
                                              TOIMINTAKERTOMUS  2018                               
KESKI-POHJANMAAN OSASTO                                      
  

  

Yleistä  

  

Kertomusvuosi oli osaston 36. toimintavuosi.    
  

Sääntömääräinen vuosikokous 22.5.2018  

Sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidettiin 22.5.2018 Kaustisella oli ilmoittautunut 57 henkilöä joista 37  
varsinaista jäsentä.   
Vuosikokouksen avasi puheenjohtaja Marja-Leena Läspä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eero Kuivaniemi, 
sihteerinä osaston sihteeri Raija Mannberg-Hillilä ja pöytäkirjan tarkastivat Irma Liedes ja Päivi Härmälä 
Kokkolasta.  
Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marja-Leena Läspä Kokkolasta uudelle toimikaudelle.  
Hallituksesta erovuorossa olivat Liisa Forslund Himangalta, Tuulikki Turunen Kalajoelta sekä Raija 
MannbergHillilä Kokkolasta. Hallitukseen kaksivuotiskaudeksi uusin jäseninä Pirjo Lehtonen Himangalta ja Seija 
Peltonen Perhosta sekä erovuoroisista Raija M-H edelleen. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki 
Kippo ja varalle Liisa Kattilakoski.   
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  
Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2019 ja päätti 2019 
kannettavan jäsenmaksun säilyttää entisellään eli 10 €/jäsen.  

  

Hallituksen kokoukset sekä hallituksen jäsenet  

  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolmeen kertaa eli 13.3.2018 ja 2.8.2018 Kokkolassa sekä 2.11.2018 Perhon 
Osuuspankin vieraana Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.  Kuluneena toimintavuonna 
puheenjohtajana toimi Marja-Leena Läspä Kokkolasta ja varapuheenjohtajan Tuulikki Turunen 22.5.2018 saakka 
sekä Pirjo Lehtonen 2.8.2018 alkaen  
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä 
ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua.  

  

Hallituksen jäsenet 2018:        

Puheenjohtaja    Marja-Leena Läspä   

varapuheenjohtaja   Tuulikki Turunen 22.5.2018 saakka  Pirjo Lehtonen 2.8.2018 alkaen  
muut jäsenet      Liisa Harju, rahastonhoitaja    Raija Mannberg-Hillilä, sihteeri  
     Pirjo Keskitalo     Annikki Korpijärvi  
    Liisa Forslund 22.5.2018 saakka  Seija Peltonen 22.5.2018 alkaen 
Talous    

  

OP-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden lopussa 335 (314/2017) OP-Eläkekassalta 
saamamme tiedon mukaisesti.  Jäsenmaksun osastolle maksoi 101 jäsentä (83/2017)   
Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan OP-liitolta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä osastoille 
jäsenmäärän mukaan maksettavaa palautusta 240 €. Tilivuoden tulos oli 737,89 e alijäämäinen.   

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöstiedoista.   
Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan Op-liitolle ja sen jäsenpankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka avulla 
olemme voineet tarjota jäsenillemme erilaisia tapahtumia ja yhdessä olon hetkiä.  
  

Toiminannan tarkastajina 2018 ovat toimineet varsinaisena Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski  

  

  

 



 
Muu toiminta  

Kevätretki  
   

Vuosikokouksen yhteydessä vietettiin myös virkistyspäivää Kaustisella. Tapahtumassa oli osallistujia eri puolilta 
Keskipohjanmaata ja matka järjestettiin yhteisenä bussimatkana Kalajoelta Himangan, Lohtajan ja Kokkolan 
kautta Kaustiselle. Paikalle oli saapunut osallistujia myös Nivalasta, Perhosta, Kannuksesta, ja Kaustiselta. 
Perhonjokilaakson Osuuspankin pankinjohtaja Asko Ahonen toi kokousväelle Osuuspankin tervehdyksen ja 
kertoi myös OP-ryhmän tulevaisuuden näkymiä. Ohjelmaan sisältyi myös Kansanlääkintäkeskuksen esittely ja 
jäsenkorjaus demonstraatio.  

  

OPH-Eläkeläiset vuosikokous Lappeenrannassa 21.-22.8.2018  

Valtakunnalliseen vuosikokoukseen Lappeenrannassa osallistui osastostamme kaikkiaan seitsemän henkilöä, joista 
kaksi puolisoa. Vuosikokous valitsi OPH-Eläkeläiset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Eija Sunin Savonlinnasta. 
Kokouksessa käsiteltiin myös EU:n tietosuoja-Asetuksen vaikutuksia OPH-eläkeläiset ry:n 
toimintaan. Kokouksen yhteydessä järjestetyssä Mölkky-kisassa Keski-Pohjanmaan osasto 
osallisui kahdella joukkueella kisaan, mutta voitto meni kuitenkin Keski-Suomen alueosastolle.  

Ilta Waltteri Torikan seurassa 27.10.2018  

  
Jäseniltä tulleissa toiveissa on esitetty mm. yhteisiä teatteri/ konsertti tapahtumia. Osastomme 
valitsi yhteiseksi konsertiksi Waltteri Torkan konsertin Kokkolan Snellman-salilla 27.10.2018.  
Pidettyyn ja paljon kiitosta saaneeseen konserttiin osallistui kaikkiaan viisikymmentä henkilöä.  

Muita jäsentapahtumia alueella   

  

Keski-Pohjanmaan alueen OPH-eläkeläiset kokoontuvat useilla paikkakunnilla myös ns. pankki- 

kohtaisiin tapaamisiin joko yhteisille ´kaffeille´, joululounailla tai muihin tapahtumiin. Kaikista näistä 
tapahtumista ei osastolla valitettavasti ole tarkempaa tietoa.  Kokkolassa Keski- Pohjanmaan 

Osuuspankin/Kokkolan Osuuspankin Platinat kokoontui toimintavuonna neljä kertaa yhteiselle lounaalle sekä 
pankin tarjoamalle joululounaalle. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin kaksi-kolmekymmentä OP-senioria.  
    

Merkkipäivä- yms. muistamiset  

  

Kertomusvuonna lähetettiin onnittelukortit OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä-aikatietojen 
perusteella 70-, 80-, tai 90 -vuotta täyttäneille jäsenelle.   
  

Tiedotus  

  

Vuosikokouksen kutsu on lähetetty Keski-Pohjanmaan OP-liiton tuella kaikille jäsenille kirjeenä.   
Osaston tiedotteet julkaistaan osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa.  Lisäksi 
tapahtumista ilmoitetaan Keskipohjanmaa lehden menopalstalla sekä Kalajokilaaksolehdessä.  Jäsenille, jotka ovat 
ilmoittaneet shp-osoitteen, tiedotteet lähetetään myös sähköpostina.  

  

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni ilmoittaisi sihteerille sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, joka 
mahdollistaisi myös kiireellisten viestien jakamisen jäsenistölle.  

  

  
OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA  
Hallitus   


