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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016                                             

Yleistä Kertomusvuosi oli osastomme 34. toimintavuosi.   
 

Sääntömääräinen vuosikokous 20.6.2016 

Vuosikokous ja kesäjuhla pidettiin 20.6.2016 Pajamäen Perinnekeskuksessa Toholammilla.  
Paikalla oli kaikkiaan 55 henkilöä, joista 34 jäsentä. 
Vuosikokouksen avasi osaston puheenjohtaja Marja-Leena Läspä.  
Kokouksen puheenjohtajan toimi Pekka Tschokkinen Kokkolasta, sihteerinä osaston sihteeri Raija 
Mannberg-Hillilä, ja pöytäkirjan tarkastivat Pirkko Orava ja Raili Sandvik Kokkolasta. 
Osaston puheenjohtajaksi yksimielisesti valittiin Marja-Leena Läspä Kokkolasta. 
Hallituksesta erovuorossa olleet Liisa Forslund Himangalta, Tuulikki Turunen Kalajoelta ja Raija 
Mannberg-Hillilä Kokkolasta valittiin kaksivuotiselle toimikaudelle.   
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Kippo ja varalle Liisa Kattilakoski.  
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu-
vapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
Kokous hyväksyi myös hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 
2017.  Vuoden 2017 kannettava jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään eli 10 €/jäsen. 

 
Hallituksen kokoukset sekä hallituksen jäsenet 

 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa : 16.2.2016 Kannuksen Osuuspankilla sekä 
3.11.2016 Keski-Pohjanmaan Osuuspankin Kokkolan konttorilla.  Hallitus piti lisäksi kolme sähkö-
postikokousta 4.5.2016, 19.6.2016 sekä 31.7.2016. 
Hallituksen kokouksia on suunniteltu pidettäväksi alueen osuuspankeissa, jolloin olemme samalla 
kuulleet ajantasaista tietoa paikallisesta osuuspankista kuin myös koko OP-Ryhmästä.  
Lisäksi vierailut ovat antaneet mahdollisuuden tavata paikallisia toimihenkilöitä ja tutustua heihin. 
Suuret kiitoksemme tarjoilusta, tiloista, toimitusjohtajien ajankohtaiskatsauksista ym. osuuspan-
keille, joissa olemme kokoustaneet. 

 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.  Kuluneena toimintavuonna puheenjohtajana 
toimi Marja-Leena Läspä Kokkolasta. Osaston puheenjohtajan vuosikokous valitsee vuodeksi ker-
rallaan.  Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päät-
tyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen 
päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua. 
Osaston hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudes-
taan tai ulkopuolelta sihteerin sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.    

 
Puheenjohtaja      Marja-Leena Läspä   
Varapuheenjohtaja       Tuulikki Turunen  
Rahastonhoitaja  Liisa Harju  
Sihteeri   Raija Mannberg-Hillilä  
Muut jäsenet  Liisa Forslund 

Pirjo Keskitalo 
  Annikki Korpijärvi 
 

Toiminannan tarkastajat 
 

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski 
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Taloudesta  
 

OP-eläkeläisten määrä oli osastossamme kertomusvuoden lopussa 305, joista 10 euron  
jäsenmaksun maksoi 100 henkilöä. Jäsenmaksutuloja kertyi 1000 €. Vastaavat luvut edellisvuonna 
olivat 291/98 jäsenmaksun maksanutta.  Jäsenmaksuista ei ole lähetty erillistä maksulomaketta 
vaan jäsentiedotteessa kerrotaan tilinyhteystiedot jäsenmaksun suorittamiseen. 

Toimintatukea saimme vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan OP-liitolta 1200 € sekä OPH-eläkeläiset 
ry:ltä osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa tukea 218,25 €.             
Erityinen kiitos Op-liitolle ja sen jäsenpankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka avulla olemme 
voineet tarjota jäsenillemme muistorikkaita yhdessä olon hetkiä mm. Toholammin Perinnetalolla 
vuosikokouksen ja kesäpäivän yhteydessä. Tilivuoden tulos oli 1081,55 e ylijäämäinen. 
 

Muu toiminta 
 

Perinnepäivä Pajamäellä 20.6.2016 
 

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin virkistystapahtuma perinnepäivän merkeissä Pajamäen 
perinnekeskuksessa Toholammilla. Perinnepäivään osallistui kaikkiaan kolmekymmentäneljä varsi-
naista osaston jäsentä sekä kaksikymmentäyksi seuralaista. Matka Kokkolasta Lohtajan, Himangan 
ja Kannuksen kautta Toholammille sujui miellyttävästi linja-autolla. Kokouksen osallistujia saapui 
paikalle myös Nivalasta, Halsualta, Kaustiselta ja Vetelistä. 
Aluksi Erkki Kujala esitteli mm. Pajamäen perinnekeskuksen historiaa, tiloja ja perinteisiä työkaluja 
jonka jälkeen siirryttiin lounaalle nauttimaan perinteisestä Lamppilaisesta lihavellistä. 

Ennen virallista vuosikokousta Toholammin Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Pajumaa piti mie-
lenkiintoisen ajankohtaiskatsauksen OP ryhmän uudesta strategiasta.  OP Ryhmän tavoitteena on 
muuttua asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. 
Strategiassa korostuu asiakaskokemuksen kehittäminen palveluita ja toimintoja digitalisoimalla. Lii-
ketoimintaa laajennetaan ensimmäisessä vaiheessa kasvattamalla terveys- ja hyvinvointiliiketoimin-
taa.    

Vuosikokouksen ja kokouskahvien jälkeen siirryttiin Sykäräisiin vuonna 1991 perustetun perheyri-
tyksen FinnSpring Oy:n tuotantolaitokselle. Markkinointikoordinaattori Minna Ali-Haapala esitteli 
yrityksen syntyä ja toimintaa. Idean lähdeveden pullottamiseen antoi Hannu Ali-Haapalan            
Lontoossa asuva sisar, jonka mielestä Multilan lähteestä sai paljon parempaa vettä kuin pullosta 
Lontoossa.  

  

Merkkipäivä- yms. muistamiset 
 

Kertomusvuonna lähetettiin onnittelukortit OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä-
aikatietojen perusteella kahdellekymmenelleseitsemälle 70-, 80-, tai 90 -vuotta täyttäneelle jäse-
nelle.  

 
Muuta toimintaa 

 
Valtakunnallisille vuosikokous-/kesäpäiville Kolille 16.-18.8.2016  osallistui kolme osastomme halli-
tuksen jäsentä. Osasto tuki matkaa maksamalla bensakulut yhteiskyydeistä. 
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Edustukset 
 

Osastostamme rahastonhoitaja Liisa Harju edustaa osastoamme OPH-eläkeläiset ry:n hallituksen 
jäsenenä kaudella 2015 - 2018. 

 
Tiedotus 

 
Vuosikokouksen kutsu on lähetetty Keski-Pohjanmaan OP-liiton tuella jäsenille kirjeenä.  
Osasto käyttää tiedottamiseen myös mm. www. sivuja osoitteessa  
http://www.oph-eläkeläiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa -johon toivomme kaikkien  
jäsentemme tutustuvan sekä lähettävän ”juttuvinkkejä”. 
Lisäksi on tarvittaessa käytetty Keskipohjanmaa lehden menopalsta ilmoittelua. 
 
Hallitus toivoo, että mahdollisimman monet ilmoittaisivat sihteerille sähköpostiosoitteen tai puhe-
linnumeron, joka mahdollistaisi myös kiireellisten viestien jakamisen jäsenistölle. 
 
 
OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA 
Hallitus 
 
 
 

 
 
 

   

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  


