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Sukupolvet tulevat, 
uusi päivä nousee jo. 

Toivon säde, unelmat 

kirkkaina kuin aurinko. 

 Ylistykseen yhtyköön 

 pauhu kosken kuohujen. 

 Kiitoslauluun liittyköön  

 laulu tähtitarhojen.  
       (Paanukirkon virrestä Ajanvirta kuljettaa 

            Martti Murtoperä /Teuvo Aho) 

 

Älä päästä itseäsi tietyn ikäiseksi 

älä tietyssä asemassa olevaksi  

niin olet vapaa tällaisenakin kevätpäivänä 

istumaan tavaratalon rapppusille 

syömään tötteröjäätelöä. (Helena Anhava) 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

 

Kertomusvuosi oli osastomme 32. toimintavuosi.   

 

Taloudesta OP-eläkeläisten määrä oli osastossamme kertomusvuoden lopussa 280, joista 10 euron  

jäsenmaksun maksoi 75 henkilöä. Jäsenmaksutuloja kertyi siis 750 €. Vastaavat luvut edellisvuonna 

olivat 269/96 jäsenmaksun maksanutta.  Luvuissa näkyy se, että kertomusvuosi oli ensimmäinen, 

jolloin emme lähettäneet erillistä jäsenmaksupankkisiirtoa, vaan kerroimme jäsentiedotteessa nä-

kyvästi, että jäsenmaksun voi maksaa kirjeessä näkyvillä tiedoilla. Tämä muutos on useilta jäänyt 

huomiotta ja jäsenmaksu maksamatta. Mutta luotamme siihen, että me pankkilaiset ajan myötä 

opimme käyttämään uusia maksutapoja ja jatkossa jäsenmaksuja taas maksetaan enemmän.  

 

Kertomusvuonna saimme jälleen toimintatukea Keski-Pohjanmaan OP-liitolta 1200 €, josta läm-

min kiitoksemme sekä OP-liitolle että sen jäsenosuuspankeille. Em. tuen ansiosta meillä oli ilo 

avustaa Oulun teatteri- ja kokousmatkalle osallistuneita matkakustannuksissa. Saimme myös OPH-

eläkeläiset ry:ltä muiden osastojen tapaan jäsenmäärän mukaista tukea 134,50 €, joka on myös 

tärkeä apu toiminnassamme.   

 

Kokoukset ja tilaisuudet 

 Sääntömääräinen vuosikokous 18.5.2014 Sokos Hotel Arinan kokoustilat, Oulu 

Vuosikokous pidettiin kokous- ja teatteriretkellä Oulussa, Pohjolan valkeassa kaupungissa.  Vuosi-

kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Marja-Leena Läspä. Puhetta johti Pirkko Hernetkoski Ni-

valasta, sihteerinä toimi osaston sihteeri Eira Kaipainen, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Jylhä 

ja Irma Liedes. – Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Henkilövalinnat sujuivat hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Marja-Leena Läspä. Hallituksesta 

erovuorossa olleiden Aulis Karvosen ja Marjatta Sirènin tilalle valittiin uusina jäseninä  

Liisa Forslund Himangalta ja Raija Mannberg-Hillilä Kokkolasta. Erovuorossa niin ikään ollut  

Tuulikki Turunen valittiin uudelleen. Nyt valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkoi tästä vuo-

sikokouksesta ja päättyy vuoden 2016 vuosikokoukseen.  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi va-

littiin edelleen Heikki Kippo ja varalle Kyllikki Kailajärvi. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 

toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 

2015. Vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 10 €.  Kokouksessa mukana ollut ja nyt pois 

jättäytyvä Marjatta Sirèn sai lämpimät kiitokset pitkäaikaisesta ja aktiivisesta hallitustyöskentelystä 

osaston ja sen jäsenten hyväksi.   

 

 Teatteri- ja kokousretki 17.–18.5.2014, Oulu   

Teimme tällä kertaa vähän pidemmän yhteisen 

retken. Bussimme lähti Kokkolasta kauniin ke-

säisenä lauantai-aamuna kohti Oulua. Ke-

räsimme osallistujia matkan varrelta Kannuk-

sesta, Kälviältä, Nivalasta ja Ylivieskasta. Iloi-

sen joukkomme ensimmäinen tutustumiskoh-

de oli puuarkkitehtuurin ja suomalaisen käsi- ja 

talkootyön taidonnäyte, tervantuoksuinen Kär-

sämäen Paanukirkko. Asialle omistautunut opas 

kertoi meille kirkon mielenkiintoisista rakennus- 

vaiheista. Modernin puukirkon rakentamisessa noudatettiin  

nimittäin tarkasti 1700-luvun rakentamismenetelmiä ja työtapoja.  
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Hiljennyimme hetkeksi kirkon lampaantaljoilla verhoilluille penkeille ja lauloimme Suvivirren. 

