TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1. Hallitus
Vuosikokouksessa 18.4. hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Marja Kallio, Markku Kastepohja ja Eila Tähtinen. Erovuorossa olleet Hannu Koivula,
Kaija Virtanen ja Jorma Väistö valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.4 sovittiin vastuualueet:
Kalervo Järvi, puheenjohtaja
Marja Kallio, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Markku Kastepohja, verkkosivut, jäsenrekisterin varahenkilö
Hannu Koivula, kulttuuriyhteyshenkilö ja yhteyshenkilö rinnakkaisyhdistyksille
Eila Tähtinen, matkayhteyshenkilö
Kaija Virtanen, sihteeri
Jorma Väistö, jäsenrekisteri hoitaja ja verkkosivujen varahenkilö

2. Kerhon toiminta
Kerhon hallitus piti vuoden 2018 aikana kuusi virallista kokousta. Lisäksi monista asioista sovittiin
epävirallisemmin kerhon tilaisuuksien yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse ja WhatsAppryhmäviesteillä. 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!
Markku Kastepohja on laatinut kerholle Eu:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaisen
tietosuojaselosteen, joka löytyy kerhon verkkosivuilta.
Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa vuosittaista jäsenmaksua. Sen myötä jäsenrekisterin ajan tasalla
pitäminen on selkiytynyt. Kertyneet varat käytetään kerhon tilaisuuksien tukemiseen.
Vuoden lopussa jäsenrekisterissä oli 286 aktiivista, joille on toimitettu Jäsenkirje 1/2019.
Jäsenkirjettä ei toimitettu 125 henkilölle, joiden jäsenmaksu on maksamatta vuosilta 2017 ja 2018.
Lea Karhu ja Paula Matarmaa ovat jatkossa kerhon vapaajäseniä.
Vuosi 2018 aloitettiin upeasti Eläkekerhon 30-vuotisjuhlalla. Juhlapaikaksi oli saatu entisen
Sammon tuttu ruokasali. Ilmeisen onnistunut paikan valinta houkutteli paikalle suurimman
osallistujamäärän vuosikausiin. Markku Stenberg piti ansiokkaan juhlapuheen, makoisan lounaan
jälkeen kuulimme NeliVeto-kvartetin lauluesityksiä, kahvittelun lomassa oli aikaa vapaalle sanalle

