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Vuosi 2019 oli osaston 51. toimintavuosi. Erilaisia tapahtumia vuoden aikana oli viisi, 

joihin osallistui yhteensä 183 henkilöä. Jäsenmaksun suoritti 152 jäsentä. Vähän on 

alentumaa edelliseen vuoteen verrattuna tapahtumiin osallistujien ja jäsenmaksun 

suorittaneiden määrässä, lisäksi Hämeenlinnan kesäpäiville osallistui 8 henkilöä 
 

Vuosikokous ja teatteria Tampereella 
 

Osaston vuosikokous pidettiin 15.2.2019 Tampereen seudun osuuspankissa. Ennen 

kokousta nautittiin pankin tarjoamat kahvit. Kokouksen alussa toimitusjohtaja Mikko 

Rosenlund kertoi Tampereen suurista rakennushankkeista, niiden vaikutuksesta alueen 

vetovoimaisuuten ja sitä kautta myös pankin toimintaedellytyksiin. Toinen merkittävä 

asia, josta hän kertoi, oli muutos op-liitoissa. Op-liittoja on nyt kuusi (6) entisen 

kuudentoista (16) sijaan. Pirkanmaan alue kuuluu nyt Sisä-Suomen alueeseen.  

Vuosikokoukseen osallistui 37 jäsentä ja 4 seuralaista. Yhteensä 41 osallistujaa. 
Kokouksen jälkeen siirryttiin Teatteri Frenckelliin nauttimaan ruoasta ja 

teatterikappale Juurihoidosta. 
 

Muu toiminta 
 

Toukokouussa 15.5. suunnattiin retkelle Pöytyälle ja Köyliöön. Enkelipuistossa 

ihasteltiin Kyösti Iitin metalliteoksia. Ennen puistovierailua oltiin jo syöty lounasta 

Huittisten Wanhalla WPK:lla ja päiväkahville ja munkille mentiin Enkelipuiston 

ihastelun jälkeen Huovinrinteen sotilaskotiin. Paluumatkalla poikettiin vielä Köyliössä 

Kainon tehtaan myymälässä, jossa oli mahdollisuus ostaa kotimaisia naisten 

neulosvaatteita. Retkellä oli 40 osallistujaa. 
Heinäkuussa 4.7. oli vuorossa kesäteatteria Valkeakoskella. Siellä nautittiin Danny 

musikaalista ja väliajalla maistuvat kahvit. Mukana oli 31 osallistujaa. 
Elokuussa 28.-29.8. retkibussi suuntasi kulkunsa Tallinnaan. Kahden päivän aikana 

ehdimme käydä Taidekeskus Kumussa, Kadriorgin palatsissa, kauppakeskus T1:ssä ja  

Estonia teatterissa katsomassa West Side Story musikaalia. Mukanamme oli bussi 

koko ajan, jolla siirtymiset paikasta toiseen kävivät mukavasti. Retkellä oli 31 

osallistujaa. 
Marraskuussa 20.11. vuosi päättyi torvisoiton tahdissa Tampere-talossa. Meidän 

poikamme  merellä oli Laivaston soittokunnan 100-vuotisjuhlakiertuneen esitys. 

Hupaisasta revyystä ja maittavasta väliaikakahvitarjoilusta nautti 40 henkilöä.   
 

Hallitus, toimihenkilöt ja toiminnantarkastajat 
 

Puheenjohtaja Tuula Rimpelä. 
Varapuheenjohtaja Pirkko Esko. 
Jäsenet: Mirja Hirvikoski, Airi Salo, Heikki Teräväinen, Kerstin Visala, Marianne Viikari,  
Tuula Wirola. 
Rahastonhoitaja Raija Janakka. 
Sihteeri Ritva Ketonen. 
 

Hallitus piti vuoden aikana neljä (4) kokousta.  
 

Vuosikokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Mirja Ermes ja 



toiminnantarkastajan varahenkilönä Maija-Liisa Pajunen. 
 

Talous 
 

Vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu oli 13 euroa ja sen maksoi 152 jäsentä. 

Toimintatukea saatiin OPH:lta  285,60 euroa. Tilinpäätös osoitti 323,36 euroa 

ylijäämää. 
 

Osaston hallitus kiittää Tampereen seudun osuuspankkia kokoustarjoilusta sekä 

jäseniä aktiivisesta toimintaan osallistumisesta. 
 

 

 

 

 


