
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 

1 Johtokunta 

1.1 Johtokunnan kokoonpano 

Vuosikokouksessa 6.2.2007 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edellisenä vuonna 
varapuheenjohtajana toiminut Martti Huhtala. Entisistä jäsenistä valittiin uudelleen Matti 
Kajatsalo, Kaarina Lavonen ja Raija Okko. Uusiksi jäseniksi valittiin Timo Merilahti ja Vuokko 
Packalén. 

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi 
valittiin Matti Kajatsalo, rahastonhoitajaksi Kaarina Lavonen ja sihteeriksi Vuokko Packalén. Muina 
jäseninä toimivat Timo Merilahti ja Raija Okko. 

Ifissä kerhon yhteyshenkilöinä ovat toimineet Irma Saarinen ja Päivi Suominen, joille esitämme 
kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 

1.2 Johtokunnan toiminta 

Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana viisi (5) kertaa, minkä lisäksi johtokunnan jäsenet 
sopivat sähköpostitse ja puhelimitse kerhon toimintaan liittyvistä asioista kulloisenkin tarpeen 
mukaan. 

Kerhon jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä tiedotetta. Lähetettävien tiedotteiden määrää 
vähennettiin, ja samalla nykyaikaistettiin kerhon viestintätapoja rakentamalla verkkosivut, jotka 
avattiin jäsenten käyttöön 16.4.2007. Verkkosivujen rakentamisesta ja ylläpidosta on 
asiantuntijana vastannut Pertti Saari. Myös ilmoittautumiskäytäntöä nykyaikaistettiin siten, että 
puhelinilmoittautumisten rinnalle otettiin käyttöön sähköpostitse tapahtuvat ilmoittautumiset. 

On luonnollista, että perinteisistä poikkeavat tapahtumat työllistävät johtokuntaa enemmän kuin 
toistuvien tapahtumien järjestelyt.Toimintavuosi 2007 oli tässä suhteessa varsin haasteellinen 
kerhon 20-vuotisjuhlatilaisuuden ja sen yhteydessä julkaistun historiikin edellyttämien 
erillistoimenpiteiden vuoksi. Rauno Luttinen kirjoitti 20-vuotishistoriikin - kuten aikanaan myös 10-
vuotishistoriikin. 

Kerhon jäsenillä on mahdollisuus omalta osaltaan helpottaa johtokunnan työtä - ja samalla myös 
vähentää kerhon puhelinkuluja - hoitamalla tapahtumiin liittyvät maksusuoritukset ja mahdolliset 
peruutukset tiedotteissa annettujen aikarajojen puitteissa. Näin johtokunnan jäsenten ei tarvitse 
tiedustella niitä ilmoittautumis- ja maksuajan päättymisen jälkeen. 

Kerhon jäsenet ovat esittäneet toivomuksen, että johtokunnan jäsenet osallistuisivat 
monilukuisemmin tapahtumiin. Mainittakoon kuitenkin, että kahta tilaisuutta lukuun ottamatta 
johtokunnan jäseniä on toimintavuoden aikana ollut enemmän kuin yksi kussakin tilaisuudessa. 
Kerhon sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävänä on järjestää erilaisia tapahtumia eikä sen 
jäsenten täysilukuista osallistumista tilaisuuksiin ole edellytetty. 



 

 

2 Talous 

Kerhomme määrärahat muodostuvat entisen työnantajamme myöntämästä tuesta sekä 
arpajaistuotoista. Toimintavuonna 2007 Ifiltä saatu tuki oli 4 000 euroa. Arpajaistuotot jäivät 220 
euroon, koska arpajaisten järjestäminen ei luontevasti sopinut tilaisuuksiin. Järjestettyihin 
tapahtumiin ja muuhun toimintaan käytettiin kerhon varoja 4 082,87 euroa. 20-vuotishistoriikin 
kustannukset siirtyivät maksettavaksi vuonna 2008. 

Turun Sammon Eläkeläiskerhon juhlapäivänä 18.12.2007 kerho sai Ifiltä 1 000 euron lisätuen, joka 
tullaan käyttämään vastaisuudessa jäsenille järjestettäviin tapahtumiin. 

Johtokunta tasapainoili vuoden aikana sen suhteen, miten tuki jaetaan eri tapahtumien kesken. 
Jos osallistumismaksu nousee tai jos tapahtuma on kokonaan omakustanteinen, osallistujamäärä 
yleensä laskee. Kun sitä vastoin osallistumismaksu on alhainen ja osallistujamäärä rajataan, on 
syntynyt tilanteita, joissa kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan. Tilarajoitus on myös 
joissain tapauksissa ollut esteenä. 

3 Järjestetyt tapahtumat 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 13 tapahtumaa, joihin osallistui 670 henkilöä. Ideaparkin ja 
Turun telakan vierailua sekä 20-vuotisjuhlaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittautuneet mahtuivat 
tapahtumiin mukaan. Tilaisuudet järjestettiin joko jäsenille tai jäsenille seuralaisineen. 

Ajankohta Tapahtuma Osallistujia 

Tammikuu 16.1. Nuutin päivän lounas, Kupittaan Paviljonki 103 

Helmikuu 

6.2. 

Vuosikokous Ifin tiloissa 
- puheenjohtaja Raimo Uusikartano 
- sihteeri Raija Okko 
- Timo Nybomin esitelmä digiajasta 

32 

13.-
14.2. 

Miniristeily, Viking Amorella 38 

Maaliskuu 14.3. Yritysvierailu Sampo pankkiin 23 

Huhtikuu  24.4. 
Bussimatka Ideaparkiin ja Ateljé Heljään,  
joihin opastettu tutustuminen 

49 

Toukokuu  22.5. 
Yritysvierailu Aker Yardsin Turun telakalle  
ja opastettu kierros Forum Marinumissa 

49 

Heinäkuu  7.7. 
Samppalinnan kesäteatteri  
”Sattuipa hassusti matkalla Forumiin” 

60 

Elokuu  14.8. 
Opastettu retki Seilin saarelle  
ja ruokailu Ravintola Pohjankulmassa 

40 



Syyskuu  

15.9. 
Helsingin kaupunginteatteri  
”Mestariluokka”  

48 

24.-
25.9. 

Miniristeily, Viking Amorella  39 

Lokakuu  24.10. 
Turun kihlakunnan poliisilaitos 
- turvallisuusluento  

56 

Marraskuu  28.11. 
Bussimatka Tallinnaan ja opastettu  
tutustuminen Kumu-taidemuseoon 

32 

Joulukuu  18.12. 

Kerhon 20-vuotisjuhlatilaisuus 
- jäsenkunnan esittämää ohjelmaa 
- Ifin edustajan Marketta Helokunnaksen 
puheenvuoro 
- Martti Huhtalan puheenvuoro 

101 

Johtokunta haluaa esittää parhaimmat kiitokset kaikille jäsenille, jotka ovat osallistuneet 
järjestämiimme tapahtumiin ja siten osaltaan tukeneet kerhomme toimintaa. 

JOHTOKUNTA  

 


