut
kahden ensimmäisen vuosikymmenen toiminnasta ja tapahtumista.
Eläkkeelle jääminen ei merkitse passivoitumista, vaan pikemminkin luovuutta ja
aktiivisuutta, kirjoittaa Rauno Luttinen taustatiedoissa.
Selailin Tapio Sormusen kirjaa 75 Sampovuotta. Sen lukijalle osuudessa huomasin
lauseen.
•

Se yhteisö tai yhdistys, joka ei tunne menneisyyttään, on kuin ihminen, joka on
menettänyt muistinsa.

Tämä vihkonen on laadittu avartamaan ja aukaisemaan Sammon Turun eläkekerhon
toimintaa ja tapahtumia vuosien varrelta - vuodesta 1988 alkaen.
Ota mukava asento!
Tutkaile ja tutustu! Näiden pienten otosten takana on suuri määrä vapaaehtoista
ahertamista eläkekerholaisten hyväksi – yhteisen sävelen merkeissä.
Toivon, että samalla tunnet kunnioitusta niin kerhon
perustajia kuin työnantajaamme kohtaan.
Ilman heitä ei olisi näitä yhteisiä retkiä ja hetkiä.

Aukaisin Sampo 75 historia kirjan sivulta 133
Rahapuun saimme kerran työnantajalta.
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Tästä kaikki alkoi
Turun Sammon kerholaiset perustavat
oman kerhon

Kerhon perustamisesta oli keskustelua
ensi kerran jo vuonna 1985.
Vuoden 1987 joululounaalla Kalevi
Suvanto esitti virallisesti kerhon
perustamista. Esitys sai runsaasti
kannatusta ja kerholle valittiin
toimihenkilöt.
Puheenjohtajaksi tuli Taito Tujula,
jäseniksi Kalevi Suvanto, Arvi Lindström,
Lea Karhu ja Paula Matarmaa.
Kerhon tarkoitus ja toiminta kirjattiin
säännöiksi.
Arvi Lindström laati kerholle säännöt
kerhon tehtävistä, tarkoituksesta ja
toiminnasta sekä työnantajan
taloudellisesta avusta ja kokoustilojen
käytöstä.

Järjestäytymiskokouksessa 17.2.1988 Lea
Karhu nimitettiin varapuheenjohtajaksi,
Paula Matarmaa sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi. Kaarlo Arho, Aino
Pere ja Karin Kaleva olivat paikalla
Sammon edustajina.

Perustettu eläkekerho toimi alusta
alkaen kiinteästi henkilöstöhallinnon
kanssa. Sampo päätti tukea eläkekerhon
toimintaa vuosittaisella määrärahalla

Tehtävät: pitää yhteyksiä henkilöstöpalveluihin, kerhotoimikuntaan ja yhtiön
piirissä toimiviin muihin kerhoihin.
Tarkoitus: eläkkeensaajien välisen
kanssakäymisen ylläpitäminen.
Taloudellinen apu: Sampo tukee kerhon
toimintaa yhtiön talousarvioon vuosittain
varattavalla määrärahalla ja antamalla
kerhon käyttöön tarvittavat konttoritilat
sekä konttoritekniset palvelut.

Toiminta: järjestää kokouksia ja
tilaisuuksia, vierailukäyntejä, yhteisiä
retkiä ja matkoja kiinnostavan ohjelman
merkeissä.
Laivaristeilyt kuuluivat kerhon
monipuoliseen toimintaan alusta
alkaen. Risteilyillä kerättiin varoja
arpajaisilla.

Kuvassa vasemmalta Lea Karhu,
Paula Matarmaa, Aino Pere ja Aulis
Tammi valmistelevat risteilyllä
arpajaisia.
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Näin toimittiin
Retkiä ja matkoja
Tavoitteena oli myös antaa virikkeitä
harrastuksiin ja pitää yllä kerholaisten
yhteisiä tapaamisia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi
järjestettiin vierailuja ja retkiä.
Kohteina olivat mm. Mannerheim museo,
Tamminiemen Kekkosmuseo, Data City,
Mauritzberg, Yleisradio ja Arsnova
museo.
Esitelmiä
Kokousten kiinnostavuutta lisättiin
mielenkiintoisilla aiheilla ja
luennoitsijoilla.
Sammon ajankohtaisista asioista ovat
kertoneet mm. Jouko K Leskinen, Hannu
Kokkonen ja Jorma Norkela.
Sukututkimuksesta ja Turun
Taidemuseon Gallen Kallela näyttelystä
esitelmöi Rauno Luttinen. Jukka
Lavasteen aiheena oli henkivakuutus.
Risteilyjä
Laivaristeilyt olivat monien mielestä
parhaita yhdessäolon ja viihtymisen
retkiä. Ruokailu veti myös yhteisiin
tapaamisiin esim. joulu- ja
vappulounaat.

Opastetut ja kulttuuriretket
suuntautuivat mm. Turun saaristoon,
Raumalle, Poriin, Tampereelle, Raisioon,
Tammisaareen, Valamoon, Porvooseen,
Saloon, Somerolle ja kaksi kertaa
Turkuun.
Suosittuja teatteri- ja oopperamatkoja
tehtiin Tampereelle, Helsinkiin, Poriin,
Raumalle, Lahteen, Uusikaupunkiin ja
Turkuun.
Esitykset olivat tarkkaan valittuja
ajatellen katsojien kiinnostusta.
Kohteiksi tulivat mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komedia ihmisistä
Ihmeellinen iltapäivä
Särkelä itte
Lepakko
Myrskyluodon Maija
Ooppera kummitus
Akseli ja Elina
Carmen
Rentun ruusu
Jääkärin morsian
Annie Mestariampuja
Madame Butterfly
Majatalo Valkoinen Hevonen
Tuhat ja yksi yötä
Nuori mylläri.

Taidenäyttelyjä
Taidenäyttelyt saivat kerholaisista
katsojia, sillä käynnit Ateneumissa,
Tukholmassa, Visavuoressa ja Rauman
pitsiviikoilla olivat kerhon ohjelmassa.

Maitohorsma eli
Rentun ruusu
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Tähän tultiin
Eläkekerhon ensimmäiset kymmenen
vuotta olivat täynnä hienoja, erilaisia
tapahtumia, joista on edellä muutamia
esimerkkejä. Retkillä ja tapahtumissa
osallistujien määrä kasvoi vuosi
vuodelta.

vuonna 1994 heitä oli mukana yhteensä
904 henkilöä. Samaan aikaan aktiivisten
eläkeläisten määrä kasvoi myös.
Mitä opimme tästä? Todella hyvä juttu,
että kerho on perustettu.

LÄMMIN KIITOS kerhon perustajille!

Esimerkiksi vuonna 1990 osallistujia
tilastoitiin 251 henkilöä, mutta jo

Bändiläiset Eskonniemessä 1995.
Vasemmalta Karin Kaleva, Erik Välke

Perustajajäsen Lea Karhu.
Kuva 2011 Tuusulan retkeltä

Anja Joensuu, Anna-Liisa Suo-Heikki
Vuonna 1993 tutustuttiin Teijon kirkkoon ja kuunneltiin Arno Kasvia Ruissalon
Kasvitieteellisessä puutarhassa.

8

Juhlan paikka
Sammon ruokasalissa juhlittiin 10 vuotiasta eläkekerhoa huhtikuun 6. vuonna 1998.
Varatoimitusjohtaja Hannu Kokkonen piti juhlapuheen.
Ohjelmassa oli Sammon Laulajien ja Essi Luttisen lauluesitykset säestäjänä
pianotaiteilija Pasi Helin sekä Rauno Luttisen 10-vuotishistoriikin esittely.
Yhtiö tarjosi 119 juhlavieraalle päivällisen.

Pikkuvappu 1993 kerhojen yhteyshenkilöt
Kaija Stigell ja Aino Pere keskustelevat
kerholaisten kanssa. Oikealla Eija Lunnamo.

Tampereen tiilihovissa Myrskyluodon
Maijan jälkeen – Paula Matarmaa, Aulis
Tammi ja Kaarin Kaleva.
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Toinen kymmenvuotiskausi 1998 – 2007 - elämä eläkkeellä
jatkuu
Eläkekerhon toiminta jatkui edellisten
vuosien tapaan retkien, vierailujen ja
lounaiden merkeissä.

Loimaan suunnalta valikoituvat
retkikohteiksi Alpo Jaakolan patsaspuisto
sekä Maatalousmuseo Sarka.

Retkiä
Ulkomaan kohteiksi valikoituivat mm.
Latviassa Riika ja Jurmala, Virossa
Tartto, Pärnu sekä Tallinna, jossa käytiin
pari kertaa.

Uudellamaalla riitti kohteita, Fiskars
ruukki, Muistion linna, Kansa-yhtiöltä
peritty Ängeslandet, arkkitehtien Eliel
Saarinen, Herman Gesellius ja Armas
Lindgren suunnittelema Hvitträsk.
Tuusulan järven kierros vei Halosen
taiteilijakotiin, Sibeliuksen Ainolaan sekä
Lotta museoon.

