
    TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1. Hallitus
Vuosikokouksessa 10.4. hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Hannu Koivula, Kaija Virtanen ja Jorma Väistö. Erovuorossa olleet Marja Kallio, Markku 
Kastepohja ja Eila Tähtinen valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 27.4. 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, jäsenrekisterin hoitaja ja verkkosivujen varahenkilö                                   
Varajäseneksi kutsuttiin Raija Virta                                                                                

2. Kerhon toiminta
Hallitus piti vuoden 2019 aikana neljä virallista kokousta. Lisäksi monista asioista sovittiin 
epävirallisemmin kerhon tilaisuuksien yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse ja WhatsApp-
ryhmäviesteillä. 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 tervetulleita jatkossakin!

Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa vuosittaista jäsenmaksua. Sen myötä jäsenrekisterin ajan tasalla 
pitäminen on selkiytynyt. Kertyneet varat käytetään kerhon tilaisuuksien tukemiseen. Vuoden 
lopussa jäsenrekisterissä oli 297 aktiivista, joille on toimitettu Jäsenkirje 1/2020. Jäsenkirjettä ei 
toimitettu 124 henkilölle, joiden jäsenmaksu on maksamatta vuosilta 2018 ja 2019. Lea Karhu ja 
Paula Matarmaa ovat kerhon vapaajäseniä. 

Vuosi 2019 aloitettiin perinteisellä Nuutin päivän lounaalla. Tällä kertaa lounas nautittiin 
Suomalaisella Pohjalla. Osallistujilta saadun palautteen perusteella paikan valinta oli onnistunut ja 
tarjoilutkin kelvolliset. Esitettiin toivomus, että jatkossa kokoonnuttaisiin samaan paikkaan.

Maaliskuisella retkellä saimme tutustua pätevän oppaan johdatuksella Lahden Sibeliustaloon. 
Kierroksen jälkeen nautimme vielä Sinfonia Lahden esittämistä unohtumattomista tunnussävelistä. 
Henkisen ravinnon lisäksi myös vatsojamme muistettiin menomatkan ”aamukahvilla" sekä 
konsertin jälkeisellä lounaalla.

Vuosikokouksen aluksi söimme kerhon perinteisesti tarjoaman lounaan. Aterian jälkeen 
kokousesitelmän piti suunnittelujohtaja Timo Hintsanen. Hän kertoi kuvin ja sanoin Turun 
kaupunkisuunnittelun kehitysnäkymistä. Esitelmän jälkeen puheenjohtajaksi valittu Raija Virta veti 
vuosikokouksen ammattitaidolla reippaaseen tahtiin. Sääntömuutoksia ei tällä kertaa ollut 
esityslistalla ja toimihenkilöt valittiin ilman äänestystarpeita. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. 

Kevätretki Seilin saareen sujui M/S Fannylla kauniissa kevätsäässä, eikä merenkäyntikään haitannut
leppoisaa laivamatkaa.  Opastetun n.1,5 km kävelykierroksen jälkeen nautimme maittavan lounaan 
ja aikaa jäi vielä rutkasti historiallisen miljöön omaehtoiseen tutustumiseen. Laivassakaan ei 
tarvinnut ihan kuivin suin olla ja ehkä ”tietovisa" antoi henkistäkin ravintoa.

Liian paksu perhoseksi-näytelmä Paimion kesäteatterissa sai liikkeelle lähes täyden bussillisen ja 
muutama jäsen tuli paikalle omallakin kuljetuksella. Jo "TV-stä tuttu" maalaiskomedia 



isokokoisesta Kaisusta ja hintelästä Ernistä oli viileästä säästä huolimatta ihan mukavaa katsottavaa 
ja näyttelijät vetivät roolinsa kiitettävästi. Johtuiko säästä, sovituksesta tai omasta mielialasta, niin 
minusta TV-versio oli kuitenkin "naurettavampi". 

Piknik-risteily ei tälläkään kertaa saanut entiseen tapaan suuria massoja liikkeelle. Odotimme 
mukaan myös PSP-senioreja, mutta turhaan. Olisiko kuitenkin niin ”että pidot paranee, kun väki 
vähenee", koska matka sujui rattoisasti perinteisten arpajaisten, bingon, leikkimielisten kisailujen ja 
tietenkin runsaiden noutopöytien merkeissä.

Syksyn jäsentapaaminen aloitettiin totuttuun tapaan kerhon tarjoamalla lounaalla. Lounaan jälkeen 
Markku Kastepohja kertoi IFin Valokuvauskerhosta ja näytti isolla kankaalla kerholaisten otoksia. 
Pitkästä aikaa saimme "auditorion" käyttöömme ja voimme nauttia paremmasta kuuluvuudesta ja 
komeammin näkyvistä kuvista.

Hämeenlinnaan matkattiin katsomaan paikallisen teatterin Madaamit-näytöstä. Esityksessä 
”onnellinen” isä saa kokea miltä tuntuu, kun hyviä neuvoja jakavat oma vaimo, äiti, anoppi ja vielä 
naapurin rouvakin. Sääliksi kävi sankaria, mutta sellaistahan se miehen elämä on! Näytelmän 
taukokahvien lisäksi nautimme paluumatkalla ”lahjakortilla” avustetun suolapalan.

Jouluglögit nautittiin tällä kertaa Ravintola Kakolanruusu’ssa. Epäilyksistä huolimatta Funikulaari 
palveli meitä nöyrästi mennen (ylös) tullen (alas). Glögin jälkeen osa osallistujista tutustui 
paikalliseen kahvipaahtimoon. Olutpanimoon tutustuminen siirtyi tammikuulle. Lisätarinaa ja 
mukavia kuvia tilaisuuksista löytyy kerhon verkkosivuilta (http://www.sammonelakekerho.net). 
Järjestetyt tapahtumat 2019 ja osallistujamäärät

1. Nuutinpäivän lounas 14.1.   81

2. Lahden Sibeliustalo 22.3.   36

3. Vuosikokous 10.4.   67

4. Retki Seilin saarelle 28.5.   38

5. Paimion kesäteatteri 9.7.   47

6. Piknik-risteily 25.9.   19

7. Jäsentapaaminen 22.10.   73

8. Madaamit, Hämeenlinna 23.11.   33

9. Jouluglögi 12.12.   57                                                             
Yhteensä        451 osallistujaa

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen, 
jäsenmaksuihin, arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin. 
Toimintavuonna 2019 Ifiltä saatu tuki oli 4.200 euroa. Jäsenkokouksissa, taidetapahtumissa ja 
erilaisissa retkissä jäseniä tuetaan mahdollisimman hyvin, seuralaiset maksavat täyden hinnan. 

4. KIITOS
Ifissä kerhon yhteyshenkilönä on toiminut Päivi Suominen. Hänelle jälleen suurkiitos avusta ja 
yhteistyöstä. Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut Irma Saarinen ja varatoiminnantarkastajana 
Kaarina Lavonen. 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 maaliskuun 4.päivänä 2020 
Hallitus

http://www.sammonelakekerho.net/
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