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OPH-Eläkeläiset ry  Kainuun osasto 

 
 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2017 
 
YLEISTÄ 

Vuosi 2017 oli osaston 31. toimintavuosi. Jäsenmaksua perittiin viidennen kerran. Jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä, á 5,00 € osastossa on 53. Jäsenkirjeitä ei enää lähetetä postissa kaikille, vain uusille eläkeläisille ja 
heille joilla ei ole sähköpostia, kirjeitä lähti yhteensä 18 kappaletta ja loput 54 henkilöä saivat sähköpostia 
sihteeriltä. Jäsenmaksun maksoi 75 % kirjeen/sähköpostin saaneista. 
 
HALLITUS  2017 
 
Pirkko Lumpo  pj.    pirkko AT lumpo.fi    050 0818 141 
       Kuurnantie 39 as 16, 87200 Kajaani 
Annikki Laine  vpj.  (2015-2018) laineenannikki AT gmail.com   044 3121 336   
      Kontionkatu 11 A 6, 88900 Kuhmo  
Helena Juntunen sihteeri (2015-2018) helena.a.juntunen AT tutka.net   050 301 2142 
       Kauppatie 2, 89920 Ruhtinansalmi 
Risto Muranen  jäsen (2018-2020) risto.j.muranen AT gmail.com    0500 387 394 
      Heinäkatu 10, 88600 Sotkamo 
Kirsti Heikkinen  jäsen  (2018-2020) KirstiHeikkinen AT luukku.com    044 255 4758 
      Kangaskyläntie 25, 89400 Hyrynsalmi 
 
Rahastonhoitaja 
Marja-Liisa Perhovaara    Pappilanniementie 183, 87850 Paltaniemi, 050 404 7813 
      jorma.perhovaara AT kajaani.net  
 
Toiminnantarkastaja 

Aino Sirviö ja varalla on Hannu Sirviö. 
 
KOKOUKSEN 

Osaston vuosikokous pidettiin Paltamossa 14.6.2017. Kokouksessa osallistujia oli 24.   
Hallitus piti kokouksen 16.2. ja 14.6. Paltamossa. 
 

VUOSIKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN PALTAMOSSA 14.6.2017  
 
Kokoonnuimme Paltamon Osuuspankille ja nautimme kahvit. Toimitusjohtaja Jorma Niemi esitti sarjan 
lähikuvia luonnon ihmeellisestä maailmasta.  Osallistujia kahvihetkeen oli 27. 

 
Vuosikokous 

Vuosikokouksessa oli läsnä 24 jäsentä. Puhetta johti Seppo Rytivaara.  
Hallituksen jäsenmäärä pidettiin entisellään. Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Lumpo Kajaanista. Hallitukseen 
valittiin Kirsti Heikkinen Hyrynsalmelta ja uutena jäsenenä Risto Muranen Sotkamosta. Todella pitkäaikainen 
hallituksen jäsen Osmo Kupiainen päästettiin tästä hommasta ”eläkkeelle”. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
edelleen Aino Sirviö, varalle valittiin edelleen Hannu Sirviö.  
Tilipäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin, samoin hallituksen esittämä jäsenmaksu 6 € per vuosi.  
Hallituksen esittämä vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin.  
Seuraavan vuoden kokouspaikkakunnaksi valittiin Sotkamo. 
Tiedotettiin, että niille henkilöille joille tapahtumien linja-autokyyti Kajaanista ei passaa ja tulevat 
henkilöauton porukkakyydillä esim. kesätapahtumaan maksetaan korvausta matkoista 0,20 €/km. 
Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan 0,30 €/km. 
 

Ruokailu ja iltapäivän retki 

Lounastimme Ravintola Paltamon sydämessä ja sen jälkeen saatiin kuulla Golf-kenttäyhtiön esittely. Jorma 
Niemen opastuksella kävimme tutustumassa Kivesvaaran kivipuistoon ja matkalla kuulimme mielenkiintoisen 
esityksen Paltamon luonnosta. Sitten oli vuorossa Nerve Oy:n korukivipaja Kainuun Opistolla ja sen jälkeen 
Kainuun Opiston esittely. Lähtökahvit joimme Opistolla.  
Lämpimät kiitokset Paltamon Osuuspankille runsaasta tarjoilusta. Kiitos myös kaikille mukana olleille. Entisiä 
työtovereita ja osuuspankkilaisia tuttuja on aina mukava tavata. 
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KONSERTTI JA PIKKUJOULU KUHMO-TALOSSA 

Joulukuun 1. päivänä kokoonnuimme Kuhmo-talolle. Nautimme jouluaterian Juttua-kahvilassa.  
Kuuntelimme Sinivalkoiset legendat –viihdekonsertin.  Tapahtuma sai suuren suosion ja osanottajia oli 40 
henkilöä. 
(Syksylle oli suunnitelmassa alun perin reissu Tallinnaan, mutta osanottajia ei ilmaantunut tarpeeksi.) 

MUUTA 

Loppuvuodesta tuli yllättäen tieto, että emme jatkossa saa Eläkekassalta eläkeläisten osoitelistoja emmekä 
osoitetarroja. Tämä johtuu EU:n tietosuoja-asetuksesta, jonka mukaa henkilöiden yhteystietoja ei saa 
toimittaa ilman asianomaisen lupaa eikä Eläkesäätiö/Eläkekassa näitä lupia kerää. 
Suusanallinen tiedon levittäminen osastomme olemassaolosta ja toiminnastamme sekä tiedottaminen 
valtakunnallisesta OPH-eläkeläiset yhdistyksestä on nyt entistäkin tärkeämpää kun tapaamme toisiamme. 
OPH-eläkeläiset –lehti luultavasti tulee jatkossakin, on tieto tällä hetkellä. 

Ja henkilöt, jotka ovat ehkä jo jonkin aikaa olleet eläkkeellä, mutta eivät jostakin syystä ole innostuneet 
tulemaan mukaan, niin tervetuloa porukkaan. Levittäkää tietoa. Yhteydenotto sihteeriin ja laitetaan nimi ylös. 

Muistutamme edelleen jäseniä, että ilmoitatte sihteerille sähköpostiosoitteenne, jotta voimme käyttää 
edullista sähköpostia yhteydenpidossa. Sähköpostiosoitteita on nyt sihteerillä 52. Jäsenlistalla on kaiken 
kaikkiaan 67 nimeä. 
 