Kotimaassa tutustuttiin Turkuun ja
lähialueisiin mm. Arno Kasvin opastusta
seurattiin Kasvitieteellisessä
puutarhassa, Aulis Ruostepuron johdolla
tehtiin kaupunkikierros, Meri-Karinassa
Kari Ojala isännöi kerholaisia.
Ennakoivasti eläkeläisille tarkoitetut
palvelutalot Saga seniortalo ja
Kansallinen Palvelukeskus olivat
tutustumiskohteina.
Saariston rengasmatkat saivat suuren
suosion. Linja-auto täyttyi kaksi kertaa
retkeläisistä. Kauniin saariston lisäksi
opas Raija Vuojärvi oli syy runsaaseen
osallistujamäärään. Kesällä 2007
kohteina olivat Seilin saari ja Rymättylä.
Lisäksi retkeiltiin ja katsottiin mm.
Johanna Oraksen ateljee ja Yrjö Liipolan
museo Koski Tl:ssä, Reuter suvun Lostdal
kartano Paraisilla ja Rymättylän kirkko.
Vakka-Suomessa matkat suuntautuivat
Maskun Kankaisten ja Vehmaan Nuhjalan
kartanoihin sekä Pyhämaan 1600-luvulta
peräisin olevaan uhrikirkkoon.

Ristiinan Eskonniemessä vierailtiin
Sammon henkilökunnan vapaa-ajan
viettopaikassa. Matkalla poikettiin mm.
viini- ja emutiloille sekä Mikkelin
kirkkoon ja puutaidenäyttelyyn.
Vierailuja
Yritysvierailuille päästiin Sampo
Pankkiin. Lempäälän Ideapark ja
Mannerheim näyttely katsastettiin
suurella joukolla. Sammon ja
myöhemmin Ifin uudet toimitilat
kiinnostivat niin, että kaikki halukkaat
eivät aina mahtuneet paikalle.
Risteilyt Turku – Tukholma ja Turku Maarianhamina -välillä pitivät suosionsa
eläkekerholaisten keskuudessa. Laivoilla
ruokailut, yhteiset tapaamiset ja
rentomeininki toivat kerholaiset kerta
toisensa jälkeen risteilylle.
Kerhon 20-vuotisen toiminnan aikana
risteilyjä on tehty yli 60 kertaa.
Retkeläiset tutustuivat Seilin
saareen kesällä 2007.
Edessä opas Raija Vuojärvi
Kuvassa keskellä puheenjohtaja
Martti Huhtala (valkoinen asu)
Pekka Hyytiäinen (sininen paita)
Kaarina Lavonen (punaiset housut,
oppaan takana)
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Teatteria

Esitelmiä ja kursseja

Teatterimatkoja suuntautui Turun lisäksi
Espooseen, Helsinkiin, Tampereelle,
Poriin, Lahteen ja Raumalle.
Mielenkiintoisia kappaleita nähtiin,
kuten Täällä Pohjantähden alla, Pirtua,
pirtua, Tukkijoella, Piukat paikat,
Kvartetti sekä Alivuokralainen.

Oopperat, operetit, musikaalit ja baletit
ovat olleet kohteina. Niiden suosio on
vuosien varrella ollut laimeampaa kuin
teatterin.

Keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia on
vuosien varrella myös järjestetty.
Aiheesta Euroopan yhdentyminen ja
vakuutusala esitelmöi Heikki Heilä.
Sukututkimuksesta kertoi Rauno
Luttinen. Vuonna 1999 kerholaiset
osallistuivat PC-kurssille. Opastajana
toimi Klaus Kurppa. Esitelmiä kuultiin
myös tähtitieteestä, verotuskäytännöistä
ja sota-ajan lauluista tarinoineen. Ifin
toimitiloihin tutustumisen yhteydessä
Markku Stenberg kertoi Ifin kyseisen
ajankohdan tilanteesta.

Kerhojen kesken

Talouden pitoa – tarkkaa ja tiukkaa

Sammon päivänä huhtikuun kolmantena
Helsingin ja Turun kerhot vierailivat
toistensa luona vuorovuosin eri teemojen
merkeissä. Hansa-salissa Turussa
henkilöstöjohtaja Norkelan esitelmä
yhtiön ajankohtaisista asioista veti
paikalle 85 kerholaista. Tilaisuus päättyi
tanssin tahdittaessa kerholaisia.

Eläkekerhon perustana on alusta asti
ollut omarahoitus sekä arpajaisten
järjestämisestä saadut tulot. Lisäksi
Sammolta ja myöhemmin Ifiltä on saatu
vuosittainen avustus.

Oopperaa

Lounaita ja yhdessäoloa
Joululounaille kerholaiset osallistuivat
sankoin joukoin. Hyvä ruoka ja
työkaverien näkeminen sai monet
liikkeelle. Joulun päätös Nuutti valikoitui
yhdessäolon juhlaksi, jolloin puolisot
pääsivät mukaan. Nuutin päivää
vietettiin maistuvan ruuan äärellä eri
paikoissa, kuten Hansa salissa, Lounas
Brahessa, Cafe Noirissa ja Kupittaan
Paviljongissa.

2007 Viimsi Tervis spa hotell

Sammon kerhotoimikunta on ollut
kiitettävästi vaikuttamassa avustusten
saamisessa. Avustukseen on vaikuttanut
eläkeläisten lukumäärä. Esim. vuoden
2004 lopussa kerhossa oli jäseniä 380.
Avustus oli 1600 euroa. Lisäksi eläkekerho sai lounastukea 1600 euroa. If tuki
vuonna 2006 eläkekerhon toimintaa 4000
eurolla. Tuen määrään vaikuttivat eläkeläisten lukumäärän kasvu sekä lukuisat
osallistujat kerhon järjestämissä
tilaisuuksissa.

Kasvitieteellinen puutarha 2004
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Muutoksia toimintatapoihin

Järjestetyt tapahtumat vuonna 2007

Kerhon viestintätapoja nykyaikaistettiin
rakentamalla verkkosivut, jotka avattiin
jäsenten käyttöön vuoden 2003 aikana.

Toimintakertomuksen mukaan kerho
järjesti vuonna 2007 yhteensä 13 eri
tapahtumaa ja niihin osallistui yhteensä
670 henkilöä.
• Nuutin päivän lounas (103)
• vuosikokous, paikalla (32)
• miniristeily Viking Amorella (38)
• yritysvierailu Sampo pankkiin (23)
• matka Ideapark ja Ateljee Heljä (49)
• vierailu Aker Yardsin Turun telakalle
ja kierros Forum Marinumissa (49)
• Samppalinnan teatteri Sattuipa
hassusti matkalla Forumiin (49)
• opastettu retki Seiliin ja ruokailu
Ravintola Pohjankulmassa (60)
• Helsingin kaupunginteatteri näytös
Mestariluokka (48)
• miniristeily Viking Amorella (39)
• turvallisuusluento Turun
poliisilaitoksella (56)
• kerhon 20 vuotisjuhla (101).

Sivujen rakentamisesta ja ylläpidosta
vastasi Pertti Saari. Jäsenille tuli
mahdollisuus ilmoittautua sähköpostilla
järjestettyihin tilaisuuksiin.
Ilmoittautumisajat ja maksupäivät
merkittiin tapahtumien yhteyteen.
Johtokunta otti ’sisäiseen’ käyttöön
sähköpostilla ja puhelimitse sopimisen.
Kerhonjäsenille lähetettävien
tiedotteiden määrää vähennettiin.
Kerhon 20 vuotisjuhla
Juhlapäivä oli 18.12.2007. Jäsenet
esittivät ohjelmaa, Ifin edustaja
Marketta Helokunnas ja kerhon
puheenjohtaja Martti Huhtala puhuivat.

Kuvat eläkekerhon 20 vuotisjuhlasta
Vasemmalta ylhäältä
Tommi Paasi, Pekka Haapasalo ja Raija Okko
Irma Teräväinen ja Anita Tulonen
Alhaalla kuvassa
edessä Kaija Hentula, kasvot poispäin ehkä
Sirpa Haapala, Hannele Mikola,

Aila Ahokainen ja Paula Kivilä (mustavalkoraitainen asu)
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Kuvia vuosilta 2008 ja 2011

Ekumeeninen kappeli ja Tuusulan kierros

Söderlångvikin kartano 2008

Tapahtumia ja toimintaa vuosina 2008 – 2011
Toimintaa vuonna 2008
Vuoden 2008 aikana järjestettiin
yhteensä 12 tapahtumaa, joihin osallistui
yhteensä 555 henkilöä.
Tammikuussa käytiin Pyhän Henrikin
ekumeenisessa taidekappelissa. Paikalla
oli 53.
Helmikuussa 55 jäsentä osallistui Ifissä
kerhon vuosikokoukseen. Puhetta johti
Kalevi Kettinen ja sihteerinä toimi Ulla
Veranen.
Viking Amorella sai 19.-20. helmikuuta
36 kerholaista ja seuralaista risteilylle
Turusta Tukholmaan ja takaisin.
Maaliskuussa matkattiin Porin teatteriin.
Esityksen Piukat Paikat näki 36 henkilöä.
Huhtikuu vei kerholaiset Liedon
Vanhalinnaan. Mukana oli 46 henkilöä.

Toukokuinen retki Turun Kakolaan oli
suosittu, sillä retkellä oli 73 osallistujaa.
Heinäkuussa Samppalinnan kesäteatterissa ihasteli 35 kerholaista Hääkeikka
– The Wedding Singer – esitystä.
Elokuussa matkustettiin Kemiöön ja
käytiin tutkimassa Söderlångvikin
kartano 49 henkilön voimalla.
Syyskuussa oli risteilyn vuoro. Viking
Amorellan kyytiin asteli 35. Lokakuinen
Hyvinvointitapahtuma veti Ifissä 53.
Marraskuussa mentiin teatterimatkalle
Tampereelle. Näytelmän Lukkosulaa ja
lumpeenkukkia katsomossa nautiskeli 52.
Joulukuisella retkellä Turun kirjastoon
paikalla oli kerhosta 32 henkilöä.
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Toimintaa vuonna 2009

Vuosi 2009 ja 11 tapahtumaa kuljettivat
609 henkilöä kerhon järjestämillä
retkillä.

