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TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 
Yleistä 
 
OP-Pohjola henkilöstö ry:n eläkeläiset ja sen Etelä-Suomen osasto käyttää nimeä 
OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi.  Kotipaikka on toimialueen keskuspaikka ja kieli 
suomi. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-Pohjola-ryhmän OP-Eläke-
kassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavien eläkeläisten alueellista yhteen-
kuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä. 
 
Osasto on perustettu 21.4.1977.  Kulunut toimikausi oli 41. toimintavuosi.  Osaston 
eläkeläisten määrä on 1166 henkilöä.  Vuonna 2018 maksaneita jäseniä oli 96 ja niitä 
henkilöitä, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme on 238. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi OPH-eläkeläisten osasto 
 

1. toimii alueellisesti 
2. osallistuu valtakunnalliseen toimintaan ja sen hallintoon vuorollaan 
3. ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen OP-Pohjola-ryhmän alueellista 

yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä 
4. perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen alueellisia tapahtumia, 
5. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin. 
6. osaston toimintaa ohjaa ohjesääntö. 

 
Hallinto 

 
Osaston ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 23.5.2018 
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa Janakkalassa.  Läsnä oli 27 
yhdistyksen jäsentä. 
 

Kokouksen yhteydessä työfysioterapeutti Tiina Ven piti luennon ikääntyvän 
ihmisen kuntoutuksesta ja ravinnosta.  Lisäksi osallistuttiin liikunta- ja 
rentoutusharjoituksiin.  Lopuksi tutustuttiin Kiipulan puutarhan toimintaan ja 
voitiin tehdä ostoksia puutarhan Miinantorilta. 
 
Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtaja Mikki Valjakka luopui puheen-
johtajuudesta ja hänen tilalleen valittiin uutena puheenjohtajaksi Asta Törmä 
Janakkalasta. 
 
Vuosikokouksessa vahvistettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 
edelliseltä kaudelta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio uudelle kaudelle. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan jäsentä.  
Pitkäaikainen hallituksen jäsen Heikki Kilpeläinen luopui hallituspaikastaan. 
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Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Kokoonpano 
on seuraava: 
 
Puheenjohtaja 
Törmä Asta, kausi 2018 - 2019 
 
Hallituksen jäsenet: 
Kausi 2018 - 2020 
Marja-Leena Hurskainen, 
Rauha Kallasmaa, 
Eira Verlander (uusi), 
Pekka Tapanila (uusi), 
Ahti Vappula (uusi), 
Kausi 2018 - 2019 
Anna-Liisa Joukainen, 
Ritva Eskola, 
Maija Kankkunen 

 
Hallituksen jäsenten vastuut: 

 
Puheenjohtaja Asta Törmä 
Varapuheenjohtaja Eira Verlander 

Sihteeri Maija Kankkunen 
Rahastonhoitaja ja verkkovastaava Rauha Kallasmaa 

Jäsenvastaava Marja-Leena Hurskainen 

 
Muut jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet tapahtumien suunnittelemiseen ja 
järjestämiseen. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin kolme: 
1. Helsingissä 19.1.2018 Musiikkitalolla, 
2. Janakkalassa 23.5.2018 Kiipulan vuosikokouksen jälkeen 
järjestäytymiskokouksena, 
3. Järvenpäässä 3.10.2018 Järvenpäätalolla sekä 

 
Toiminnantarkastajana on toiminut Arja Kivimäki Janakkalasta ja 
varatoiminnantarkastajana Eija Nieminen Janakkalasta. 
 

Jäsenmaksu 

 
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin vuosikokouksessa 10 euroa. 
 

Tapahtumat ja tiedottaminen jäsenistölle 
 
1. Helsingin Musiikkitalolla tutustuimme 19.1.2018 Musiikkitalon ja Radion 

Sinfoniaorkesterin toimintaan.  Järjestelyistä sovittiin orkesterin intendentin  
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kanssa. Osallistujia oli 26 jäsentä. Ohjelmassa oli Beethoven–festivaalin 

kenraaliharjoituksen ”Radikaali” kuunteleminen. 

 

2. Osaston hallitus piti kokouksen19.1.2018.  Läsnä oli kuusi hallituksen 

jäsentä.  Kokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja laadittiin 

toimintasuunnitelma. 
 

3. Osaston vuosikokous Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa, 

Kiipulantie 507, 14200 Turenki. Vuosikokoukseen osallistui kaikkiaan 27 

osaston jäsentä. Lisäksi mukana oli useita puolisoita, joten kokonaismäärä 

oli 35 henkilöä. 

