
OPH-eläkeläiset, Keski-Suomen osasto 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
  
Jäsenistö 
 
Vuosi 2014 oli osastomme 37. toimintavuosi. 
Jäsenmaksun maksaneita varsinaisia jäseniä oli 119. 
Jäsenmaksua perimme kymmenen (10) euroa kuluneelta vuodelta. 
Puolisot/kumppanit ovat maksaneet tukimaksua kymmenen (10) euroa vuodessa. He 
ovat myös olleet tervetulleita retkille ja tilaisuuksiin. Tukimaksua on maksanut 34 
puolisoa/kumppania. Maksaneita jäseniä on yhteensä 153. 
 
 
Hallitus 
 
Pekka Harju   puheenjohtaja 
Pekantie 4  
4300 Saarijärvi    
harju.pekka@luukku.com 
puh.0400 63616 
 
Anneli Kauppinen   sihteeri 
Viertäjäntie 2 
40320 Jyväskylä    
anri.kauppinen@gmail.com 
puh. 040 740 7710 
 
Marita Halinen   rahastonhoitaja 
Majavakuja 4  
40400 Jyväskylä    
050 3477630 
 
Kaija Malvisto   varapuheenjohtaja 
 
Ritva Pummila   jäsen 
 
Leena Saarikettu   jäsen 
 
Marja Vainikainen   jäsen 
   



Tuula Sippa  toiminnantarkastaja 
Maj-Lis Kääriäinen  varatoiminnantarkastaja 
 
Kokoukset 
 
Vuosikokous pidettiin Jyväskylässä Hotelli Albassa 20.3.2014 yhdessä Keski-
Suomen Osuuspankin eläkeläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 38 jäsentä. 
Vesa Väänänen Peurungasta kertoi valtakunnallistan kesäpäivien liikuntatarjonnasta 
sekä Hotelli- Liikunta- ja Virkistyskeskus Peurungasta. 
Markkinointijohtaja Veijo Virtanen Keski-Suomen Osuuspankista kertoi pankin 
kuulumisia, omistajajäsen nimen muuttumissta asiakasomistajaksi. Pivo-palvelusta 
saimme myös tietoa. Lopuksi hän luki Tommi Hellestenin ajatuksia. 
 
Vuoden aikana jäsenille on lähetetty 3 jäsenkirjettä. Hallitus kokoontui 2 kertaa. 
Hoidimme kokousasioita myös sähköpostitse. 
 
 
Toiminta 
 
Valtakunnalliset kesäpäivät järjestettiin Keski-Suomessa Laukaan Peurungassa 18.- 
20.8. 2014.  Kesäpäivien teemana oli ”Elämän laadun parantaminen”. 
Peurunka vastasi päivien liikunnallisesta ohjelmasta. Ohjelmassa monipuolisesti 
liikuntaa kaikille ja kaikenkuntoisille. Vesa Väänänen luennoi saapumispäivänämme 
ravinnosta, unesta ja liikunnasta. 
Illalla oli juhlaillallinen, juhlapuheen piti toimitusjohtaja Keijo Manner. 
Seuraavana aamuna riensimme aamu-uinnin jälkeen eri liikuntapaikoille ja moni 
kokeili itselleen uutta lajia. Luonto kuntosalina oli yksi suosituimmista. Iltapäivällä 
oli myös ensi kertaa ohjelmassa osastojen välinen mölkkykisa.  
Keskiviikko iltana oli cocktailtilaisuus. Illan aikana esiintyi mm. Elvis yhdessä 
keskisuomalaisen veljensä Alpon kanssa. 
 Ilta jatkui vielä tanssin merkeissä. 
Lähtöaamuna kokoonnuimme rantapaviljonkiin pieneen laulu- ja hartaushetkeen. 
Kirkkoherra Timo Vuojus saatteli meidät kotimatkalle. 
Alpo Tanskanen juonsi molempien iltojen ohjelmat. 
Kaikkiaan päiville osallistui 110 henkeä, joista puolisoita oli 17. 
Osastostamme osallistui 25 henkeä, joista puolisoita oli 3. 
 
 Joulunalustapahtuma oli perinteisesti Jyväskylän kaupungin teatterilla. 
Teatteri kokeili arkipäivän päivänäytöksiä ja ainakin pitkämatkalaisille tämä sopi 
hyvin. Päiväesitys alkoi kello 12.00. 
Tapahtumaan osallistui 70 henkeä, lisäksi 4 henkilöä kävi puurolla ja tapaamassa 
työkavereitaan ja ystäviään. 
 Keski-Suomen Osuuspankki tarjosi glögit ja joulupuuron. 



Pankin edustaja Katri Tynkkynen kertoi ajankohtaista Keski-Suomen Osuuspankista. 
Ajankohtaista asiaa sijoittamisesta sekä Pivo- palvelusta. 
 
Hersyvän hauskaan Lainahöyhenissä esitykseen päättyi tilaisuutemme. 
 
 Lämpimät kiitokset Keski-Suomen Osuuspankille kaikesta tuesta vuoden aikana. 
Kiitokset myös Keski-Suomen Osuuspankkiliiton jäsenpankeille kesäpäivien tuesta. 
 
Yhdistyksemme jäsenten keski-ikä on kohtuullisen korkea. 
 Pankeista on jäänyt ja lähivuosina jäämässä väkeä eläkkeelle. Haasteemme onkin 
kuinka saamme uudet eläkeläiset mukaan toimintaamme. 
 
Kiitokset jäsenille osallistumisesta tapahtumiimme. 
 
 
 
 
 