Kerhon vuosikokoukseen maaliskuussa
saapui 32 jäsentä. Teatteriretki
huhtikuussa vei 45 henkilöä Turun
Linnateatterin esitykseen Elling.

Tammikuun 13 päivänä lounastettiin
Nuutin päivän kunniaksi Kupittaan
Paviljongissa. Ruokailemassa oli 104
jäsentä seuralaisineen.

Toukokuussa tehtiin retki Sastamalaan.
Mukana oli 52 osallistujaa. Elokuussa oli
teatterin vuoro. Turussa Emma teatterin
esitystä Seitsemän veljestä katsoi 50
kerholaista.

Kerhon vuosikokous 17.2. Ifissä veti 41
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana oli
Kalevi Kettinen ja sihteerin tehtävää
hoiti Markku Stenberg.

Syyskuiseen risteilyyn osallistui 29
henkilöä. Kerhon jäsenkokous ja ruokailu
Ifissä 5.10 veti mukaan 84 jäsentä.

Maaliskuinen teatteriretki tehtiin Turun
Linnateatteriin. Siellä 54 kerholaista
katsoi näytelmän Luolamies. Huhtikuussa
70 tutustui Tuorlan Planetaarioon.
Toukokuussa tehtiin yhteinen retki
Askaisiin Helsingin kerhon kanssa.
Mukana oli 72 henkilöä. Elokuussa 78
jäsentä pääsi lounaalle Airisniemeen,
yhtiön juhlapaikkaan.
Risteilyn riemuja koki 46 henkilöä
syyskuussa Turusta Tukholmaan ja
takaisin. Lokakuussa kuljettiin 29
henkilön voimalla Vares kierros Turussa.
Marraskuussa 46 henkilöä oli mukana
teatteriretkellä Raumalla. Jouluinen
risteily Maarianhaminaan tehtiin 26
henkilön kanssa.
Toimintaa vuonna 2010

Vuoden 2010 tapahtumiin osallistui 513
henkilöä. Tapahtumia järjestettiin 10.
Tammikuussa kokoonnuttiin Nuutin
päivän lounaalle. Paikalla oli 91
henkilöä.
Helmikuinen risteily oli jo perinne. Tällä
kertaa laivalle tuli 30 osallistujaa

Marraskuussa oli teatterin vuoro.
Viimeisen valssin tahdissa nautti ja
tuudittautui 50. Glögitilaisuus Panimo
Ravintola Koulussa sai liikkeelle 50.
Toimintaa vuonna 2011
Vuonna 2011 järjestettiin 11 tapahtumaa
ja niihin osallistui 496 henkilöä.
Tammikuinen perinne Nuutin päivän
lounas keräsi 91 henkilöä. Risteilyt
jatkuivat helmikuussa. Nyt mukana oli 30
osallistujaa. Vuosikokous 8.3. ja lounas
Ifissä mukana 48 jäsentä.
Maaliskuun lopussa käytiin Åbo Svenska
teatterissa. Toukokuussa matkusti 42
Puolan Gdanskiin kerhon retkelle.
Tuusulan järven kulttuurikierrokselle
kesäkuussa tuli mukaan 32 kerholaista.
Elokuussa tutustuttiin Logomossa Tuli on
irti – näyttelyyn 51 henkilön voimin.
Syyskuinen risteily veti mukaan 51
kerholaista seuralaisineen.
Kerhon jäsenkokous ja ruokailu Ifissä oli
lokakuun alussa. Mukana oli 56 jäsentä.
Marraskuussa tehtiin teatterimatka
Saloon. Osallistujia oli tällä kertaa 49.
Panimoravintola Kouluun keräännyttiin
joulukuiselle glögille. Paikalle saapui 32.
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Kuvia vuosilta 2008 - 2011

2009 ruokailua risteilyllä

2010 Nuutin ruokailu Kupittaan Paviljongissa

2009 risteilyllä esiintyy Airi Saarinen ja Unto

2009 risteilyllä kerholaisia seuralaisineen

2009 risteilyllä Raija Okko ja Roope Aaltonen

2011 Jouluglögillä Ravintola Koulussa

2011 Nuutin lounaalla

2011 kokous Kaarina Lavonen, Hannu Kokkonen
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Tapahtumia ja toimintaa vuosina 2012 – 2015
Toimintaa vuonna 2012

Toimintaa vuonna 2013

Vuoden 2012 aikana järjestettiin
yhteensä 10 tapahtumaa, joihin osallistui
yhteensä 450 henkilöä.

Vuoden 2013 aikana tapahtumia
järjestettiin 11, mutta osallistujien
määriä ei ole huomattu tilastoida.

Tammikuu aloitettiin perinteisellä
Nuutin päivän lounaalla.

Tammikuun aloitti Nuutin päivän lounas.

Miniristeilyn vuoro oli taas helmikuussa.
Kerhon vuosikokous ja ruokailu toivat
maaliskuussa jäsenet Ifiin.
Huhtikuussa lähdettiin teatterimatkalle
Poriin.

Turun Kaupungin teatterissa katsottiin
helmikuussa näytelmä Kui-joen silta.
Miniristeily tehtiin maaliskuussa.
Huhtikuussa oli kerhon vuosikokouksen ja
ruokailun vuoro, joten mentiin Ifiin.

Toukokuinen Pietarin matka peruuntui
osallistujien vähyyden vuoksi

Kesäkuussa kierrettiin bussilla Saariston
rengasretkellä. Retki oli onnistunut ja
suosittu toimintakertomuksen mukaan.

Kaarina teatteri sai kerholaisista katsojia
elokuussa.

Kerhon jäsenkokouksen ja ruokailun
vuoro oli syyskuussa jäsenille Ifissä.

Perinteinen risteily oli vuorossa syyskuun
alussa.

Lokakuussa käytiin Väinö Aaltosen
museossa katsomassa Ajan kuvat
näyttelyä. Kokeiltiin, tuleeko paikalle
osallistujia, kun ei ole ilmoittautumista.
Vain 11 henkilöä tuli näyttelyyn.
Miniristeily tehtiin myös lokakuussa.

Turun Taidemuseossa vierailtiin syyskuun
loppupuolella.
Kerhon jäsenkokous ja ruokailu Ifissä
tapahtuivat lokakuun alussa.
Marraskuussa matkattiin Helsingin
musiikkitaloon.
Jouluglögille keräännyttiin joulukuussa

Turun kaupunginteatterissa Jekyll ja
Hyde veti hyvin katsojia myös
kerholaisista seuralaisineen.
Jouluglögillä Ravintola koulussa
vietettiin pikkujoulut marraskuussa
Tiernapoikien esitystä kuunnellen.

Kuvassa glögillä ravintola Koulussa.
Pekat Hyytiäinen ja Haapasalo
sekä Marja-Liisa Hyytiäinen ja Margareta
Haapasalo
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Toimintaa vuonna 2014
Vuosi 2014 ja 10 eri tapahtumaa
kuljettivat 463 henkilöä kerhon
järjestämissä tapahtumissa.

Helmikuussa kokeiltiin uutta ja
järjestettiin matka KHL jääkiekkootteluun Helsinkiin. Mukana 20 henkilöä.

Tammikuinen Nuutin päivän ruokailu sai
liikkeelle 91 henkilöä.

Teatterimatka tehtiin maaliskuussa
Hämeenlinnaan 46 henkilön voimin.

Helmikuisella miniristeilyllä viihtyi 49
jäsentä seuralaisineen.

Kerhon vuosikokous ja ruokailu Ifissä oli
huhtikuussa. Paikalla 53 jäsentä.

Maaliskuussa järjestettiin jo toinen
vierailu Helsingin musiikkitaloon. Nyt oli
mukana 37 retkeläistä.

Toukokuinen kevätretki vei Kustaviin.
Opastetulla retkellä mukana 36 henkilöä.