Vuosikokouksen jälkeen nautimme omakustanteisen lounaan Kiipula 

Rusthollissa.  Lounaan jälkeen Kiipulan kuntoutuskeskuksesta 

työfysioterapeutti Tiina Ven piti luennon ikääntyvän ihmisen kuntoutuksesta 

ja ravinnosta.  Osallistuimme myös liikunta- ja rentoutusharjoituksiin.   

Lopuksi tutustuttiin Kiipulan puutarhan toimintaan ja voitiin tehdä ostoksia 

puutarhan Miinantorilla. 

 

Tapahtuma oli kaikin puolin hyvähenkinen ja osanottajat olivat tyytyväisiä 

järjestelyihin.   

4. Vuosikokouksen jälkeen hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen.  

Lisäksi suunniteltiin loppuvuoden ohjelmaa ja jaettiin vastuutehtävät 

hallituksen jäsenille. Läsnä oli seitsemän hallituksen jäsentä. 

5. Kesäkuussa puheenjohtaja laati tiedotteen, jossa kerrottiin vuosikokouksen 

päätöksistä sekä loppukauden tapahtumista.  Tiedote jaettiin jäsenistölle 

sähköpostilla ja lisäksi tiedote päivitettiin verkkosivulle. 

6. Osallistuttiin Lappeenrannan kesäpäiville 21.- 22.8.2018.  Mukana oli 

vajaat kymmenen jäsentä ja lisäksi puolisoita.  Iltajuhlassa Rauha 

Kallasmaa, Heikki Kilpeläinen ja Pirkko Tamminen esittivät kutsun vuoden 

2019 Kesäpäiville. 

7. Tutustuminen Järvenpään taidemuseoon 3.10.2018.  Osanottajia oli 18 

jäsentä.  Oppaana toimi taidemuseon edustaja. 

Taidemuseokierroksen jälkeen kokoonnuttiin keskustelemaan tulevasta 

syksyn ja alkuvuoden ohjelmasta ja jäseniltä tiedusteltiin toivomuksia 

tulevaksi ohjelmaksi.  Eniten sai kannatusta teatterikäynti ja sitä hallitus 

ryhtyikin suunnittelemaan.  Ruokailtiin yhteisesti omakustanteisesti 

Järvenpää –talon ravintolassa. 
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8. Hallituksen kokous pidettiin 3.10.2018 Järvenpäätalossa 

taidemuseokäynnin jälkeen.  Mukana olivat kaikki hallituksen jäsenet sekä 

OPH:n toiminnanjohtaja Soile Lindfors. Suunniteltiin loppukauden 

toimintaa.   

9. Puheenjohtaja laati marraskuussa tiedotteen osaston talvikauden 

toiminnasta ja tulevan kevään tapahtumista jäsenille sekä kutsun 

helmikuun teatteritapahtumaan.  Jäsenvastaava jakoi tiedotteen jäsenille 

sähköpostilla ja tiedotusvastaava päivitti tiedotteen verkkosivuille. 

Talous 

 
Osaston taloudellinen asema on vakaa.  Jäsenmaksutuloja kertyi kaudella  
960 euroa ja toiminta-avustusta saatiin OPH-Eläkeläiset ry:ltä 852,75 euroa.  
Vuoden taloudellinen tulos oli 529,17 euroa ylijäämäinen.   Pankkitilin saldo 
kauden lopussa oli 8.160,23 euroa. 
 

Tulevaisuus 
 

Jäsenten aktivointi toimintaan on hyvin haastavaa, koska kaikkiin jäseniin ei 
saada varmuudella yhteyttä jäsenpostituksen jäätyä pois.  Aktivoidaan 
kuitenkin koko ajan jäsenistöä viestimään tietoa osastomme toiminnasta ja 
valtakunnallisista tapahtumista.  Hallituksen suunnitelmissa on järjestää 
informatiivisia tilaisuuksia, jotka jäsenistöä saattavat kiinnostaa hyvinkin 
paljon. 
 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jatkossa jäsenmaksun maksaneet 
jäsenet saavat tapahtumista pienen jäsenedun, esim. kahvi- tai lounastarjoilun 
tai alennuksen pääsylipusta.  Hallitus päättää kulloinkin erikseen asiasta, jos 
taloudelliset realiteetit antavat myöden. 
 
Janakkalassa 6.3.2019 

 
HALLITUS 


