
 

  Etelä-Pohjanmaa                                             

TOIMINTAKERTOMUS   2018                                                                                                         

Vuosi  2018 oli  OPH-eläkeläiset  Etelä-Pohjanmaan  41. toimintavuosi. Maksaneita jäseniä yhdistyksellä   

oli  149   (edellisenä vuonna 120 kpl).                                                                                                                              

Toiminta                                                                                                                                                                                    

Hallitus Heikki Lautamäki  puheenjohtaja  Seinäjoki                                                       

 Marja-Leena Suomela varapuheenjohtaja Isokyrö                       

 Teemu Hauta-aho   Seinäjoki                                                      

 Tuulikki Hannula    Alajärvi                                                              

 Sirpa Matintupa  OP:n tili  Alajärvi                                                           

 Anneli Yli-Rantala POP-pankkitili     Lapua                                               

 Eliisa Rintanen  Sihteeri/Rahastonhoitaja Kurikka                                                                     

Toiminnantarkastajat                                                                                                                                                                      

 Tapani Ojala ja Lea Mäntymäki, varatoiminnantarkastaja Antti Saaristo                                                           

Kokoukset Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. Lisäksi hallituksen jäsenet 

 kokoontuivat  Marja-Leena Suomelan luona  jäsenkirjeiden postituksen merkeissä.                                    

Varainhankinta                                                                                                                             

 Jäsenmaksua olemme perineet  15 €/jäsen. Avustusta olemme saaneet:                                                    

 EP Osuuspankilta 1.000,00 €,  OPH-Eläkeläisiltä  267,75 € ja  40 V. Lahja 100,00 €.                                                                            

Vuosikokous ja kesäretki                                                                                                                          

 Vuosikokous ja retkipäivä pidettiin  4.7.2018 Peräseinäjoen  osuuspankin vieraana. 

 Pankinjohtaja Juha Mäki kutsui meidät Palvelukeskus Koivukaareen.   Tapaamisemme 

 aluksi söimme maukkaan aterian jälkiruuan kera, nautimme vapaan keskustelun ajasta, 

 kahvittelusta  ja Juha Mäen  seuraan liittymisestä.                                                               

 Vuosikokous sujui hyvässä hengessä.  Aluksi Juha Mäki esittäytyi  ja esitteli Peräseinäjoen 

 osuuspankin hyvää toimintaa sekä  Peräseinäjokea, Seinäjoen vaurasta kaupunginosaa. 

 Hän kertoi hauskoja tarinoita paikkakunnan historiasta.  Esityksen lupsakkuus vapautti 

 nauruun.  Kokouksen päätteeksi, pitkäaikainen sihteerimme  ja liittokokousedustaja,  

 Maija-Liisa  Mäki-Kahma tarinoi mieliinpainuvasti, reippaalla tyylillään 40-vuotiaan 

 yhdistyksemme  toiminnasta,  korostaen  kaiken takana ja innoittajana olleen yhdessä 

 eletyt ja tehdyt työvuodet,  osuuspankki - hengen mukaisella meiningillä.                                       

 Maijan  puhe on liitteenä.                                                                                                                                       

 Päätteeksi Linnea Ikola esitti meille omatekemän runon pohojalaisella tyylillään.            

 Kiitos teille ohjelmasta.                                                                                                                                          

 Peräseinäjoen kirkossa  Kappalainen Irja Hietala esitteli kirkon vaiheita ja johdatti meidät 

 hartaushetkeen, jossa muistimme  vuoden aikana keskuudestamme kuolleita  työ- ja 

 eläketovereitamme, sytyttäen kynttilän heidän muistokseen.                                                 



 Hiljaisen hetken päätimme yhteiseen virteen  Ulla Harjun ja Tapani Ojalan esilaulun 

 johtamina.  Kirkkotilaisuus oli hyvä ja lämminhenkinen.  

 Kirkosta matkasimme Kalajärven maisemiin,  tutustuimme Amerikan  siirtolaisuusmuseoon 

 opastettuna esityksenä. itsenäisesti kiertelimme museoalueella ja osallistuimme hienoihin 

 konsertteihin. Vuotuinen  Amerikka-päivä osui juuri tähän, joten saimme hienosti lisää 

 ohjelmatarjontaa. Ainoastaan ukkoskuuro himmensi kokonaisuutta.  Ilta seitsemäksi 

 siirryimme Aisamäen kesäteatteriin, jossa Peräseinäjoen Pennihäät harrastajateatterin 

 Esitys, Antti Tuurin kirjoittama, ” Pohjanmaa”  näytelmä alkoi.  Erinomaisen ohjauksen ja 

 hyvien esiintyjien ansiosta saimme eläytyä vanhaan pohjalaiseen elämänmenoon täysin 

 sydämin, nauru ja taputukset olivat riemulliset.                                                                                                  

 Väliaikakahvitus oli järjestetty joustavasti ja makoisat munkkirinkilät tekivät kauppansa.  

 Kiitollisin mielin päivän hyvästä annista lähdimme kotimatkalle! 

 Kiitämme lämpimästi Peräseinäjoen  Osuuspankkia, Juha Mäkeä ja Sirpa Niinisaloa 

 saamastamme hyvästä kohtelusta ja onnistuneesti järjestetystä vuosikokous- ja  

 retkipäivästämme.                                                                                                                                             

 Kesäpäiville osallistui 96 henkilöä 

Kiitokset Esitämme lämpimät kiitokset jäsenillemme, OPH-kerhon toimintaa vuoden aikana 

 tukeneille tahoille sekä aktiivisille hallituksen jäsenille.                                                                                                   

 OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-POHJANMAA                                                                                                        

 Hallitus 


