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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017            

                                 

Yleistä 

 

          Kertomusvuosi oli osaston 35. toimintavuosi.   

 

Sääntömääräinen vuosikokous 23.5.2017 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Alavieskan Linnakalliolla 23.5.2017.           

Osallistujia paikalla oli 46 henkilöä joista 31 varsinaista jäsentä. Vuosikokouksen avasi osaston               

puheenjohtaja Marja-Leena Läspä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kippo Kokkolasta, sihteerinä 

osaston sihteeri Raija Mannberg-Hillilä, ja pöytäkirjan tarkastivat Irma Liedes ja Päivi Härmälä Kokkolasta. 

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marja-Leena Läspä Kokkolasta uudelle toimikaudelle. 

Hallituksesta erovuorossa olleet Liisa Harju (Nivala), Pirjo Keskitalo (Kokkola) ja Annikki Korpijärvi (Kok-

kola) valittiin jatkoon toimikaudelle vuosikokouksesta 2017- vuosikokoukseen 2019. 

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Kippo ja varalle Liisa Kattilakoski.  

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2018 ja päätti 

2018 kannettavan jäsenmaksun määräksi entisen eli10 €/jäsen. 

 

Hallituksen kokoukset sekä hallituksen jäsenet 

 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolmeen kertaa eli 16.3.2017 Kokkolassa, 12.6.2017 Kälviällä sekä 

23.11.2017 Kokkolassa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.  Kuluneena toiminta-

vuonna puheenjohtajana toimi Marja-Leena Läspä Kokkolasta. Osaston puheenjohtajan vuosikokous valit-

see vuodeksi kerrallaan.  Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä 

ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päätty-

misestä ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua. 

Osaston hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai 

ulkopuolelta sihteerin sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.    

 

Hallituksen jäsenet 2017:  

Puheenjohtaja  Marja-Leena Läspä 

varapuheenjohtaja Tuulikki Turunen 

rahastonhoitaja Liisa Harju 

sihteeri Raija Mannberg-Hillilä  

Liisa Forslund 

Pirjo Keskitalo 

Annikki Korpijärvi 

 

Toiminannan tarkastajat 

 

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski 
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Talous  

 

OP-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden lopussa 314 OP-Eläkekassalta saamamme 

jäsenluettelon mukaisesti.  Jäsenmaksua osastolle maksoi 83 henkilöä ja jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 

855 euroa - osa maksaneista tilitti useamman vuoden jäsenmaksun takautuvasti. 

Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 305/100 jäsenmaksun maksanutta. Jäsenmaksun suorittamiseksi osas-

ton tiliyhteystiedot on lähetetty kaikille jäsenille vuosikokouskutsukirjeessä.             

Vuonna 2017 Keski-Pohjanmaan OP-liitolta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä 

osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa tukea 228,75 € eli 0,75 e/ jäsen.              

Tilivuoden tulos oli 437,07e alijäämäinen. Tarkemmat tiedot selviää tilinpäätöstiedoista.  

Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan Op-liitolle ja sen jäsenpankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka 

avulla olemme voineet tarjota jäsenillemme erilaisia tapahtumia ja yhdessä olon hetkiä. 

Muu toiminta 

 

Kevätretki/ vuosikokousretki Linnakalliolle 

  

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin virkistystapahtuma kevätretken mer-

keissä Alavieskan Linnakalliolla. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan kolmekymmen-

täyksi varsinaista osaston jäsentä sekä viisitoista seuralaista. Matka Kokkolasta 

Lohtajan, Himangan ja Kalajoen kautta Alavieskaan matkattiin linja-autolla. Osal-

listujia tilaisuuteen saapui myös Nivalasta, Kannuksesta ja Ylivieskasta. 

Linnakalliolla Alavieskan Osuuspankin rahoituspäällikkö Heikki Niskala esitteli pankkia ja paikkakun-

taa sekä luovutti OPH-Eläkeläisille pankin 100-vuotisjuhlakirjan ”Sata vuotta ihmisen puolella 1916-

2016”. Lisäksi Heikki Niskala kertoi paikallisista menestyneistä urheilijoista, jotka tunnetaan laajasti 

koko Suomessa kuten Pentti Kahma, Rauli Pudas sekä Teemu Kattilakoski.                               

Historiatietona Heikki Niskala kertoi myös sen, että Suomessa vietettiin ensimmäisen kerran       

Äitienpäivää 1918 Alavieskassa. Niskala kuvasi Alavieskan aluetta Suomen ”vilja-aitaksi”.  Lisäksi 

kuulimme pankki-alan muutoksista mm. sähköisten palvelujen laajentumisista, joka herätti suurta 

kiinnostusta kuulijoissa. Lopuksi Heikki Niskala vastasi osallistujien kysymyksiin. 