Kaarinan teatterin näytökseen Yövieras
osallistui 29 henkilöä huhtikuun alussa.
Kerhon vuosikokous ja ruokailu Ifissä
huhtikuussa veti paikalle 45 jäsentä.
Toukokuuksi suunniteltu Riikan matka
peruuntui – ei tarpeeksi osallistujia.
Elokuussa retkeiltiin Laitilan
Louhenlinnaan katsomaan Kivellä
suotajat – näytelmää. Mukana oli 49.
Syys-lokakuun vaihteessa tehtiin
miniristeily 23 henkilön kanssa.
Kerhon jäsenkokous ja ruokailu Ifissä toi
lokakuun lopussa mukaan 62 jäsentä.
Turun kaupungin teatterin näytelmä
Kvartetti antoi 50 teatterin ystävälle
hauskan ja viihdyttävän elämyksen.
Pikkujouluristeilyllä 10.12. oli mukana
SPR:n Ritva-Anneli Sundell. Hän viihdytti
risteilijöitä iskelmätaivaan tarinoilla.
Toimintaa vuonna 2015
Vuoden 2015 aikana järjestettiin 10
tapahtumaa ja niihin osallistui 405
henkilöä.
Tammikuisen Nuutin päivän ruokailuun
osallistui 82 jäsentä seuralaisineen

Elokuussa retkeiltiin Teijoon. Opas
tutustutti ensin alueen historiaan ja
nykypäivään. Käytiin katsomassa somia
ja kilttejä laamaeläimiä – alpakoita.
Ulkona nautitut eväät ja grillimakkarat
kruunasivat uuden aluevaltauksen syksyisen luontoretken.
Miniristeilylle suunnistettiin syyskuussa.
Mukaan saatiin 23 henkilöä.
Kerhon jäsenkokous ja ruokailu Ifissä
lokakuussa sai mukaan 64 jäsentä.
Marraskuussa Teatteri Logomossa
katsottiin Leikola showta. Mukana 23.
Joulukuussa risteili Piknikillä 26 jäsentä
seuralaisineen. Menomatkalla Tamara
Lundin sekä Matin ja Tepon musiikki
toivat tunnelmaa.
Lisäksi äänestettiin kerhon logo-kisan
voittaja. Voiton vei Eila Tähtisen
ehdotus. Onnea!
Tässä voiton vienyt
logo. Kirjaimet STEK
eli Sammon Turun
Eläkekerho ja vuosi
1987.
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Kuvia vuosilta 2012 – 2015

2013 risteily Viking Grace
2013 Väinö Aaltosen museossa

2013 Saariston rengastie retki

2013 Saariston rengastie retki

2014 Louhenlinnassa Laitilassa Kivellä
Suotajat näytelmä 23.8.

2015 Vuosikokous 10.4. Ifissä,
Edessä vasemmalta
Matti Kajatsalo, Raija Okko, Anneli Palin,
Kalervo Järvi, Hannu Koivula
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Tapahtumia ja toimintaa vuonna 2016
Vuoden 2016 aikana järjestettiin yhtensä
10 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä
449 henkilöä.
Tammikuussa Nuutin päivänä Kupittaan
Paviljongissa lounasti 70 henkilöä.
Helmikuu vei 15 henkilöä jääkiekkootteluun Raumalle.
Maaliskuussa oli vuorossa Tamperetaloon tutustuminen ja konsertti.
Mukana 27 henkilöä.
Vuosikokouksen aika oli huhtikuussa.
Käsittelyssä oli mm. eläkekerhon
sääntöjen muutoksia (ehtokohdat 4 ja
5). Rauno Luttinen esitelmöi
sukututkimukseen liittyvistä
sukuhaaroista. Paikalla oli 68 jäsentä.
Huhtikuun lopussa matkattiin
Raaseporiin Fiskars’in ruukkiin.
Retkeilijät 37 henkilöä saivat opastuksen
elinvoimaisesta, nykyaikaisen taiteen ja
muotoilun keskuksesta. Matkaan sisältyi
myös ruokailu Kuparipajassa.
Elokuun alussa tutustuttiin 31 henkilön
ryhmänä Kyösti Iitin luomaan

Enkelipuistoon Pöytyällä. Puistossa oli
hämmästyttävän hienoja ’luomuksia’ niin
ihmisistä, eläimistä kuin esineistä.
Kotimatkalla poikettiin kahville Liedossa
Vilkkimäen meijerillä.
Elokuun lopussa oli vuorossa
tutustuminen Ahvenanmaahan. Matka
tehtiin laiva - linja-auto retkenä. Mukana
oli 22 retkeläistä. Yöpyminen oli Hotelli
Park Alandiassa.
Jäsenkokous pidettiin lokakuussa Ifissä.
Pääsimme tutustumaan uusittuihin 2.
kerroksen toimitiloihin. Lounaan jälkeen
lintukuvaaja ja -bongari Henry Lehto piti
kiinnostavan esitelmän linnuista ja näytti
myös kuvia. Läsnä oli 77 jäsentä.
Marraskuussa 56 henkilöä kokoontui
teatteri Logomoon katsomaan Toc Toc komediaa neurooseista. Esko Roine esitti
pääosaa. Hymyileviä kasvoja poistui
katsomosta, kun esitys loppui.
Glögitilaisuus keräsi 46 henkilöä Turun
Upseerikerholle. Tiernapoikien esitys ja
glöginautinto antoivat jouluisen
tunnelman.

Eläkekerhon jäsenyys ja jäsenmaksu
Kun henkilö siirtyy eläkkeelle, hänen
tulee ilmoittautua jollekin eläkekerhon
hallituksen jäsenistä, jotta jäsenyys
kerhossa tulee voimaan.
Kerhon jäseneksi hyväksytään hallituksen
jäsenten päätöksellä myös muita kuin
vanhuuseläkkeelle jääviä.

Kerhon jäseniltä ei ole peritty
jäsenmaksua vuoteen 2016 asti.
Vuosikokouksen 7.4.2016 päätöksellä
sääntöihin hyväksyttiin muutos
jäsenmaksujen perimisestä.
Jäsenmaksuksi sovittiin 10 euroa/vuosi.

Eläkekerhon säännöt
Eläkekerho on alusta asti toiminut
laadittujen sääntöjen ohjaamalla
tavalla. Sääntöjä on vuosien varrella
muutettu vastaamaan kulloinkin
käytäntöön sopivaa toimintaa.

Muutokset ovat kohdistuneet hallituksen
jäsenten lukumäärään ja jäseniltä
perittäviin maksuihin. Eläkekerhon
säännöt löytyvät kerhon verkkosivuilta
www.sammonelakekerho.net
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Kuvia vuoden 2016 tapahtumista

Tammikuussa Nuutin päivänä Kupittaalla
Vasemmalta Seija Virtanen, Anita Uusitupa,
Leila Kaarto ja Laila Söderholm

Nuutin päivän ruokailijoita.
Edessä Aila Ahokainen

Rauno Luttinen esitelmöi sukututkimuksesta
vuosikokouksessa 7.4. Ifissä

Jäsenet kuuntelevat Luttisen esitystä.

Jäsenkokouksen 19.10.yhteydessä tutustuttiin
2.kerroksen taukotilaan. Opas Markus Lönnblad.

Henry Lehto esitelmöi kokousväelle.
linnuista jäsenkokouksessa 19.10.
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Eläkekerhon kokouksissa pidetyt esitelmät (vuosina 2010 – 2016)
Seuraavassa kooste eläkekerhon vuosi- ja
jäsenkokouksissa pidetyistä esitelmistä.
Sammon kehitys pörssiyhtiönä
KM Jukka Mäkinen piti vuosikokouksen
9.3.2010 yhteydessä esityksen aiheesta
Sammon kehittymisestä pörssiyhtiönä.

If tänään – Mitä markkinoilla tapahtuu?
Veli-Pekka Kemppinen esitelmöi
jäsenkokouksessa 4.10.2011 missä
vakuuttamisessa mennään tällä hetkellä.

Sampo listautui arvopaperipörssiin 1987
ja osakkeen noteeraaminen aloitettiin
tammikuussa 1988.

Otsikolla - If on nuori yhtiö, jolla on
pitkä historia.

Riskitöntä tuottoa lahja- ja
perintöverosuunnittelulla
Jäsenkokouksessa 5.10.2010 varatuomari
Tomi Rimpi Turun Seudun Osuuspankin
Lakipalveluista piti esitelmän aiheesta
Omaisuuden siirto sukupolvelta toiselle.
Kaikkea ei kannata tehdä vain verotusta
silmällä pitäen, verotus voi muuttua.
Hautausavustus ja eläke
Hautausavustus ja sen hakeminen on
pitkään ollut keskustelujen aiheena.
Hannu Koivula on kerännyt aiheesta
yhteenvedon, joka antanee vastauksen
useimmille.
Eläkkeelle lähdön tapa vaikuttaa
hautausavustuksen määrään.
Esimerkiksi, kun työsuhde on päättynyt
eläkkeeseen (ei paketti) ja työsuhde on
alkanut ennen 1.1.1982 sekä henkilö on
kuulunut Sammon eläkesäätiöön,
hautausavustus on 3 kk eläkepalkka
Varmasta.
Ifin perustamisen kokemukset
Vuosikokouksessa 8.3.2011 Hannu
Kokkonen muisteli Ifin perustamisen
alkuvaiheiden kokemuksia ja kertoi
Turun Yliopiston varainkeruun
etenemisestä.

Lisäksi käsiteltiin tämän päivän aiheita.
Suojaa kotisi tulipalolta –
Murtoturvallisuus - Vuotovahingot Henkilökohtainen turvallisuus ja kodin
turvallisuus, mitä voin itse tehdä?
Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys
ikääntyvillä henkilöillä
Vuosikokouksen 13.3.2012 esitelmän piti
työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos
Turun Mehiläisen Työelämäpalveluista.
Lopputoteamana - Liikuntaa ei ole
milloinkaan myöhäistä aloittaa, mutta
sen lopettaminen on aina liian aikaista.
Turun kaupungin vesihuollon tilanne
Turun Vesilaitoksen liikelaitosjohtaja
Irina Nordman kertoi jäsenkokouksessa
9.10.2012 vesihuollon tilanteesta. Missä
nyt mennään, kun asia on ollut pitkään
esillä mediassa.
Ifin ajankohtaiset tapahtumat
Vuosikokouksessa 9.4.2013 Suomen
Henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja
Paula Salonen esitelmöi Ifin
ajankohtaisista tapahtumista.
Vanhuus on mahdollisuus
Jäsenkokouksessa 25.9.2013 dosentti
Antti Jääskeläinen kertoi mahdollisuuksia
hyvään ja tasapainoiseen vanhuuteen
nykytieteen näkökulmasta.
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Albert Einstein -Aika on suhteellista.
Niin on ikäkin - Yksilöitten erot kasvavat
iän myötä.
Ohjeita ja keinoja vanhuuteen!
•
•

•

•
•

•

Anna arvo itsellesi, voidaksesi
arvostaa muita.
Olet loppuun asti itsestäsi
vastuullinen, viisas kansalainen ja
oman elämäsi paras asiantuntija.
Liiku ja liikuttele pieniä harmaita
aivosolujasi, harjoitus tekee
mestarin.
Syö ja juo viisaasti.
Koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa uusi suhde, uusi harraste,
uusi vaihe elämässä.
Olet vastuussa vain itsellesi.

