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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 
Yleistä Kertomusvuosi oli osastomme 33. toimintavuosi.   

 
Kokoukset ja tilaisuudet 

Sääntömääräinen vuosikokous 21.5.2015 
 

Vuosikokous pidettiin 21.5.2015 Kälviällä Liljan kartanossa. Kokoukseen osallistui 42 henkilöä, 
joista 38 jäsentä. 
Vuosikokouksen avasi osaston puheenjohtaja Marja-Leena Läspä. Kokouksen puheenjohtajan toi-
mi Aulis Karvonen Vetelistä, sihteerinä osaston sihteeri Eira Kaipainen, ja pöytäkirjan tarkastivat 
Hilkka Märsy Kokkolasta ja Pirjo Lehtonen Himangalta. 
Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Marja-Leena Läspä Kokkolasta. 
Hallituksesta erovuorossa olleet Liisa Harju Nivalasta ja Annikki Korpijärvi Kokkolasta valittiin 
jatkoon. Osaston sihteerinä toiminut Eira Kaipainen pyysi eroa hallituksesta ja uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Pirjo Keskitalo Kokkolasta.  
Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkoi vuosikokouksesta ja päättyy vuoden 2016 vuosiko-
koukseen.   
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Heikki 
Kippo ja varalle Kyllikki Kailajärvi. Kokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokous hy-
väksyi myös hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja ta-
lousarvioksi vuodelle 2016.  
Vuoden 2016 jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään eli 10 €.   
Hallituksesta pois jäänyttä Eira Kaipaista kiitettiin lämpimästi 
kukkasin ja puheenjohtajan neulomin lämpimin villasukin 
aktiivisesta panoksesta jota hän on osaston ja sen jäsenten hyväksi hallituksessa ja sihteerin tehtä-
vässään antanut.  

 
Hallituksen kokoukset 

 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa: 
 9.2. Nivalan Op, 21.5. Liljan Kartano Kälviä, 16.6. Ylivieskan Op sekä 10.11.Maggie, Alaveteli. 
Hallituksen kokouksia on suunniteltu pidettäväksi alueen osuuspankeissa, jolloin olemme samalla 
kuulleet ajantasaista tietoa paikallisesta osuuspankista kuin myös koko OP-Ryhmästä.  
Lisäksi vierailut ovat antaneet mahdollisuuden tavata paikallisia toimihenkilöitä ja tutustua heihin. 
Suuret kiitoksemme tarjoilusta, tiloista, toimitusjohtajien ajankohtaiskatsauksista ym. osuuspan-
keille, joissa olemme kokoustaneet. 

Hallitus  
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.  Kuluneen toimintavuonna puheenjohtajana 
toimi Marja-Leena Läspä Kokkolasta. 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen 
päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua. Osaston puheen-
johtajan vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hänen toimikautensa alkaa valinnan tehneen 
vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen. Osas-
ton hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.    
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Hallituksen jäsenet 
 

Puheenjohtaja      Marja-Leena Läspä, Merikotkantie 17 as 1, 67200 KOKKOLA 
  puh.050 3421 213, marja-leena.laspa@anvianet.fi   
Varapuheenjohtaja Tuulikki Turunen, Passintanhua 33, 85100 KALAJOKI 
  puh. 040 7023 852, t.turunen2@luukku.com  
Rahastonhoitaja  Liisa Harju, Ruojantie 17, 85500 NIVALA 
  puh. 050 3532 351, liisa.k.harju@kotinet.com 
Sihteeri 21.5.2015 saakka    Eira Kaipainen, Vanha Veistämöntie 71, 67300 KOKKOLA 
  puh. 044 0877 442, eira.kaipainen@peconra.fi 
Sihteeri 21.5.2015 alkaen Raija Mannberg-Hillilä, Kaljaasi 24, 67300 KOKKOLA 
  puh. 050 5485 228, raija.mannberg-hillila@pp.kpnet.fi  
Jäsen  Liisa Forslund, Akolantie 9, 68100 HIMANKA 
  puh. 040 8433 489, liisa.forslund@kotinet.com  
Jäsen 21.5.2015 alkaen Pirjo Keskitalo, Herman Renlundinkatu 36 A 5,67200 KOKKOLA 
  puh. 050 4631 301, pirjo.keskitalo@icloud.com 
Jäsen   Annikki Korpijärvi, Tervasatamantie 8 A, 67300 KOKKOLA 
   puh. 040 7007 990, annikki.korpijarvi@anvianet.fi  

   
Taloudesta  
 

OP-eläkeläisten määrä oli osastossamme kertomusvuoden lopussa 291, joista 10 euron  
jäsenmaksun maksoi 98 henkilöä. Jäsenmaksutuloja kertyi 980 €. Vastaavat luvut edellisvuonna 
olivat 280/75 jäsenmaksun maksanutta.  Jäsenmaksuista ei ole lähetty erillistä maksulomaketta 
vaan jäsentiedotteessa kerrotaan tilinyhteystiedot jäsenmaksun suorittamiseen. 

