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TOIMINTAKERTOMUS 2020                              

osaston 38. toimintavuosi.   

 

 

Yleistä  

  

Kuluneen vuoden 2020 toiminta jäi hyvin vähäiseksi koronapandemian johdosta.  

Toiminta osastossa kuin myös valtakunnallisessa yhdistyksessä on ollut hiljaista ja useita vuoden 

ajalle suunniteltuja tapahtumia ja kokoontumisia on jouduttu perumaan.  

Koska fyysiset tapaamiset ovat jääneet vähäisiksi, on sosiaalisten yhteyksien ylläpito kuten 

puhelimen, sähköpostin, whatsapp yms.ryhmien välityksellä muodostunut tärkeäksi 

tapaamismuodoksi. 

 

Sääntömääräinen vuosikokous 5.11.2020  

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.11.2020 Kokkolassa Nuorisokeskus Villa Elban tiloissa. 

Kokoukseen osallistui kaikkiaan 15 henkilöä, joista neljätoista osaston jäsentä.   

Kokouksessa valittiin osaston puheenjohtajaksi Marja-Leena Läspä uudelle 

toimikaudelle. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pirjo Lehtonen ja Raija Mannberg-Hillilä 

valittiin jatkoon kaudelle 2020-2022. Seija Peltosen ilmoitettua ettei ole 

käytettävissä jatkokaudelle hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Birgitta Eskola 

Kokkolasta.  

Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kippo ja varalla Liisa 

Kattilakoski.   

Jäsenmaksu vuonna 2021päätettiin säilyttää entisellään eli 10 €/jäsen.  

 

Hallituksen kokoukset 

  

Hallitus kokoontui 21.1.2020 Kokkolassa, 25.8.2020 Himangalla sekä lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 

14.4.2020. Edellä mainittujen lisäksi uusi vuosikokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen 5.11.2020 

Kokkolassa. Kokouksessa hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Läspä ilmoitti eroavansa hallituksesta ja näin 

ollen hallitus toimii 6.11.2020 alkaen varapuheenjohtajan johdolla tulevaan vuosikokoukseen saakka.  

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen 

päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua.  

  

Hallituksen jäsenet 2020: Puheenjohtaja Marja-Leena Läspä 5.11.20 saakka, varapuheenjohtaja Pirjo Lehtonen, 

 Liisa Harju rahaston hoitaja, Raija Mannberg-Hillilä sihteeri,, Pirjo Keskitalo, Annikki Korpijärvi sekä Seija Peltonen 

5.11.2020 saakka ja Birgitta Eskola 5.11.2020 alkaen  

 

Talous    

  

OPH-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden alussa 298 vuoden lopussa 296 (- 2), joista 

vuonna 2020 jäsenmaksun osastolle maksoi 78 jäsentä (109/2019).   

Alueosastot saivat vuonna 2020 jäsenrekisterin käyttöoikeudet, joten jäsenten tietojen päivittämistä on tehty 

aloitettu osastossa. Jäsenrekisteriä käyttöoikeus on osaston sihteerillä. 

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaan Osuuspankeilta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä 

osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa palautusta 134,10 €. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen.   

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöstiedoista.   

Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan alueen Osuuspankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka avulla olemme 

voineet jatkaa toimintaa Keski-Pohjanmaalla OPH eläkeläisten tapahtumien ja yhteyden ylläpitämiseksi. 



  

Toiminannan tarkastajina 2020 ovat toimineet varsinaisena Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski  

 

 

Muita toiminta    

  

Keski-Pohjanmaan alueen OPH-eläkeläiset ovat vuosien aikana kokoontuneet myös useilla paikkakunnilla pankki- 

kohtaisiin tapaamisiin joko yhteisille ´kaffeille´, joululounailla, kuntosali- tai muihin liikunnallisiin ryhmiin.  

Näistä tapahtumista suurin osa on ollut tauolla korona tilanteesta johtuen. 

Yhteisiä WhatsApp ja Facebook ryhmiä on koottu sekä sähköpostin välityksellä on lähetetty jäsenistölle myös 

muita viestejä   

Syntymäpäivä onnittelukortit on lähetetty 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille jäsenille.  

 

Tiedotus  

  

Vuosikokouksen kutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille, joiden email osoite on ilmoitettu. Kokouskutsut ymt 

osaston tiedotteet on julkaistu osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa.   

Tämän lisäksi tapahtumista on ilmoitettu Keskipohjanmaa lehden menopalstalla sekä Kalajokilaakso lehdessä. 

 

 

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA  

Hallitus  
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