Arjen turvallisuus
Ifin asiantuntijat vakuutusjohtaja Mika
Viipurin johdolla käsittelivät
vuosikokouksessa 24.4.2014 arjen
turvallisuutta ja eri vakuuttamisalueiden
sisältöä varttuneen näkökulmasta.
Suomen Punaisen Ristin toiminta
Jäsenkokouksessa 23.10.2014 SPR:n
Varsinais-Suomen vanhustyön
koordinaattori Ritva-Anneli Sundell
kertoi Punaisen ristin toiminnasta ja
vapaaehtoistyöstä.
Sammon ja Ifin historiaa
Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja
Timo Vuorinen kertoi vuosikokouksessa
10.4.2015 Sammon ja Ifin historiaa sekä
tuloksia päätyen vuoden 2014 muutoksiin
Ifin Privaten toiminnassa.

Sijoitusvakuutus ja sen rahastot
Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri
Niemisvirta kertoi jäsenkokouksessa
21.10.2015 sijoitusvakuutuksesta mm.
sen rahastoista, hoitokustannuksista ja
perintötilanteen verovaikutuksista.
Johdatus sukututkimukseen
Vuosikokouksessa 7.4.2016 Rauno
Luttinen perehdytti sukututkimuksen
mielenkiintoiseen maailmaan.
Sukututkimuksen mahdollistavat mm.
1. Lutherin Katekismus – ihmisten piti
osata lukea. Se oli kaiken lähtökohta
1660-luvulla alkaneelle lukutaidon
opetukselle.
2. Lukutaitoa kontrolloitiin aluksi
jumalanpalvelusten yhteydessä.
3. Gezelius vanhempi (1615 - 1690) keksi
kontrollin tehostamiseksi kirkonkirjat.
Sukututkimus voi koukuttaa, mutta se ei
ole vaarallista! vakuutti Rauno.
Esitelmä Suomen linnustosta
Kerhon jäsenkokouksessa 19.10.2016
Henry Lehto piti erittäin antoisan
esitelmän Suomen linnustosta
Esityksen alkukuvassa tuijotti pöllö.
Mielenkiintoinen esitys eteni sujuvasti.
Lintujen kevät on maaliskuussa.
Huhtikuu on vesilintujen aikaa.
Suomen paras lintupaikka on ’meidän
mökki’. Mökillä seurataan. Kiikarit ja
lintukirjat ovat esillä. Monet pitävät
päiväkirjaa lintujen liikkeistä.
Kuulimme Henryn omia kohtaamisia
luonnossa. Kaatopaikat ovat hyviä
paikkoja tarkkailla lintuja, kertoi Henry.
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Tapahtumia ja toimintaa vuonna 2017
Jäsenrekisterin hoito siirtyi syksyn 2016
aikana kokonaan kerhon hoitoon. Vuoden
2017 lopussa rekisterissä on 397 jäsentä.
Sähköpostiosoite löytyy 187 henkilöltä.
Jäsenkirje 1/2017 lähettiin ensimmäisen
kerran sähköpostin kautta jäsenille,
jotka ovat antaneet sähköpostinsa
jäsenrekisteriin. Muille kirje postitettiin
postin kautta kuten ennenkin.

Vuosikokous pidettiin 20.4.Ifissä. Hannu
Tuominen piti kokousesitelmän aiheesta
lähiseutumme nähtävyyksiä ja retkikohteita. Kokouksessa oli mukana 62
jäsentä.
Toukokuussa kevätretki Kuhankuonolle
innoitti mukaan vain 15 osallistujaa.
Fingerpori-näytelmään Naantalin Emma
teatteriin 9.8. saapui 13 katsojaa.

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa.
Sääntömuutoksen perusteella jäsenyys
jatkuu vielä 2017, vaikka maksua ei ole
maksettu. Tiedot maksetuista maksuista
vietiin jäsenen tietoihin vuoden aikana.

Syysretki Loimaalle vei 25 osallistujaa
ensin Sarka-museoon ja sen jälkeen
luontokapinetin näyttelyyn. Hyvät
opastukset antoivat kruunun retkelle.

Tammikuussa kokoonnuttiin Nuutin
päivän lounaalle Kupittaan Paviljonkiin.
Paikalla oli 79 jäsentä seuralaisineen.

Jäsenkokoukseen 19.10. saapui 68
jäsentä kuulemaan valokuvaaja Henry
Toivarin esitystä aiheesta ’Minun
Afrikkani’.

Helmikuussa oli risteilyn vuoro. Silja
Linen Baltic Prinsess vei 29 henkilöä
miniristeilylle.
Vierailu Eläkeyhtiö Varmaan tehtiin
maaliskuussa. Varma informoi
eläkejärjestelmien ajankohtaisista
asioista. Retkeen osallistui 34 jäsentä.

Jäsenkokous 19.10. Ifissä

Marraskuussa miniristeily jouduttiin
peruuttamaan. Osallistujia tuli liian
vähän. Jouluinen glögitilaisuus pidettiin
Kahvila-ravintola Navetassa. Joulupukki
toi namupussit 21 kerholaiselle.
Vuoden 2017 aikana osallistui yhteensä
346 henkilöä eri tapahtumiin.

Glögitilaisuus 7.12. Kahvila-ravintola Navetta
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Tilastoja eläkekerhon tapahtumiin osallistujista

Vuosi

retket teatteri risteilyt ruokailut glögi tapahtumia osallistujia
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl YHTEENSÄ YHTEENSÄ

2008

5

3

2

2

12

555

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3
1
3
2
2
2
3
5
3

2
3
2
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
3
2
0
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

11
10
11
10
10
10
10
10
9

609
513
496
450
ei tiedossa
463
405
449
346

yhteensä

29

20

18

29

6

103

4286

1
1
1
1

Yhteydenpitoa jäsenten ja hallituksen kesken
Alkuaikoina hallitus lähetti eläkekerhon
jäsenille ensin neljä, sitten kolme ja
viime aikoina kaksi jäsenkirjettä
vuodessa.
Kirjeissä kerrottiin tulevat tapahtumat ja
pyydettiin ilmoittautumiset tapahtumiin.

Joiltakin retkiltä on pyydetty kirjallista
palautetta ja ehdotuksia tapahtumiksi.
Esimerkiksi Paula Brandt ehdotti retkeä
Enkelipuistoon Pöytyälle. Retki toteutui
11.8.2016. Kohde oli erinomainen.
Kyösti Iitti kertoi värikkäästi puistostaan.

Lisäksi sopivan tilanteen tullen kerrottiin
myös toiminnasta ja pyydettiin jäseniltä
palautetta sekä toiveita ja ehdotuksia.

Jäsenkirjeiden monistamiseen ja
postittamiseen kerho on vuosien varrella
saanut huomattavan tuen työnantajalta
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Henkilöhaastatteluja eläkekerholaisista
Pertti Saari, eläkekerhon verkkosivujen ’isä’ ja kehittäjä
Mitä teit Sammossa?
Tulin vuonna 1966 töihin palo-osastolle.
Organisaatioiden myötä siirryin yritysyksikköön ja edelleen Yritys-Sampoon
suuryritysosastolle ja sieltä myöhemmin
paikalliseen organisaatioon Turkuun.
Tehtävät kuljettivat 80-luvulla kotimaan
lisäksi suomalaisten rakentajien ja
muiden yritysten mukana ulkomaille
vakuuttamaan sikäläistä toimintaa.
Suuryritysosasto muuttui 90-luvun alussa
helsinkivetoiseksi. Olin tyytyväinen,
etten joutunut muuttamaan Helsinkiin,
sain mielenkiitoisen homman Turusta.
Toimin Lounais-Suomen yrityspuolella
teknisen palvelun päällikkönä.
Miten tulit mukaan verkkosivujen
pariin?
Sain työssäni 90-luvun lopussa
tietokoneeseeni internet-yhteyden. Sitä
kautta sain idean, että ei tarvitse lukea
vain toisten tekemiä sivuja – voi tehdä
itsekin. Harjoittelin ja tein osaston
sisäiset sivut. Koodin kautta kiinnostuin
ja pikkuhiljaa onnistumiset ruokkivat
lisää ja lisää.

Samalla sivustojen näkyminen
tietokoneen lisäksi eri laitteilla, kuten
puhelimella ja tabletilla, on tullut
helpommaksi (responsiivisuus).
Miten omat eläkevuotesi sujuvat?
Jäin eläkkeelle Millenium vuonna 2000.
Osallistuin heti eläkekerhon matkoille.
Perustin kerholle omat verkkosivut,
jotka julkaistiin vuoden 2003 Pärnun
matkan aikoihin. Sen jälkeen pyrin
laittamaan kerhon sivuille kuvasarjan
kaikista kerhon tapahtumista.
Vuoden 2004 Tarton matkasta vein
verkkoon useiden kymmenien kuvasarjan. sitten hallitus ohjeisti minua
tallentamaan tapahtumasta n.10 kuvaa.
Alkuvuosina matkustimme vaimoni
kanssa paljon. Teimme useita Italian
matkoja. Koen Italian monimuotoisena ja
kiinnostavan maana. Italiaa olen
opiskellut omaehtoisesti, puhuminen
sujuu tarpeen mukaan.
Nykyään kalenteri täyttyy erilaisista
harrastuksista, opastan mm.
Seniorjelpissä ikäihmisiä tietokoneiden,
tablettien ja puhelimen käytössä.

