TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

1. Hallitus
Vuosikokouksessa 20.4. hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Hannu Koivula, Kaija Virtanen ja Jorma Väistö. Erovuorossa olleet Marja Kallio ja Eila
Tähtinen valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Markku Kastepohja valittiin uutena jäsenenä
erovuorossa olleen Jukka Mäkisen jäädessä pois hallituksesta.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.5. valittiin Marja Kallio varapuheenjohtajaksi ja
rahastonhoitajaksi, Kaija Virtanen sihteeriksi, Eila Tähtinen matkayhteyshenkilöksi, Jorma Väistö
jäsenrekisterin ja kirjanpidon hoitajaksi, Hannu Koivula kulttuuriyhteyshenkilöksi ja
yhteyshenkilöksi rinnakkaisyhdistyksiin, Markku Kastepohja verkkosivujen hoitajaksi ja
jäsenrekisterin hoidon varahenkilöksi.

2. Kerhon toiminta
Kerhon hallitus piti vuoden 2017 aikana kolme 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. Vaikka jokaisen toiveita ei pystytä täyttämään, niin
kaikki palautteet ja toivomukset ovat enemmän kuin tervetulleita jatkossakin!
Hallitus kutsui 15.3. yhteistyökerhojen hallitusten edustajat tapaamiseen Turkuun. Sammon
Helsingin Eläkeläiskerhon ja Teollisuusvakuutuksen Seniorien kanssa vaihdettiin kokemuksia
kerhojen toiminnasta ja suunniteltiin keinoja parantaa yhteistyötä mm. kerhojen järjestämiin
tilaisuuksiin osallistumisesta.
Sammon Helsingin Eläkeläiskerho täytti 40 vuotta 28.9. Kalervo Järvi kävi kerhomme edustajana
onnittelemassa ”vanhusta”.
Kerhon jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, jotka olivat ilmoittaneet sähköisen
osoitteensa. Muille jäsenkirje lähetettiin edelleen ”paperipostissa”.
Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa vuosittaista jäsenmaksua. Sen myötä jäsenrekisterin ajan tasalla
pitäminen on selkiytynyt. Kertyneet varat käytetään kerhon tilaisuuksien tukemiseen.

