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Möten, funktionärer 
Den 18 februari 2015 höll OPH-pensionärerna, Österbotten årsmötet i Blomsterhuset i Vasa.   
Avdelningens ordförande Bertel Nygård hälsade de närvarande välkomna (44 medlemmar och 11 
maka/make) och förklarade årsmötet öppnat. 
Årsmötet inleddes på traditionellt vis med att hedra minnet av de under året bortgångna 
medlemmarna. 
Mötesförhandlingarna genomfördes i rask takt och årsmötet valde Bertel Nygård från Vörå till 
avdelningens ordförande för ett år framåt. Till styrelsemedlemmar för två år framåt valdes Ingmar 
Smeds (viceordförande) för södra området, Raoul Carlstedt (sekreterare) från Norra området och 
Sigbritt Westergård för Vasa-Korsholm området. Övriga i styrelsen är Anita Hammarström (kassör) 
och Siv Höglund. 
Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till deras ersättare 
valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
Årsmötet avrundades med en smaklig middag i Blomsterhusets festvåning.  
Därefter förflyttade sig årsmötesdeltagarna till Wasa Teater och återupplivade minnesbilder ur 
Folkets Dagblad. 
På grund av ett tekniskt missöde kom föreställningen i gång en akt för sent, men det tog vi med oss 
som en upplevelse rikare. 
  
 
Styrelsen har hållit tre protokollförda mötet under året. Anita Hammarström, Sigbritt Westergård och 
Bertel Nygård har skött om avdelnings utskick av brev. 
 
 
Uppvaktning 
Den 2 juni 2015 uppvaktades Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank, i anledning av hans 50-årsdag. 
I samband med uppvaktningen meddelades att pensionärsavdelningen gjort en inbetalning till 
jubilarens stipendiefond.  
 
 
Höstresa  
En fin höstdag eller närmare bestämt den 13 oktober 2015 arrangerades en resa till Tyynelä 
tomtegård i Larsmo. Totalt var 41 resenärer med, allt från Sideby i söder till Esse i norr.  
Vi fick stifta bekantskap med otroligt fina handgjorda tomtar, som alla representerade olika yrken – 
förutom sin huvuduppgift som infaller på julaftonen. Vi såg och mötte hustomtar, stalltomtar 
logetomtar och bastutomtar- stora som små.  Tomtarna bor på en gård från 1700-talet.  
Den genuina miljön och de antika föremålen som omgav tomtarna fick oss i julstämning trots 
tidpunkten. En och annan tomte följde också med på hemresan. 
Ni som inte har upplevt eller sett Tyynelä tomtegård, gör gärna ett besök där när Ni nästa gång 
besöker Larsmo. 
Efter besöket på tomtegården var det tid för mat och vi avnjöt en god lunch på Restaurang Strandis. 
Strandis är känt för sin utmärkta mat. Läget vid Storströmmen ger en maritim prägel. 
Efter den smakliga lunchen gick resan vidare mot det artiska museet Nanoq. Under resan genom 
Jakobstad gav Knut Gripenberg med sin lokalkännedom deltagarna en sakkunnig guidning 
beträffande stadens storindustri och skolväsendet. 



Framme vid det arktiska museet Nanoq i Fäboda möttes vi av museichefen och grundaren Pentti 
Kronqvist. Pentti Kronqvist har deltagit i många arktiska expeditioner över Grönlands och 
nordpolens isvidder. Han kunde med en fantastisk inlevelse återge sina och expedition medlemmarnas 
strapatser. 
Med sin erfarenhet och uthållighet har han kunnat bygga upp museiområdet, som i dagsläget består 
av 18 byggnader. Ett av de senaste tillskotten är en genuin kyrka, i vilken det redan hållits allt från 
dop, vigslar och jordfästningar. 
Det finns över 5000 föremål från nordpolsexpeditionerna, både fynd, donationer och utstyrsel som gav 
oss besökare en fin om dock omvälvande bild av den karga världen i extrem kyla och hårda vindar 
denna fantastiska Pentti Kronqvist fått uppleva.  
Projektet lever vidare varefter donationer och stöd kan uppbringas. 
Pentti Kronqvist avtackades på behörigt sätt och fick rungande applåder av besökarna. 
 
Dagens höstutflykt avslutades med kaffe i Nanoq caféutrymmen och då tog ordförande Bertel Nygård 
tillfället i akt och tackade Margaretha Evars för hennes insatser i styrelsen under åren 2003 – 2014. 
 
 
OPH:s sommardagar i Yyteri den 11-12 augusti 
Vid sommardagarna i Yyteri, utanför Björneborg, var vår avdelning representerat av Bertel Nygård, 
Ingmar och Hilkka Smeds samt Sorita och Håkan Bergholm. 
Totalt deltog 97 personer i sommardagarna. 
 
 
Ekonomin 
Bokslutet visar ett underskott om 245,12 euro. 
Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och har betalts av 124 st medlemmar. 
I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen erhållit 106,50 euro från OPH-eläkeläiset ry 
och 1 200,00 euro från Österbottens Andelsbanksförbund samt 200,00 euro av Kronoby Andelsbank 
för årsmötets omkostnader.    
 
Ett stort tack till alla som deltagit i och understött pensionärsavdelningens aktiviteter under 
verksamhetsåret 2015. 
 
 
Styrelsen     
 
 

 

 