Virallisesti verkkosivujen tekeminen lähti
käyntiin Lions piirin webmasterina.
Nykyisin hoidossani on puolen kymmentä
sivustoa.
Mikä on motivoinut sinua?
Verkkosivuja on tänä päivänä paljon
kevyempi pitää ajan tasalla kuin
aikaisemmin. Enää ei tarvitse vääntää
lähdekoodia, sillä Wordpressin tekniikka
on muuttanut tekemisen kevyemmäksi.
Pertti Saari 30.11.2016 – kerhon sivut
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Kaarlo Arho, eläkekerhon puheenjohtaja vuosina 2000 - 2006
Mitä teit Sammossa?
Tulin 1962 alussa konttoripäällikön
apulaiseksi ja keskusosaston esimieheksi.
Toimeeni kuului aluksi yleishallinnon
tehtäviä ja myöhemmin henkilöstöhallinnon vastuualueita rekrytointiin,
terveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon liittyviä järjestelyitä, kaikki
lähellä silloisen johdon ajatusmaailmaa.
Eri tilanteissa olin milloin osastopäällikkö
milloin henkilöstöpäällikkö ja
työsuojelupäällikkö oto.
Henkilöstön aloitteellisuus (aloitetoimikunta), harrastustoiminta
(kerho-toimikunta), liikunta (Sammon
Urheilijat) sekä vapaa-aikapaikkojen
järjestelyt olivat mielenkiintoinen ja
palkitseva osa-alue.
Kaikkia em. tehtäviä sain hoitaa
taitavien ja sitoutuneiden työtoverien
kanssa, mistä olin ja olen erittäin
kiitollinen.
Olen ekonomi. Sisälläni talousasiat ja
humanismi ovat tasapainossa.
Eläkekerho
Olin yhtiön edustajana paikalla kokouksessa, jossa eläkekerho perustettiin
17.2.1988. Sitä ennen eläkeläisiä oli
kutsuttu juhliin ja tilaisuuksiin.
Johtaja Kalevi Suvannon ehdotuksesta
eläkeläisten toimintaan myönnettiin
määräraha. Kerho järjestäytyi ja
itsenäistyi. Sammon kerhotoimikunta
toimi alussa tukena kerhon rinnalla.

Järjestettiin retkiä, matkoja ja risteilyjä. Arpajaisista saatiin lisätuloja, mikä
kevensi toiminnan kuluja. Etenkin
energisen Raija Okon työaikana kertynyt
rutiini oli matka- ja retkijärjestelyissä
paikallaan, samoin oopperaguru Aino
Peren ja tehokkaiden Airi Saarisen ja
Aila Ahokaisen joitakin mainitakseni.
Käytiin vierailuilla yrityksissä. Vierailtiin
puolin ja toisin Helsingin eläkekerhon
kanssa. Esitelmät ja yhteiset tapaamiset
saivat kerholaiset runsaasti liikkeelle.
Miten omat eläkevuotesi kuluvat?
Jäin eläkkeelle vuoden 2000 alussa
osastopäällikkönä Henkilöstöhallinnosta.
Kuulun aktiiviseen ryhmään WSOP (vanhan Sammon osastopomot). Tapaamme
joka toinen viikko. Kävelemme ja
lounastamme. Toinen ryhmä Sampo
Seniors kokoontuu kerran kuukaudessa
keskustelemaan jonkin teeman pohjalta.
Toimin eräässä maanpuolustusperinteitä
ylläpitävässä ja tukevassa yhteisössä.
Minulla on fiksu ja hyvä vaimo. Liikumme
paljon yhdessä. Kesällä on mökkitouhut.
Lasten ja lastenlasten elämässä saamme
olla sopivasti mukana.
Olen onnellinen ja tyytyväinen eläkeläinen.

Eläkekerhon puheenjohtajana oli helppo
toimia. Hallituksen jäsenet olivat hyviä,
toimivia, päteviä ja aikaansaavia. Kun
jotain sovittiin, se myös tehtiin.
Vuonna 2000 eläkekerhon toimintaan oli
jo muodostunut rutiineja, joita vietiin
innolla eteenpäin.

Kaarlo Arho 16.1.2017
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Raija Okko, eläkekerhon hallituksessa vuosina 2002 -2014
Mitä teit Sammossa?
Tulin Sampoon 1959.Ilmari Honkanen otti
minut töihin. Keskusosastolla juoksevat
asiat mm. työhönotot työllistivät.
Työpöytäni oli toisessa kerroksessa
yhdessä Jukka Vuoren kanssa.
Henkilöstöosasto siirtyi II taloon, kun
talo valmistui 1975. Antti Katajan jäätyä
eläkkeelle siirryin 1986 perustetulle
Edustuspalveluosastolle. Työni muuttui.
Tuli mm. kahvi- ja lounastilaisuuksien
järjestämistä yhdessä keittiön kanssa.
Olin jokaviikkoinen ’vieras’ keittiössä.
Tykkäsin työstäni. Sain suunnitella
mielenkiintoisia tilaisuuksia ja olla
yhteydessä moniin henkilöihin. Tunsin
palvelun riemua.
Vuonna 1998 Logistiset palvelut yksikkö
myönsi minulle diplomin. Minut oli
valittu vuoden asiakaspalvelijaksi.
Kuuluin Sammon Laulajien kuoroon, sen
perustamisesta 1982 alkaen, aina
eläkkeelle siirtymiseeni saakka.
Miten tulit mukaan eläkekerhoon?
Kerhon hallituksen jäsen Iris Mäki soitti
ja pyysi minua tilalleen hallitukseen.
Suostuin. Sain tehtäväkseni järjestää
retkiä ja laivamatkoja. Minulla, kun oli
praktiikkaa vastaavista järjestelyistä.
Otin myös vastaan ilmoittautumiset
tapahtumiin.

Miten omat eläkevuotesi kuluvat?
Jäin eläkkeelle kesällä 2001.
Eläkekerhon Pärnun matkan 2003
puitteissa neljä pariskuntaa perusti
’Pärnuryhmän’. Meitä on vielä kaksi
pariskuntaa ja kaksi leskeä. Tapaamme
edelleen usein. Käymme toistemme
luona tai poikkeamme ravintolaan.
Ystävät ovat tärkeitä - heistä saa
voimaa!
Mieheni kuoltua olin mukana
sururyhmässä. Tutustuin vastaavassa
tilanteessa olevaan mieheen, Anteroon.
Hoidan itseäni. Käyn säännöllisesti
avannossa ja jumpassa. Kävelen usein.
Ulkomaan matkat, parin viikon mittaisina
kiertomatkoina, antavat elämyksiä.
Aikani kuluu kesäisin porkkanoiden
niputtajana ja ruokatalouden hoitajana
vihannesviljelijä Anteron kanssa
Laitilassa. Kuulun Maatalousnaisiin ja
toimin paikallisessa kyläyhdistyksessä.
Lapseni ja lastenlapset käyvät luonani.
Jouluna he haluavat aina tulla Turun
asuntooni joulunviettoon.
On onnea olla niin omien kuin Anteron
lasten kanssa tekemisissä välimatkoista
huolimatta.

Nautin ’hommasta’. Iloiset ja tyytyväiset
kerholaiset seuralaisineen antoivat hyvän
mielen. Pidän paljon ihmisten kanssa
toimimisesta.
Laivareissuilla arpajaisten leppoisan
ja riemullisen tunnelman muistot
tulvahtavat toisinaan esille
muistisokkeloista.

Raija Okko, 16.1.2017 lähdössä matkalle.
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Martti Huhtala, eläkekerhon hallitukseen 2006, vuosina 2007 – 2009 kerhon
puheenjohtajana
Mitä teit Sammossa?
Tulin Sampoon 1979 Poriin Satakunnan
alueen piirijohtajaksi. Siirryin 1985
Turkuun aluejohtajaksi. Toimin sekä
yritys- että yksityispuolella LounaisSuomessa. Vastuualueeseeni kuului
vuoden ajan myös Tampereen seutu.
Alueet jäivät muiden hoitoon, kun
siirryin 1988 palvelutuotannon johtajaksi
Turkuun. Pääkonttorin toiminnoissa tuli
vastuuta yksityis- ja yrityspuolella sekä
Teollisuusvakuutuksen toimintojen
parissa.
Kun If tuli kuvioihin 2000-luvulla
organisaatiot ja tapa toimia muuttuivat.
Muun muassa norjalaisten alaisuudessa
esimies vaihtui neljän vuoden aikana
ainakin kolme kertaa.
Sammossa työn tekeminen oli
kannustavaa ja ahertaminen tuntui
hyvältä. Ifissä kulttuuri muuttui ja
työskentelyni motivaatio laski.
Miten tulit mukaan eläkekerhoon?
Eläkekerhon hallitukseen tulin 2006
Matti Kajatsalon pyynnöstä.
Vuonna 2007 suostuin puheenjohtajaksi
enintään kolmeksi vuodeksi.
Eläkekerhon toiminnassa sain tutustua
laajempaan joukkoon sampolaisia kuin
aikaisemmin. Parhaiten tutustuminen
onnistui retkillä. Silloin oltiin yhdessä
pidemmän aikaa.

