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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 

Kertomusvuosi oli osastomme 31. toimintavuosi.  Osastomme jäsenmäärä oli vuoden 2013 lo-
pussa 269, kun se edellisvuoden lopussa oli 267.   

Taloudesta Osaston jäsenmaksun 10 € maksoi 96 jäsentä, joten jäsenmaksutuloja kertyi 960 €. Kerto-
 musvuonna saimme toimintatukea Keski-Pohjanmaan OP-liitolta 1200 € sekä OPH-eläkeläiset  

ry:ltä muiden osastojen tapaan jäsenmäärän mukaista tukea 133,50 €.  Jäsenmaksujen ja tuki-
joidemme ansiosta meillä oli ilo tarjota kesäretken osallistujille lounas ja ohjelma. Lämmin kiitos 
tukijoillemme!   
 

Kokoukset ja tilaisuudet 

 Sääntömääräinen vuosikokous 27.6.2013 Safaritalo, Hiekkasärkät, Kalajoki 
Tällä kertaa vuosikokous pidettiin melkeinpä hiekkadyyneillä, Safaritalossa Hiekkasärkillä. Kokouk-
sessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen avasi osaston varapuheenjohtaja  
Marjatta Sirén. Henkilövalinnat sujuivat hyvässä yhteisymmärryksessä. Osaston puheenjohtajaksi 
valittiin Marja-Leena Läspä, erovuorossa olleen Irmeli Annanolli-Sandströmin jälkeen uutena jäse-
nenä hallitukseen valittiin Eira Kaipainen, erovuorossa olleet Liisa Harju ja Annikki Korpijärvi valit-
tiin uudelleen. Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski. 
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu-
vapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuosikokous päätti myös vuoden 2014 toimintasuunni-
telmasta ja talousarviosta. Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 10 €. Vuosikoko-
uksen puheenjohtajana oli Marja-Leena Läspä ja sihteerinä osaston silloinen sihteeri Irmeli  
Annanolli-Sandström. Jäsenosallistujia oli 16. Kokouksen ja osaston tarjoaman lounaan jälkeen 
mentiin bussilla… 

  
 Kesäpäiväretki 27.6.2013, Kalajoki 

Kalajokiset sanovat, että meri ei missään muualla ole niin läsnä kuin Kalajoella. Tiedä häntä…, 
mutta Hiekkasärkkien avara, ainutlaatuinen merellinen luonto sekä meren ja joen rannalle levittäy-
tynyt, vauras, kaunis Kalajoen kaupunki näyttivät meille parastaan kesähelteisenä retkipäivänä. Päi-
vän ohjelma tosin jouduttiin pikapikaa muuttamaan kun taivas äkkiä tummui ja ukkospilvet kerään-
tyivät yllemme. Niinpä pääosin ulos luontoon suunniteltu ohjelmamme kartingratoineen ja vaellus-
reitteineen muuttui luovasti ja pikavauhdilla opastetuksi kiertoajeluksi Kalajoella. Ja sehän osoit-
tautuikin onnistuneeksi ratkaisuksi. Saimme pikavaroituksella bussin ja hyvän, kokeneen bussinkul-
jettajankin hallituksen lähipiiristä, myös asiantunteva opas löytyi nopeasti. Ja pian bussin täytti iloi-
nen puheensorina. Tutustuimme mm. Hiekkasärkkien alueeseen, kaupunkiin ja jokivarren idylli-
seen maalaismaisemaan. Vierailimme mm. Etelänkylällä sijaitsevassa ihastuttavassa Galleria Kivitu-
vassa, joka on uuden elämän saanut 1900-luvun alun kivinavetta. Yläkerrassa on mm. taiteilijan 
ateljee ja alakerrassa näyttelytilat, lattiana paljasta peruskalliota. Bussimme kaarsi myös historial-
lisen Tyngän Myllyn pihaan. Myllyn myymälästä ostimme kotiinviemisinä puhtaasta kotimaisesta vil-
jasta valmistettuja ”puuroaineksia”.  Mielenkiintoinen oli myös jokisuulla sijaitseva markkinapaikka 
Plassi kauniine vanhoine puutaloineen. Plassin juuret ulottuvat 1500-luvulle.  Kuulimme myös mu-
kavia tarinoita entisestä ja nykyisestä elämänmenosta Kalajoella. Leppeän kesäsateen ropistessa ja 
ukkosen vaimeasti jyrähdellessä palasimme takaisin Safaritalolle kosolti uutta tietoa lakkarissa.  
Suurkiitos onnistuneesta päivästä - ei aina tarvitse lähteä merta edemmäs… Osallistujia oli 25.  
 
Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa: 21.2. Kälviällä, 25.4.  Nivalassa, 18.9. ja 19.11. 
Kokkolassa. 
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Hallitus 27.6.2013 alkaen  
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 
Toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisestä ja päättyy osaston kokouksen päät-
tymiseen kahden vuoden kuluttua. Osaston puheenjohtajan valitsee osaston vuosikokous vuo-
deksi kerrallaan. Hänen toimikautensa alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja 
päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen. Osaston hallitus valitsee keskuudestaan 
hallituksen varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä ottaa 
muut tarvittavat toimihenkilöt.    
 
Puheenjohtaja     (27.6. saakka) Erkki Maunumäki, Svahnintie 15, 68300 KÄLVIÄ 
  puh. 050 412 6219, erkki@kalvialainen.com 
        (27.6. alk.) Marja-Leena Läspä, Merikotkantie 17 as 1, 67200 KOKKOLA 
  puh.050 342 1213, marja-leena.laspa@anvianet.fi  
 Varapuheenjohtaja Marjatta Sirén, Paarmanpolku 7 as 20, 67800 KOKKOLA,  
  puh. 0400 674 377, marjatta.siren@hotmail.fi  
Rahastonhoitaja  Liisa Harju, Ruojantie 17, 85500 NIVALA 
  puh. 050 353 2351, liisa.k.harju@kotinet.com 
Sihteeri   (18.9. saakka) Irmeli Annanolli-Sandström, Himangantie 734, 69100 KANNUS 
  puh. 050 404 9555, irmelas@suomi24.fi  
        (18.9. alk.) Eira Kaipainen, Vanha Veistämöntie 71, 67300 KOKKOLA 
  puh. 044 087 7442, eira.kaipainen@peconra.fi 
Jäsen  Aulis Karvonen, Harmaakiventie 21, 69700 VETELI 
  puh.040 504 6332, aulis.karvonen@veteli.fi  
Jäsen   Annikki Korpijärvi, Tervasatamantie 8 A, 67300 KOKKOLA 
   puh. 040 700 7990, annikki.korpijarvi@anvianet.fi  
Jäsen  Tuulikki Turunen, Passintanhua 33, 85100 KALAJOKI 
  puh. 040 702 3852, t.turunen2@luukku.com  

   
Toiminnantarkastajat 
 
 Varsinainen   Heikki Kippo, heikki.kippo@luukku.com  
 Varalla  Liisa Kattilakoski, lkattilakoski@yahoo.com   
 
 
Merkkipäivä- yms. muistamiset 
 

Lähetimme edelleen onnittelukortit 75-, 80-, 85- ja 90 -vuotta täyttäneille. Kertomusvuonna kort-
teja lähetettiin jäsenluettelosta poimittujen tietojen mukaisesti 18 kpl. Lisäksi oli muita onnitteluja 
ja muistamisia. 

 
 
Muuta toimintaa 
 

Valtakunnallisille Rovaniemen vuosikokous-/kesäpäiville osallistui yksi osastomme/hallituksen jä-
sen. Hän maksoi itse osallistumiskulunsa. Osastomme jäseniä on osallistunut myös OPH-
eläkeläiset ry:n järjestämille valtakunnallisille matkoille.  

 
Edustukset 
 

Osastostamme ei ollut kertomusvuonna edustajaa valtakunnallisen OPH-eläkeläiset ry:n hallinnos-
sa. Osastomme hallitusvuoro on kaudella 2015–2018 (Kaakkois-Suomi ja Keski-Pohjanmaa). 
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