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TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä

OP-Pohjola henkilöstö ry:n eläkeläiset ja sen Etelä-Suomen osasto käyttää nimeä 
OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi. Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-
Pohjola-ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavien 
eläkeläisten alueellista yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä.

Osasto on perustettu 21.4.1977.  Kulunut toimikausi oli 42. toimintavuosi.  Osaston
eläkeläisten määrä on 1133 henkilöä. Vuonna 2019 maksaneita jäseniä oli 116 ja niitä
henkilöitä, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme on 254.

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 28.5.2019 
Kulttuurikeskus Sofiassa (ent. Osuuspankkikopisto) Helsingissä.  Läsnä oli 23 
yhdistyksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän jäsentä.  
Pitkäaikainen hallituksen jäsen Ritva Eskola luopui hallituspaikastaan.

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja puheenjohtaja. Kokoonpano on 
seuraava:

Puheenjohtaja, kausi 2019 – 2020: Törmä Asta
Hallituksen jäsenet,
Kausi 2018 – 2020:
Marja-Leena Hurskainen, Rauha Kallasmaa, Pirjo Salonen (uusi), Pekka 
Tapanila ja Eira Verlander.
Kausi 2019 – 2021:
Anna-Liisa Joukainen, Maija Kankkunen, Christina Siljander (uusi), Hannele 
Sillanpää (uusi),

Hallituksen jäsenten vastuut:
Puheenjohtaja Asta Törmä, varapuheenjohtaja Eira Verlander, sihteeri Maija 
Kankkunen, rahastonhoitaja ja verkkovastaava Rauha Kallasmaa, 
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jäsenvastaava Marja-Leena Hurskainen.  Muut jäsenet ovat vuorollaan 
osallistuneet tapahtumien suunnittelemiseen ja järjestämiseen.

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

Hallituksen kokouksia pidettiin neljä:
1. Janakkalan Op:n pääkonttori, Turenki, 6.3.2019,
2. Kulttuurikeskus Sofiassa, Helsinki  28.5.2019,
2.  Verkkokokous 16.7.2019,
3.  Asema X-ravintola, Riihimäki 18.9.2019.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin vuosikokouksessa 10 euroa. 
Jäsenmaksun maksaneita oli 116 henkilöä. Kasvua aktiivijäsenten määrässä 
oli 20,8 %.

Tapahtumat ja tiedottaminen jäsenistölle

1. 16.2.2019 teatteri Hämeenlinnan Kaupunginteatterissa.  Esityksenä oli 
Agatha Christien tekstiin perustuva ”Kahvi mustana”. Teatteri sai suuren 
suosion ja siihen osallistui 47 henkilöä.  Yhdistys tarjosi kahvit jäsenille.

2. 6.3.2019 hallituksen kokous Janakkalan Osuuspankissa.  Osanottajia oli 7.
Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari piti 
ajankohtaiskatsauksen pankin toiminnasta. Pankki tarjosi myös lounaan.  
Kokouksessa suunniteltiin loppuvuoden toimintaa ja valmisteltiin 
vuosikokouksen asialistalla olevia asioita.

3. 20.4.2019 hallituksen/puheenjohtajan tiedote jäsenille.  Tiedotteessa 
kerrottiin tulevasta toiminnasta ja samalla se oli kutsu vuosikokoukseen.  
Tiedote julkaistiin myös OPH:n verkkosivuilla.

4. 28.5.2019 Yhdistyksen vuosikokous Kulttuurikeskus Sofiassa (entinen 
Osuuspankkiopisto) Läsnä oli 23 henkilöä.  Lisäksi mukana oli muutamia 
jäsenten puolisoita/kumppaneita.  Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Janakkalan Osuuspankin eläkkeellä oleva hallintojohtaja Mirjami Malmi.  
Kokouksen jälkeen Kulttuurikeskus Sofian toimitusjohtaja Tuija Tunturi 
kertoi talon nykyisestä toiminnasta ja saimme tutustua myös 
ortodoksikappeliin ja sen taideteoksiin.  Läsnä oli myös opiston entinen 
opettaja Aku Arjamo, jonka johdolla muisteltiin entisiä opistoaikoja.

5. 28.5.2019 hallitus piti järjestäytymiskokouksen vuosikokouksen päätteeksi 
Kulttuurikeskus Sofiassa.  Läsnä oli kahdeksan hallituksen jäsentä.
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6. 9.6.2019 puheenjohtajan/hallituksen tiedote jäsenistölle kesän ja syksyn 
ohjelmasta.  Tiedote lähetettiin sähköpostilla jäsenille sekä julkaistiin 
verkkosivuilla.

7. Osastomme rahastonhoitaja Rauha Kallasmaa ja puheenjohtaja Asta 
Törmä ovat osallistuneet aktiivisesti Hämeenlinnan kesäpäivien 
järjestelytoimikunnan kokouksiin.  Rauha Kallasmaa toimi myös 
kesäpäivien emäntänä. 

8. 16.7.2019 hallituksen verkkokokous.  Asia koski alueosaston tilin 
yhdistämistä pääyhdistykseen.

9. 20.-22.8.2019 osaston jäsenten osallistuminen OPH-eläkeläisten 
kesäpäiville Hämeenlinnassa.

10. 25.8.2019 tiedote jäsenistölle koskien syksyn tapahtumia.  Tiedote 
julkaistiin myös verkkosivuilla.

11. 18.9.2019 hallituksen kokous Riihimäellä.  Läsnä oli 9 hallituksen jäsentä.  
Suunniteltiin tulevaa oopperakonserttia sekä talvikauden ohjelmaa.

12. 4.10.2019 operetti- ja oopperakonsertti Lahden Sibelius- talossa. 
Osanottajia oli 45 henkilöä.

13. 15.12.2019 puheenjohtajan/hallituksen tiedote jäsenistölle:  Kiitos 
vuodesta 2019 sekä kutsu 11.2.2020 tapahtumaan Riihimäellä.

Talous

Osaston taloudellinen asema on vakaa.  Jäsenmaksutuloja kertyi kaudella  
1170 euroa ja toiminta-avustusta saatiin OPH-Eläkeläiset ry:ltä 466,40 euroa.  
Vuoden taloudellinen tulos oli 774,85 euroa alijäämäinen. Pankkitilin saldo 
kauden lopussa oli 7385,38 euroa. Pankkitilille kertyneitä varoja päätettiin 
käyttää jäsenistön hyväksi eri tapahtumissa ja siksi tulos oli alijäämäinen.

Tulevaisuus

Jäsenten aktivointi toimintaan on hyvin haastavaa, koska kaikkiin jäseniin ei 
saada varmuudella yhteyttä jäsenpostituksen jäätyä pois.  Aktivoidaan 
kuitenkin koko ajan jäsenistöä välittämään tietoa osastomme toiminnasta ja 
valtakunnallisista tapahtumista.  Hallituksen suunnitelmissa on järjestää 
informatiivisia tilaisuuksia, jotka jäsenistöä saattavat kiinnostaa.

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 
osaston taloustilanne niin sallii.
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Janakkalassa 3.3.2020

HALLITUS