Kuulun Rymättylän metsästysseuran
hirviporukkaan. Meitä on 16 henkilön
aktiivinen joukko. Hirviporukassa pääsee
paikallisten kanssa kontakteihin. Tämä
sosiaalisuus tuo arkeeni mielekkyyttä.
Käyn mäyräkoirani kanssa peura- ja
kaurisjahdissa. Koiran hoidossa riittää
puuhaa ja aika kuluu. Mukava on seurata
peurojen puuhailuja ruokintapaikalla,
josta kamera lähettää kuvia.
Metsästysretkillä olen käynyt kotimaan
lisäksi ulkomailla. Etelä-Afrikasta sain
saaliiksi mm. seepran ja gnuun.
Ainakin 50:ssä eri maassa olemme
matkustaneet tuttava pariskunnan
kanssa. Mielestäni kauneimmat paikat
löytyvät Etelä-Amerikasta.
Etenkin Perun Machu Picchu, muinainen
inkakaupunki Andien harjanteella 2430
metrin korkeudessa trooppisen vuoriston
keskellä, on tunteita nostattavan kaunis.
Sampo Seniors ryhmässä kokoonnumme
kerran kuukaudessa jutustelemaan.
Rymättylässä on riittänyt korjaus- ja
rakennuspuuhia, lämmityspuiden
pilkkomista unohtamatta.
Perheeseemme kuuluu kaksi lasta ja
neljä lastenlasta. He tuovat onnea ja
sisältöä elämään.

Etenkin retkeltä Seilin saareen on jäänyt
mukavia muistoja. Retki sai suuren
suosion. Runsas joukko reippaita
eläkeläisiä osallistui kesäiselle matkalle.
Miten omat eläkevuotesi kuluvat?
Jäin eläkkeelle kesällä 2005. Metsästystä
olen harrastanut ennenkin. Eläkeläisenä
tuli lisää aikaa harrastukselle.

Martti Huhtala 19.1.2017
Turussa Puolalankatu 4 portilla
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Markku Stenberg, eläkekerhon hallitukseen 2009 ja vuosina 2010 - 2014
kerhon puheenjohtajana
Mitä teit Sammossa?
Tulin Sampoon Wärtsilästä 1.9.1980
Laskentayksikön päälliköksi, –83
Järjestelmäyksikön päälliköksi, –85
apulaisjohtajaksi ja koko ATK:n
vetäjäksi, –93 korvausjohtajaksi, 2001
korvausjohtajaksi IFiin (esinekorvausten
Pohjoismainen pomo).
Mielenkiintoisia ja haastavia hommia,
joista olen vieläkin ylpeä, kun katselen
IFin korvauspalvelun toimivuutta.
Miten tulit mukaan eläkekerhoon?
Tulin hallitukseen silloisen
puheenjohtajan Martti Huhtalan
pyynnöstä. Oli hauska nähdä vanhoja
työkavereita, muistella menneitä ja
parantaa nykymaailmaa. Kerhossa
järjestettiin kivoja tapahtumia ja retkiä.
Aika hallituksessa oli mukavaa, sai
vaikuttaa kerhon kehittymiseen ja
ideoida uusia tapahtumia. Tärkeää oli
myös pitää vanhat suositut jutut listoilla
ja niin varmistaa jatkuvuus.
Kerhon talouden tasapainottaminen oli
aina taitolaji; miten paljon sponsattiin
mitäkin tapahtumaa ja paljonko kerättiin
osallistujilta ja miten saatiin IFin antama
avustusraha riittämään. Periaatteeksi
sovittiin, että jäseniä sponsataan, mutta
seuralaisia ei.

Tuulan kanssa olemme olleet naimisissa
45 vuotta, mutta vieläkin tulee yllätyksiä
(meille molemmille). Kuusi lastenlasta
tuovat mielenkiintoa ja säpinää.
Sulkapallo, tennis ja ruumiillinen työ
kesämökillä pitävät kohtuullisessa
kunnossa. Meidän elämässämme on kaksi
kesää. Nuoremman tyttären perhe asuu
Australiassa. Vierailemme yleensä heidän
kesässään tammi-helmikuussa. Kesämökillä puuhastelu on meille molemmille
tärkeää, kalastelen ja seuraan luontoa.
Aivojani pyrin rasittamaan, luen Science
fiction- ja tieteiskirjoja sekä dekkareita,
pelaan shakkia ja teen (vain 5 tähden)
sudokuja.
Olin Turun Kauppakorkeakoulussa eMBA
opiskelijoiden mentorina 5 vuotena.
Se oli mielenkiintoista hommaa, oppi
paljon uutta ja pystyi jakamaan omia
kokemuksiaan nuorille liikkeenjohtajille.
Sai kuunnella ja sparrata kansainvälisen
tason luennoitsijoita ja ”kiusata” heitä
kysymyksillä. Upeita kokemuksia vielä
eläkevuosina!
On mielenkiintoista seurata politiikkaa,
yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta.
Ja tietysti urheilua! Ihmiset ja erilaiset
’kissanristiäiset’ ovat mielenkiintoisia!
Elämä on ihmisen parasta aikaa!

Ehkä parasta antia oli vuosikokoukset,
mielenkiintoiset esitelmät niissä sekä
jäsenten toiveet ja keskustelu kerhon
kehittämisestä.
Miten omat eläkevuotesi sujuvat?
Jäin eläkkeelle IFstä 2007. Eläkevuodet
sujuvat oikein mukavasti. Koen olevani
hyvin etuoikeutettu, kun terveenä saan
tehdä ja harrastaa minua kiinnostavia
asioita.
Markku Stenberg 16.2.2017
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Anneli Palin, eläkekerhon hallituksessa vuosina 2008 – 2015
Mitä teit Sammossa?
Tulin Sampoon 1961 toimiston asiakaspalveluun. Muutaman kuukauden jälkeen
minut pyydettiin kassatehtäviin. Muistan
vielä tilanteen aiheuttaman jännityksen.
Kassa sijaitsi silloin toimistotilojen
yhteydessä. Myöhemmin kassatoiminto
siirtyi viidenteen kerrokseen. Päivän
päätteeksi kassalipas kiikutettiin kellarikerroksessa sijaitsevaan holviin. Lippaan
suuri koko vaati kaksi kantajaa.
Kakkostalon valmistuttua 1975 kassa
siirtyi sinne. Työni alkuvuosina käsiteltiin
käteisrahavirtoja ja tiliotetapahtumia.
Myöhemmin laskin pitkin päivää rahavirtoja likviditeetin mukaan. Tällöin olin
yhteistyössä lainaosaston, myöhemmin
sijoitusosaston kanssa. Sain kannustavaa
tukea työyhteisössä. Pidin tarkkuutta
vaativasta työstäni. Jotkut sanovat
kirjanpitoa tylsäksi, minä koen sen
kiinnostavaksi ja monipuoliseksi.
Maksuliikenteen hoitajan pestistä minut
nimitettiin 1992 pääkassaksi.
Sain työstäni tunnustuksen, kun minulle
myönnettiin 2001 Suomen Valkoisen
ruusun ritarikunnan I luokan mitali
kultaristein. Minut valittiin henkilöstön
edustajaksi taloushallinnon
johtoryhmään.

keitä olin työaikana vain tervehtinyt.
Otin vastaan ilmoittautumisia kerhon
järjestämiin tilaisuuksiin. Puhelujen
aikana vaihdettiin kuulumisia.
Nyt olen kerhon toiminnantarkastaja.
Miten omat eläkevuotesi kuluvat?
Jäin eläkkeelle 2003 joulukuussa. Talvikaudella harrastan kumppanini Vesan
kanssa tietokilpailuja. Kesät vietämme
Kakskerran Hinttisten saaressa. Läheiset
ihmiset ja ystävät muodostavat saaressa
ainutlaatuisen ja toimivan yhteisön.
Hoidan kukkia ja harrastan hyötykasviviljelyä. Mökistä on merenrantaan 15 m.
Aamuisin säässä kuin säässä pulahdan
veteen, virkistyn ja saan päivääni pari
tuntia lisää. Siellä viihdyn, en tunne
kaukokaipuuta etelän rannoille.
Eläimet ovat olleet aina rakkaita. Meillä
on kaksi venäjäntoy-rotuista koiraa.
Alkujaan Venäjän aateliston suosimat
koirat ovat älykkäitä, niitä kutsuttiin
’varashälyttimiksi’, koska ne ovat
herkkiä haukkumaan.
Luen paljon, psykologiset jännärit ovat
mieluisia. Viime vuosina Vesan näkö on
heikentynyt. Omaishoitajan puuhat
täyttävät päiväni. Lapsenlapseni
Roosa 6 vuotta tuo paljon iloa elämääni.