Toimintatukea saimme vuonna 2015 Keski-Pohjanmaan OP-liitolta 1200 € sekä OPH-eläkeläiset 
ry:ltä osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa tukea 210 €.             
Erityinen kiitos Op-liitolle ja sen jäsenpankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka avulla olemme 
voineet tarjota jäsenillemme muistorikkaita yhdessä olon hetkiä mm. Kälviän Kevätkeikauksen yh-
teydessä. Tilivuoden tulos oli 301,72 e ylijäämäinen. 
 

Toiminnantarkastajat 
  
 Varsinainen   Heikki Kippo, heikki.kippo@luukku.com  

Varalla  Kyllikki Kailajärvi, puh. 050 4626 474 
 

Muu toiminta 
 

Kevätkeikaus Liljan kartanolla 21.5.2015 
 

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin virkistyspäivä ”Kevätkeikaus” jäsenistölle seuralaisineen. 
Paikalla oli kaikkiaan 56 henkilöä joista 38 varsinaista jäsentä sekä 18 seuralaista. 
Yhteisen päivän aloitimme Liljan kartanon herkullisella lounaalla Tapani Riipan taustamusiikkia 
kuunnellen. 
Ennen virallista vuosikokousta kuulimme vielä Kokkolan Osuuspankin toimitusjohtajan Kimmo 
Peurannon mielenkiintoisen puheenvuoron ja terveiset paikallisesta osuuspankista kuin myös Op-
Ryhmästä. 
Vuosikokoukseen voivat osallistua jäsenten lisäksi myös seuralaiset, seuralaisilla oli 
mahdollisuus myös ulkoiluun ja seurusteluun aurinkoisessa kevät säässä.  
Virallisen kokouksen jälkeen päivä jatkui tangokuningas Matti Korkialan lauluilla 

säestäjänään Tapani Riippa.  
Korkiala ja Riippa laulattivat yleisöä myös yhteislauluin.   
Tilaisuudessa osaston sihteeri Eira Kaipainen lausui koskettavasti kat-
kelman Pikku-Prinssi kirjasta. 
 
Lopuksi vielä saimme nauttia maistuvat täytekakkukahvit. 

222
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Merkkipäivä- yms. muistamiset 
 

Lähetimme onnittelukortit 70-, 80-, ja 90 -vuotta täyttäneille. Kertomusvuonna kortteja lähetet-
tiin OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä-aikatietojen mukaisesta 24 kpl. Lisäksi oli 
vuoden aikana muita onnitteluja ja muistamisia. 

 
Muuta toimintaa 

 
Valtakunnallisille vuosikokous-/kesäpäiville 11-13.8.2015 Porin Yyterissä osallistui kolme osas-
tomme hallituksen jäsentä, kaksi muuta jäsentä sekä kaksi puolisoa.  
Osallistujat maksoivat itse osallistumiskulut, osasto maksoi bensakuluja yhteiskyydeistä . 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

Edustukset 
 

Osastostamme rahastonhoitaja Liisa Harju valittiin OPH-eläkeläiset ry:n vuosikokouksessa 
11.8.2015 OPH-eläkeläiset ry:n hallitukseen kaudelle 2015 - 2018. 

 
Tiedotus 

 
Kokouskutsu vuosikokoukseen lähetetään koko jäsenistölle kirjeenä.  
OPH-eläkeläiset Keski-Pohjanmaan osasto käyttää tiedottamiseen myös mm. www. sivuja osoit-
teessa http://www.oph-eläkeläiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa -johon toivomme kaikkien jäsen-
temme tutustuvan. 
Lisäksi on tarvittaessa käytetty Keskipohjanmaa lehden menopalsta ilmoittelua. 
 
Hallituksen toiveena on, että sihteerille mahdollisimman monet ilmoittaisivat sähköpostiosoitteen 
tai puhelinnumeron, joka mahdollistaisi myös kiireellisten viestien jakamisen jäsenistölle. 
 
 
OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA 
Hallitus 
    