Suurimmat osallistujamäärät on edelleen saatu mukaan tapahtumiin, joissa on ollut mahdollisuus
ruokailuun. Kaikissa tilaisuuksissa aterian järjestäminen paikan tai ajan rajoituksista johtuen ei ole
mahdollista, joten myös ”terveellisempää” toimintaa järjestettäneen jatkossakin.
Perinteisen Nuutin päivän lounaan nautimme Kupittaan paviljongissa. Tämän tilaisuuden suosio on
jatkunut kiitettävällä tasolla vuodesta toiseen.
Risteily Baltic Prinsess aluksella sujui myös perinteiseen tyyliin. Osallistujia ei kuitenkaan ollut
entisaikojen malliin.
Vierailukäynnille Eläkeyhtiö Varmaan sen sijaan olisi tullut enemmänkin väkeä, jos olisi ollut
mahdollista mukaan ottaa. Isännät olivat todella panostaneet vierailuumme ja saimme nauttia
hyvistä esityksistä ja talon keittiön antimista. Vierailun jälkeen jäi vielä mukavasti aikaa tutustua
Helsingin nähtävyyksiin ja tuliaisten hankintaan.
Vuosikokouksen aluksi nautimme jälleen kerhon tarjoaman maittavan lounaan. Aterian jälkeen
turkulainen matkailutoimittaja ja -kirjailija Hannu Tuominen kertoi värikkäästi lähiseudun
nähtävyyksistä ja retkikohteista mm. yksityishenkilöiden hoitamista hienoista museoista. Hänen
esityksensä antia tulemme hyödyntämään tulevien tapahtumien suunnittelussa. Vuosikokous sujui
reippaaseen tahtiin. Sääntömuutoksia ei tällä kertaa ollut esityslistalla ja toimihenkilöidenkin valinta
onnistui ilman äänestystarpeita.
Kevätretki suuntautui Kuhankuonon aarnialueen upeisiin maisemiin. Liekö susien pelko ollut
syynä, kun osallistujamäärä oli hämmästyttävän pieni. Siksi kuljetus retkipaikalle toteutettiin
muutaman pikkuauton kimppakyydillä suunnitellun linja-auton sijaan. Susien pelko osoittautui
turhaksi, koska ainoa ”suurpeto”, jonka retkellä näimme, oli juuri hyvin syönyt pullea kyykäärme,
jota ei siinä tilanteessa näyttänyt ihmisravinto kiinnostavan. Eväitä oli varattu sen verran runsaasti
mukaan, että nälkäisenä ei kenenkään tarvinnut sivistyksen pariin palata.
Emma teatterin Fingerpori esitys Naantalissa ei myöskään houkutellut runsaita joukkoja
liikenteeseen. Syitä vähäiseen kiinnostukseen lienee monia ja hallituksen pitää miettiä muita
vaihtoetoja seuraavaksi kesäksi. Jäsenistö voi varmasti auttaa tässäkin asiassa!
Syysretki Loimaalle ja Yläneelle toteutui Hannu Tuomisen vinkkien innoittamana. Pätevien
oppaiden avulla tutustuimme Suomen maatalousmuseo Sarkan esineistöön ja maataloutemme
historiaan. Luontokapinetissa saimme kuulla runsaasti asioita eläimistä, kasveista, ilmastosta,
maaperästä, Jälkeenpäin jäi harmittamaan, ettei osannut tallentaa esityksiä myöhempää tarkastelua
varten.
Jäsenkokous aloitettiin totuttuun tapaan makoisalla lounaalla. Lounaan jälkeen nautimme Henry
Toivarin kokousesitelmästä ”Minun Afrikkani”. Hän kertoi meille värikkäästi kuvin ja sanoin
kuvausretkistään villissä luonnossa ja paikallisten asukkaiden tapaamisista.
Miniristeily m/s Gracella jouduttiin peruuttamaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Onkohan tämä
ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut kerhomme historiassa? Joka tapauksessa hallitus päätti,
ettemme ainakaan vähän aikaan yritä näitä retkiä järjestää, Joko ne ovat jo liian tavallisia tai sitten
ko. retkien tarjonta on niin suurta, ettemme pysty muiden järjestäjien kanssa kilpailemaan.
Jouluglögit nautittiin tällä kertaa Kahvila-ravintola Navetassa. Glögien ja piparien lisäksi saimme
nauttia Joulupukin yllätysvierailusta. Pukki toi kaikille ”kilteille lapsille” namipussin kotiin
vietäväksi. Vähän kangerrellen lauloimme kiitoksen Pukille.

Järjestetyt tapahtumat 2017 ja osallistujamäärät
1. Nuutinpäivän lounas
2. Risteily m/s Baltic Princess
3. Vierailu Eläkeyhtiö Varmaan
4. Vuosikokous
5. Kevätretki Kuhankuonolle
6. Emma teatteri, Fingerpori
7. Syysretki Loimaalle
8. Jäsenkokous Ifissä
9. Miniristeily m/s Grace
10. Glögitilaisuus

13.1.
15-16.2.
24.3.
20.4.
18.5.
9.8.
13.9.
19.10.
6.-7.11.
7.12.
Yhteensä

79
29
34
62
15
13
25
68
0
21
346 osallistujaa

Vuosi 2017 jää historiaan toivottavasti vuotena, jolloin kerhomme tilaisuuksiin osallistui pienin
määrä osallistujia! Tämä olkoon haasteena tuleville hallituksille, joiden pitää löytää uusia polkuja
jäsenien aktivoimiseksi.

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
jäsenmaksuihin, arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2017 Ifiltä saatu tuki oli 4.200 euroa.
Jäsenkokouksissa, taidetapahtumissa ja erilaisissa retkissä jäseniä pyritään tukemaan
mahdollisimman hyvin, sen sijaan seuralaiset maksavat melkein täyden hinnan.
Vuosi 2017 oli kerhon merkkivuosi (30v). Sen kunniaksi järjestetään juhlavampi tilaisuus
tammikuussa 2018. Sitä varten on kerätty 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 ylläpidossa on auttanut Pertti Saari. Pertille kiitokset arvokkaasta tuesta.
Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut Kaarina Lavonen ja varatoiminnantarkastajana Matti
Kajatsalo. Heille kiitos hallituksen toimien valvonnasta ja ohjeistamisesta.
Kiitokset myös kaikille muille nimeltä mainitsemattomille henkilöille, jotka ovat auttaneet ja
neuvoneet nykyhallitusta sekä antaneet hyviä vinkkejä tilaisuuksien järjestämiseksi.
Turussa 12.3.2018
Hallitus