Kun Raila Männistö valittiin Sammon
henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajaksi,
hän pyysi minua sihteeriksi. Sitä kautta
sain useita luottamustehtäviä ja tuli
yhteyksiä ympäri Suomea sampolaisiin ja
Vakuutusväen liittoon. AY-toiminta
väritti työrutiineja. Työnantaja suhtautui
positiivisesti ay-toimintaan. Lauloin
Sammon kuorossa useiden vuosien ajan.
Miten tulit eläkekerhon toimintaan?
Kaarina Lavonen jäi pois, tilalle tarvittiin
’raha-asioita’ ymmärtävä. Sain pestin
kerhon rahastonhoitajana. Kerhon
tilaisuuksissa tutustuin henkilöihin,

Anneli Palin 7.2.2017
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Oi noita herttaisia vanhoja aikoja! - Historiallisia mainoksia
Sampo 75 vuotta historiateoksesta löytyy mukavia mainoksia, jotka ovat siivittäneet
entisen työnantajamme henkilöstöä myyntityössä. Näin meillä nyt eläkeläisillä on ollut
mahdollisuus ahertaa yhtiössä ja jäädä aikanaan viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

Olisikohan käyttöä nykypäivän
työelämässä? .. mutta …

Ilman historiaa ei ole nykypäivää!
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Muutamia muistoja vuosilta 1962 – 2006
Näiden kuvien avulla kerron omia muistojani työpaikastamme Yliopistonkatu 27 Turku.
Tuon ajankohdan sisälle jää Sammon Turun eläkekerhon perustamiskokous 17.2.1988.

Lokakuussa 1962 Sampo Turku
Paternoster hissi oli ihmeellinen ja jännittävä.
Vuonna 2006, kun jäin eläkkeelle, IF logot koristivat taloa.

Tilastoja hallituksista
Vuosina 1988 – 1997
Keväästä kevääseen toiminta soljui ensimmäinen vuosikymmen innostuneen hallituksen
toimiessa yhteistyössä Sammon henkilöstöhallinnon ja kerhotoimikunnan kanssa .
Vuosi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri/
/rahastonhoitaja
rahastonhoit.
1988 Taito Tujula
Lea Karhu
Paula
Matarmaa
1989 Taito Tujula
Lea Karhu
Paula
Matarmaa
1990 Aulis Tammi
Taito Tujula
Paula
Matarmaa
1991 Aulis Tammi
Taito Tujula
Paula
Matarmaa
1992 Aulis Tammi
Matti Elonheimo
Paula
Matarmaa
1993 Aulis Tammi
Lea Karhu
Paula
Matarmaa
1994 Aulis Tammi
Karin Kaleva
Paula
Matarmaa
1995 Aulis Tammi
Karin Kaleva
Airi Saarinen
1996

Aulis Tammi

Karin Kaleva

Airi Saarinen

1997

Aulis Tammi

Karin Kaleva

Airi Saarinen

Jäsenet
K. Suvanto
A. Lindström
K. Suvanto
A. Lindström
Lea Karhu
K. Suvanto
Lea Karhu
Lea Karhu
E.Oksanen
E.Oksanen
Erik Välke
E.Oksanen
Erik Välke
E.Oksanen
Erik Välke
E. Oksanen
Erik Välke
E.Oksanen
M. Kirkkola

Varajäsenet

Matti
Elonheimo
K.Kaleva
O.Nylander
Otso
Nylander
Otso
Nylander
Otso
Nylander
Otso
Nylander
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Vuosina 1998 – 2007 Toisen vuosikymmenen hallitus jatkoi samalla linjalla.
1998

Mikko Kirkkola

1999
2000

Mikko
Kirkkola
Kaarlo Arho

2001

Kaarlo Arho

2002

Kaarlo Arho

2003

Kaarlo Arho

2004

Kaarlo Arho

2005

Kaarlo Arho

2006

Kaarlo Arho

2007

Martti
Huhtala

Eero Oksanen
Karin Kaleva
Eero Oksanen
Karin Kaleva
Seppo Osola
Airi Saarinen
Seppo Osola
Airi Saarinen
Seppo Osola
Airi Saarinen
Seppo Osola
Airi Saarinen
Seppo Osola
Seppo Osola
Kaarina Lavonen
Martti Huhtala
Kaarina Lavonen
Matti Kajatsalo
Kaarina Lavonen

Airi Saarinen
Airi Saarinen
Aila
Ahokainen
Aila
Ahokainen
Aila
Ahokainen
Aila
Ahokainen
Aila
Ahokainen
Ulla Veranen
Ulla Veranen
Vuokko
Packalen

Gösta
Lindeman
Gösta
Lindeman
M. Kirkkola
Iris Mäki
M. Kirkkola
Iris Mäki
M. Kirkkola
Raija Okko
M. Kirkkola
Raija Okko
M. Kirkkola
Raija Okko
M. Kajatsalo
Raija Okko
M. Kajatsalo
Raija Okko
T. Merilahti
Raija Okko

Otso
Nylander

Vuosina 2008 – 2017 - Toiveita toteutti kolmannen vuosikymmenen hallitus.
Vuosi Puheenjohtaja Varapuhj.rahast.h Sihteeri/
2008 Martti
Timo Merilahti
Vuokko
Huhtala
Anneli Palin
Packalen

Jäsenet
M. Kajatsalo
Raija Okko

2009

M. Kajatsalo
Eeva Nyqvist
Raija Okko
H. Koivula
Raija Okko
H. Koivula
Raija Okko
H. Koivula
Raija Okko
H. Koivula
Raija Okko
H. Koivula
H. Koivula
J. Mäkinen
Eila Tähtinen
H. Koivula
J. Mäkinen
Eila Tähtinen
Jorma Väistö
H. Koivula
M.Kastepohja
Eila Tähtinen
Jorma Väistö

Markku Stenberg
Anneli Palin
Matti Kajatsalo
Anneli Palin
Matti Kajatsalo
Anneli Palin
Matti Kajatsalo
Anneli Palin
Matti Kajatsalo
Anneli Palin
Matti Kajatsalo
Anneli Palin
Marja Kallio

Raija Okko

2015

Martti
Huhtala
Markku
Stenberg
Markku
Stenberg
Markku
Stenberg
Markku
Stenberg
Markku
Stenberg
Kalervo Järvi

2016

Kalervo Järvi

Marja Kallio

Kaija
Virtanen

2017

Kalervo Järvi

Marja Kallio

Kaija
Virtanen

2010
2011
2012
2013
2014

Eeva Nyqvist
Eeva Nyqvist
Kaija
Virtanen
Kaija
Virtanen
Kaija
Virtanen
Kaija
Virtanen

Varajäsenet

K. Järvi
J. Väistö
Anneli Palin
J. Väistö
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Toukokuussa 2015 kerhon uusi
hallitus sai tukea ja ohjeita
eroavilta jäseniltä sekä
puheenjohtajalta.
Kuvassa vasemmalta
Matti Kajatsalo,
Hannu Koivula, Jorma Väistö,
Eila Tähtinen, Jukka Mäkinen,
Marja Kallio, Anneli Palin,
Kalervo Järvi, Raija Okko,
Markku Stenberg ja
Kaija Virtanen.

Eläkekerhon puheenjohtajia

Taito Tujula
1988 – 1989

Kaarlo Arho 2000 – 2006

Aulis Tammi
1990 – 1997

Martti Huhtala 2007 -2009

Mikko Kirkkola
1998 - 1999

Markku Stenberg 2010 - 2014
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Ifin tornit Kupittaalla

Turun keskustasta henkilöstö siirtyi vuosien 2005 - 2006 aikana asteittain
työskentelemään näihin nykyaikaisiin toimitiloihin.

Jäsenkokouksen 19.10.2016 yhteydessä kerholaisille esiteltiin Ifin toimitilojen 2.
kerroksen taukotiloja. Ole helmi – ohjeet loistivat astiakaapin ovessa!
Kuvassa eläkekerholaiset kuuntelevat
toimitilojen käyttöä ja muutoksia.
Esittelijä Markus Lönnblad kertoi, että
henkilöstöstä valitun raadin mielipiteillä
on ollut suuri vaikutus kalusteisiin ja
valokuvatauluihin ja muuhun taukotilan
sisustukseen.
Lisäksi brändiväreistä poikkeavan
värimaailman tarkoitus taukotiloissa on
auttaa ’irti’ rutiineista.

Mikään ei ole niin kuin ennen!
Hyvä niin!

Kalervo Järvi eläkekerhon
puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen
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Käskysanoja eläkeläisen elämään!
Nämä käskyt vakuutusasiamiehelle löytyivät Sammon 75 vuotishistoriikista.
Mitäpä, jos käskyt kääntäisi tähän
päivään ja eläkeläisen elämään!
1. Kohteliaisuus kannattaa,
vastustajat kaikkoavat.
2. Älä väsy, pysy pirteänä.
3. Ole tarkka ja täsmällinen.
4. Esimerkin voima kantaa.
5. Pidä ahkeruus ja lepo
tasapainossa.
6. Kehu kaveria kerran päivässä.
7. Pysy rauhallisena, vaikka
hermostuttaa.
8. Muista ilmoittautua eläkekerhon
tapahtumiin ja tule paikalle.
9. Tule mukaan uusiin tapahtumiin
ja retkiin.
10. Ole iloinen. Älä anna huolien
liikaa masentaa.

MUISTA - Sinä olet ainutlaatuinen
ihminen ja eläkekerholainen!

Kiitos!
Sain viettää hienon ajan tätä vihkosta laatiessani.
Olen aina ollut sitä mieltä, että on ollut onni työskennellä useiden henkilöiden
muodostamassa työyhteisössä ja se tuli näin todeksi.

Kaija Virtanen,
- 43 vuotta 5 kuukautta töissä Sammossa, nyt (vuonna 2017) yli 10 vuotta eläkeläisenä.
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Lämpimät onnittelut Sammon Turun
eläkekerholle merkkipäivän johdosta!
If Vahinkovakuutus

KIITOS
Turun kaupungille, kun pääsemme viettämään eläkekerhon
30-vuotisjuhlaa 18.1.2018 ’vanhaan’ ruokasaliin.
Sammon Turun eläkekerhon hallitus