Joimme vielä kahvit vanhan pappilan väentuvassa. Ja niin matka jatkui Ouluun, jossa majoituimme 

Sokos Hotel Arinaan. Yhteisen päivällisen jälkeen vietimme illan kärttyisän, mutta niin sympaatti-

sen vanhan herran seurassa; kävelimme kesäillassa Oulun kaupunginteatteriin, jossa katsoimme 

Tuomas Kyrön puhuttelevan monologin Mielensäpahoittaja. Vanha jäärä ”kyllä niin ilahutti ja liikut-

ti mieltämme”.  Väliajalla nautimme kahvit ja leivokset. Retken virallinen osuus - vuosikokous ja 

hallituksen kokous - olivat sunnuntaina. Kokousten jälkeen tutustuimme oppaan johdolla Oulun 

kauniiseen ja vireään teknologia-ihmeeseen. Kotimatkalla lounastimme lintubongareiden paratiisis-

sa, Liminganlahden luontokeskuksessa. Bussimatka sujui mennen tullen mukavasti ja nopeasti Mat-

ka-Vesan turvallisen kuljettajan kyydissä ja Annikki Korpijärven johdattelemana. Bussissa oli mo-

nenmoista ohjelmaa, tietokilpailuja, vitsejä, runoja ja iloisen nauravaa yhdessäoloa. Aurinkoisen 

retkiviikonloppumme aikana luonto heräsi alkukesän heleään vihreyteensä kun puiden silmut ja 

ruoho kasvoivat ihan silmissä. Osallistujia retkellä oli 20. Ja meillä kaikilla oli niiiiin muuukaaavaa-

aa… oi jospa te muutkin oisitte saaneet olla muuukaaanaaa!!  Kiitos kaikille ihanille matkalaisille 

hyväntuulen matkasta ja hilpeästä matkaseurasta!                   

 

Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa: 7.2. Kalajoen OP, 14.4. Kokkolan OP, 18.5. Ari-

na/Oulu, 10.6. Himangan Koski-Hovi/Himangan OP, 19.11. Ravintola Pyy/Kälviä. Suuret kiitok-

semme tarjoilusta, tiloista, toimitusjohtajien ajankohtaiskatsauksista ym. osuuspankeille, joissa 

olemme kokoustaneet. 

 

 

Hallituksen kokoonpano  

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 

Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen päät-

tymiseen kahden vuoden kuluttua. Osaston puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerral-

laan. Hänen toimikautensa alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seu-

raavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen. Osaston hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen 

varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä ottaa muut tarvit-

tavat toimihenkilöt.    

 
Puheenjohtaja      Marja-Leena Läspä, Merikotkantie 17 as 1, 67200 KOKKOLA 

  puh.050 3421 213, marja-leena.laspa@anvianet.fi  

Varapuheenjohtaja 18.5. asti Marjatta Sirén, Paarmanpolku 7 as 20, 67800 KOKKOLA,  

  puh. 0400 674 377, marjatta.siren@hotmail.fi  

Varapuheenjohtaja alk. 10.6. Tuulikki Turunen, Passintanhua 33, 85100 KALAJOKI 

  puh. 040 7023 852, t.turunen2@luukku.com  

Rahastonhoitaja  Liisa Harju, Ruojantie 17, 85500 NIVALA 

  puh. 050 3532 351, liisa.k.harju@kotinet.com 

Sihteeri    Eira Kaipainen, Vanha Veistämöntie 71, 67300 KOKKOLA 

  puh. 044 0877 442, eira.kaipainen@peconra.fi 

Jäsen 18.5. alkaen Liisa Forslund, Akolantie 9, 68100 HIMANKA 

  puh. 040 8433 489, liisa.forslund@kotinet.com  

Jäsen 18.5. asti  Aulis Karvonen, Harmaakiventie 21, 69700 VETELI 

  puh.040 5046 332, aulis.karvonen@veteli.fi  

Jäsen   Annikki Korpijärvi, Tervasatamantie 8 A, 67300 KOKKOLA 

   puh. 040 7007 990, annikki.korpijarvi@anvianet.fi  

Jäsen18.5. alkaen Raija Mannberg-Hillilä, Kaljaasi 24, 67300 KOKKOLA 

  puh. 050 5485 228, raija.mannberg-hillila@pp.kpnet.fi  

   

Toiminnantarkastajat 

  
 Varsinainen   Heikki Kippo, heikki.kippo@luukku.com  

 Varalla  Kyllikki Kailajärvi, puh. 050 4626 474 
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Merkkipäivä- yms. muistamiset 

 

Lähetimme edelleen onnittelukortit 75-, 80-, 85- ja 90 -vuotta täyttäneille. Kertomusvuonna kort-

teja lähetettiin OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä-aikatietojen mukaisesti15 kpl. Li-

säksi oli muita onnitteluja ja muistamisia. 

 

Muuta toimintaa 

 

Valtakunnallisille Peurungan (Laukaan) vuosikokous-/kesäpäiville osallistui kolme osastomme halli-

tuksen jäsentä. He maksoivat itse osallistumiskulunsa, bensakulut hoiti osasto.  

 

Edustukset 

 

Osastostamme ei ollut kertomusvuonna edustajaa valtakunnallisen OPH-eläkeläiset ry:n hallinnos-

sa. Hallituspaikka siirtyy osastollemme OPH-eläkeläiset ry:n vuosikokouksessa kesäpäivien yhtey-

dessä vuonna 2015 (Keski-Pohjanmaan osaston kausi alkaa vuoden 2015 vuosikokouksesta ja 

päättyy vuoden 2018 vuosikokoukseen). 

  

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA 

Hallitus 

 

 

 

  


