Sammon Turun Eläkekerho

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi kerhon toimintavuodesta 2020 tuli varsin
poikkeuksellinen. Vaikka tiedotteiden yleisimmät sanat olivat "siirretään" ja "peruutetaan”, niin
onnistuimme sentään järjestämään muutaman yhteistapaamisen.

1. Hallitus
Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet säilyivät ennallaan:
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 2020 aikana kolme virallista kokousta. Asioista sovittiin
epävirallisemmin kerhon tilaisuuksien yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse ja WhatsAppryhmäviesteillä. Näin suunniteltiin ja sovittiin kerhon tulevat tapahtumat sekä jouduttiin myös
peruuttamaan tai siirtämään jo sovittuja tapahtumia. Normaalivuotena on lähetetty kaksi
jäsenkirjettä. Nyt niitä lähetettiin viisi ja ehkä runsaampikin tiedottaminen olisi ollut tarpeellista.
Vuosi aloitettiin perinteisellä Nuutin päivän lounaalla Suomalaisella Pohjalla.
Aika: 13.1. Osallistujia: 66.
Joulukuussa vähän kesken jäänyt Kakolan Olutpanimovierailu toteutettiin.
Aika: 20.1. Osallistujia: 9.
Salon Teatterissa käytiin katsomassa jännitysnäytelmää Mustapukuinen nainen.
Aika: 2.2. Osallistujia: 33.
Yllätysmatka, jolle oli tarkoitus lähteä 25.3., peruuntui.
IFiin 22.4. suunniteltu vuosikokous siirrettiin syksyyn.
Riikan kauneudesta oli tarkoitus nauttia 5.5.-7.5. Tämäkin retki oli pakko siirtää tulevaisuuteen!

Vuosikokous oli tarkoitus pitää totutusti IFin tiloissa, mutta koronatilanne pakotti siirtämään sen
Kiisanpirttiin. Kokouksen alustuksena nautimme maukkaan lounaan ja kuulimme matkatoimisto
Abelita Oy:n henkilöiden esityksen Viron matkoista.
Aika: 21.10. Osallistujia: 27.
Cabaret – musikaalista päästiin nauttimaan Turun kaupunginteatteriin.
Aika: 14.11. Osallistujia: 33.
Matka Tallinnan torille jouluglögiä maistelemaan jouduttiin korvaamaan jouluaterialla
Kiisanpirtissä. Tyttökvartetti Hymyttäret tarjosivat joulumusiikkia palan painikkeeksi.
Aika: 14.12. Osallistujia: 29.

3. Talous
Kerhomme taloudellinen toiminta perustuu entisen työnantajamme myöntämään tukeen,
jäsenmaksuihin, arpajaistuottoihin sekä tapahtumiin osallistuneiden jäsenten omavastuuosuuksiin.
Toimintavuonna 2020 IFiltä saatu tuki oli 4.200 euroa.
Jäsenkokouksissa, taidetapahtumissa ja erilaisissa retkissä jäseniä pyritään tukemaan
mahdollisimman hyvin, sen sijaan seuralaiset maksavat lähes 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.
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