ja seurustelulle. Kotiin viemisenä juhlavieraat saivat mukaansa Kaija Virtasen laatiman tyylikkään
”Eläköön elämä eläkkeellä” vihkosen kerhon toiminnasta.
Vierailukäynnille Mandatum LiFe'iin lähti lähes täysi bussilastillinen väkeä. Isännät olivat todella
panostaneet vierailuumme ja saimme nauttia hyvistä esityksistä ja aamukahvista Pilarisalissa sekä
vielä lounaan Kiltakellarissa. Täysin vatsoin vierailun jälkeen jäi vielä mukavasti aikaa
omatoimisesti tutustua Helsingin nähtävyyksiin ja tuliaisten hankintaan.
Musikaalin Viimeinen Laiva näimme Turun uusitussa Kaupungin Teatterissa. Stingin säveltämä ja
sanoittama esitys toi väistämättä mieleen menneet vuodet ja tapahtumat Aurajoen suulla. Laivoja
rakennettiin, lakkoja pidettiin, firman nimeä vaihdeltiin ja viimein koko toiminta alueella loppui.
Vuosikokouksen aluksi söimme kerhon perinteisesti tarjoaman lounaan. Aterian jälkeen
kokousesitelmän piti biologi Kauko Häkkilä. Hän kertoi upeiden kuvien keralla asiantuntemuksella
ja mielenkiintoa herättävästi kesän perhosista. Esitelmän jälkeen vuosikokous sujui reippaaseen
tahtiin. Sääntömuutoksia ei tällä kertaa ollut esityslistalla ja toimihenkilöt valittiin ilman
äänestystarpeita. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan.
Kevätretki nostalgiaan suuntautui Veräjänkorvan museoon Auraan ja Nostalgiamuseoon Marttilaan.
Molemmissa paikoissa saimme tutustua hämmästyttävän laajoihin kokoelmiin eri kokoisia ja
näköisiä tavaroita mainioiden oppaiden avustamana. Osa tavaroista oli tuttuja, mutta paljon oli
esillä myös esineitä, joita ei ollut ennen nähnyt ja joiden käyttötarkoitus jäi edelleen hämärän
peittoon. Makoisa lounas ja pullakahvit kuuluivat luonnollisesti kaikin puolin onnistuneen retken
antiin.
Tankki täyteen-näytelmä Laajoen Kesäteatterissa sai mukavasti porukkaa liikkeelle. Paikalliselle
murteelle käännetty televisiosta tuttu esitys oli tosi onnistuneesti sovitettu maisemaan. Juonen
tuttuuskaan ei häirinnyt, kun näyttelijät vetivät railakkaasti osansa. Tauolla saimme nauttia kahvista
ja korvapuusteista, joiden makoisuuden todistivat myös ne sadat ampiaiset, jotka pyrkivät saamaan
osansa. Lisäväriä väliaikaan toivat myös näytöstä seuraamaan upeilla autoillaan tulleet
museoajoneuvojen haltijat.
Piknik-risteily ei tälläkään kertaa saanut entiseen tapaan suuria massoja liikkeelle. Kuitenkin retki
sujui rattoisasti leppoisassa seurassa arpajaisten, bingon, leikkimielisten kisailujen ja tietenkin
runsaan noutopöydän merkeissä.
Syksyn jäsentapaaminen aloitettiin totuttuun tapaan makoisalla lounaalla. Lounaan jälkeen saimme
kuulla Seppo Papusen mielenkiintoisen kokousesitelmän ”Muistoja Australiasta 1971-2007". Hän
kertoi meille kuvin ja sanoin niin henkilökohtaisia muistoja kuin paljon muutakin asiaa Australiasta.
”Äkkilähtö Eduskuntataloon" toteutui, kun Eino Pohjola sitkeän taistelun jälkeen onnistui
varaamaan meille tilaisuuden tutustumisretkeen Ilkka Kanervan vieraana. Kiireisestä aikataulusta
huolimatta matkalle lähti täysi bussi ja muutama halukas jouduttiin valitettavasti jättämään
Turkuun. Tutustumiskierroksen ja Ilkan tapaamisen ja tarjoaman kahvittelun jälkeen porukka
hajaantui Helsingin rientoihin. Suuri osa pääsi tutustumaan vielä suuren suosion saavuttaneeseen
Amos Rexin näyttelyyn.
Lentävä hollantilainen kutsui Tallinnan retkelle niin oopperasta kuin itse kaupungistakin
kiinnostuneen joukon. Ooppera oli modernisoitu versio ja tuntui ehkä hieman oudolta, vaikka
Wagnerin musiikki soikin entiseen malliin ja sekä laulajat että orkesteri joutuivat tosi koville.
Oopperan lisäksi saimme nauttia Tallinnan nähtävyyksistä ja ostospaikoista mainion
autonkuljettajamme toimiessa oppaana. Myös omatoimiseen liikkumiseen kaupungilla jäi
mukavasti aikaa. Kaikin puolin erittäin onnistunut ”yhden yön retki".

Jouluglögit nautittiin tällä kertaa Scandic Juliassa. Ennen joulutorttujen ja glögin nauttimista
tutustuimme Pyhän Hengen kappeliin. Iloisena yllätyksenä meille oli kappelista kertomassa aina
yhtä mainio opas Aiju von Schöneman.
Lisätarinaa ja mukavia kuvia tilaisuuksista löytyy kerhon verkkosivuilta
(http://www.sammonelakekerho.net).

Järjestetyt tapahtumat 2018 ja osallistujamäärät

1. Kerhon 30 v juhla
18.1.
2. Retki Mandatum Life’iin
14.2.
3. Musikaali Viimeinen Laiva
15.3.
4. Vuosikokous
18.4.
5. Retki Nostalgiaan
16.5.
6. Laajoen teatteri, Tankki täyteen 2.8.
7. Piknik-risteily
20.9.
8. Jäsentapaaminen
18.10.
9. Äkkilähtö Eduskuntaan
14.11.
10. Lentävä Hollantilainen, Tallinna 28.-29.11.
11. Glögitilaisuus
13.12.
Yhteensä

146
42
34
61
35
49
16
59
52
26
33
553 osallistujaa

Vuonna 2018 kerhomme tilaisuuksiin osallistui huomattavasti suurempi määrä osallistujia kuin
edellisinä vuosina. Suurin vaikuttaja tähän varmasti oli 30-vuotisjuhla. Valitettavasti joka vuosi ei
ole juhlavuosi!

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
jäsenmaksuihin, arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2018 Ifiltä saatu tuki oli 4.200 euroa. Lisäksi Ifiltä ja yksityisiltä jäseniltä saatiin
avustusta 30-vuotisjuhlaan.
Jäsenkokouksissa, taidetapahtumissa ja erilaisissa retkissä jäseniä pyritään tukemaan
mahdollisimman hyvin, sen sijaan seuralaiset maksavat melkein täyden hinnan.

4. KIITOS
Ifissä kerhon yhteyshenkilönä on toiminut Päivi Suominen. Hänelle jälleen suurkiitos avusta ja
yhteistyöstä.
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 20.2.2019
Hallitus

