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VUOSIKOKOUS 

Aika 15.5.2018 klo 11.00 – 12.05 

Paikka Suomen Metsämuseo Lusto, Punkaharju 

Osallistujat Kokoukseen osallistui 62 osaston jäsentä oheisen osanottajaluettelon, liite n:o 1, 

mukaisesti. Lisäksi seuralaisia oli 10 henkilöä. 

 Ennen kokousta OP Suur-Savon uusi toimitusjohtaja Jari Himanen kertoi omasta 

pankkihistoriastaan sekä OP Ryhmän ja OP Suur-Savon kuulumisista. OP Suur-Savo 

tarjosi kokousväelle lounaan.  

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Koivusalo avasi kokouksen. 

 

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Äänismaa, joka kutsui kokouksen 

sihteeriksi osaston ohjesäännön mukaisesti hallituksen sihteeri Paula Putkosen. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaalit 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina, 

valittiin Helena Sairanen ja Eija Suni.  

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kokouksen osanottajille jaettu esityslista, liite n:o 2, hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin yksimielisesti osaston ohjesäännön mukaisesti koolle kutsutuksi sekä 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu, liite n:o 3. 

 

6 Vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

 

Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 ja kuultiin 

toiminnantarkastajan lausunto.  

Toimintakertomus, liite n:o 4 

Tilinpäätös, liite n:o 5 

Toiminnantarkastajan lausunto, liite n:o 6. 
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7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös vuodelta 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus 

hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle edellä mainitulta vuodelta.  

 

8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

Vahvistettiin hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi.  

Toimintasuunnitelma, liite n:o 7. 

 

9 Jäsenmaksu vuodelle 2019 

 

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 20 

euroa. 

  

10 Talousarvio vuodelle 2019 

 

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019 hallituksen esityksen mukaisena. 

Talousarvio, liite n:o 8.  

 

11 Toiminnantarkastajien vaali 

 

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Eila Suhonen ja hänen 

varahenkilökseen Leena Kurki.  

 

12 Hallituksen puheenjohtajan valinta 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi valittiin Tuula Koivusalo. 

 

13 Hallituksen jäsenten vaali 

 

Merkittiin, että erovuorossa olevat Ossi Vasara ja Paula Putkonen Savonlinnasta ovat 

ilmoittaneet haluavansa luopua hallitusjäsenyydestä.  

Hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Liisa Kämäräinen 

Rantasalmelta ja Eija Suni Savonlinnasta.  

 

14 Hallituksen matka- ja kulukorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio 

 

Matkakorvauksen suuruudeksi päätettiin 0,30 euroa / km. Puhelin- ym. kulut 

korvataan todellisten toteutuneiden kulujen mukaisina. Toiminnantarkastajalle 

maksetaan hänen esittämänsä laskun mukaan.  
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15 Muut asiat 

 

Valtakunnallisen OPH-Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, yhdistyksemme jäsen Raili 

Kuosma toivotti kaikki tervetulleiksi OPH-eläkeläisten kesäpäiville Lappeenrantaan 21. 

– 22.8.2018. 

Raili Kuosma kertoi myös EU:n tietosuoja-asetuksen ja uuden henkilötietolain 

voimaantulon vaikutuksista OPH-Eläkeläisten tiedottamiseen. Alueosastoille annetaan 

lähiaikoina tarkempia ohjeita siitä, miten tiedottaminen alueosastossa hoidetaan, kun 

OP-Eläkekassa ei voi enää toimittaa listoja eläkkeellä olevista. Alueosastoihin mm. 

nimetään jäsenvastaava, joka hoitaa jäsentietoja. Toistaiseksi kaikki osastot lähettävät 

tiedotteita vain sähköpostilla. Kerran vuodessa lähetetään edelleen OPH-Eläkeläisten 

tapahtumatiedote. 

Puheenjohtaja Tuula Koivusalo painotti puheenvuorossaan OPH-Eläkeläisten 

kotisivujen tärkeää roolia jatkossa myös alueosastojen tiedottamisessa. Kotisivujen 

kautta tapahtuu myös uusien jäsenten liittyminen.  

Lopuksi puheenjohtaja kiitti hallituksesta pois jääviä Ossi Vasaraa ja Paula Putkosta 

kukkatervehdyksin. 

 

16 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Matti Äänismaa  Paula Putkonen 

puheenjohtaja  sihteeri  

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi. 

Savonlinna ___. ___ 2018 

 

Helena Sairanen   Eija Suni 

 