Kokouksen jälkeen saimme tutustua Linnakallion pihapiiriin yrittäjä Tiina Ojakankaan opastuksella. 

Ojakangas kertoi Linnakallion syntyhistoriaa kuinka hänen isänsä Kosti Nahkala oli luonut tämä us-

komattoman kokonaisuuden Taluskylän Linnakalliolle, jossa kaikkiaan 35 eri rakennusta   mm kaksi 

kirkkoa eli Pahkakirkko ja Riihikirkko, kokoontumis- ja majoitustiloja, savusaunan jne. Loppukah-

vien lomassa järjestettiinpika-arpajaiset osallistujien kesken. 

OPH-Eläkeläiset vuosikokous Tampereella 15.-17.8.2017 

Yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2017 oli asetettu osallistuminen suurella joukolla OPH-Eläkeläisten valtakun-

nallisille kesäpäiville, jotka järjestettiin Tampereella 15.-17.8.2017.                  Osasto kan-

nusti jäseniään mukaan osallistumalla vuosikokouksessa läsnä olleitten jäsenten matkakustannuksiin.  Kesä-

päiville osallistui osastostamme kymmenen henkilöä, joista kolme puolisoa. 

Sähköiset palvelut koulutus Kokkolassa 9.10.2017 

Kokkolassa järjestettiin Keski-Pohjanmaan Osuuspankin Kokkolan tiloissa koulutuspäivä, jossa tutustuttiin 

pankin uusiin sähköisiin palveluihin mm. älypuhelinta/tablettia käyttäen. Tilaisuuden 

alussa toimitusjohtaja Kimmo Peuranta esitteli pankin tulosnäkymiä ja kertoi OP-ryh-

män kuulumisia. Tilaisuuteen osallistui    kaksikymmentäkaksi entistä toimihenkilöä. Ti-

laisuus koettiin kiinnostavana ja se innosti osallistujia ottamaan uudet palvelut kokonais-

valtaisesti käyttöön. Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan Osuuspankille tilaisuuden mah-

dollistamisesta, tiloista, opastuksesta ja tarjoilusta. 
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Lymyilevä Kokkola 4.12.2017 

Jäseniltä tulleissa toiveissa on esitetty mm. yhteisiä teatteri/ konsertti tapah-

tumiin osallistumista. Osastomme valitsi yhteiseksi teatteriesitykseksi ”Ly-

myilevä Kokkola-Revyyn” 4.12.2017. Osallistujia tilaisuudessa oli kaikkiaan 

38 henkilöä eri puolelta Keski-Pohjanmaata. 

Muita jäsentapahtumia alueella  

 

Keski-Pohjanmaan alueen OPH-eläkeläiset kokoontuvat useilla paikkakunnilla myös ns. pankkikohtaisiin 

tapaamisiin joko yhteisille ´kaffeille´, joululounailla tai muihin tapahtumiin. Kaikista näistä tapahtumista ei 

osastolla valitettavasti ole tarkempaa tietoa.  Kokkolassa Keski- Pohjanmaan Osuuspankin/Kokkolan 

Osuuspankin Platinat kokoontui toimintavuonna neljä kertaa yhteiselle lounaalle, pyöröretkelle ja pankin 

tarjoamalle joululounaalle. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin kaksi-kolmekymmentä OP-senioria. 

  

Merkkipäivä- yms. muistamiset 

 

Kertomusvuonna lähetettiin onnittelukortit OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä-aikatietojen 

perusteella 70-, 80-, tai 90 -vuotta täyttäneille jäsenelle.  

 

Edustukset 

 

Osastostamme rahastonhoitaja Liisa Harju edustaa osastoamme OPH-eläkeläiset ry:n hallituksen jäsenenä 

kaudella 2015 - 2018. 

 

Tiedotus 

 

Vuosikokouksen kutsu on lähetetty Keski-Pohjanmaan OP-liiton tuella kaikille jäsenille kirjeenä.  

Osaston tiedotteet julkaistaan osoitteessa www.oph-eläkeläiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa.               

Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan Keskipohjanmaa lehden menopalstalla sekä Kalajokilaakso/ Kalajokiseutu 

paikallislehdissä. Jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet shp-osoitteen, tiedotteet lähetetään myös sähköpostina. 

 

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni ilmoittaisi sihteerille sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, 

joka mahdollistaisi myös kiireellisten viestien jakamisen jäsenistölle. 

 

 

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA 

Hallitus 

 

http://www.oph-eläkeläiset.fi/alueosastot/keski-pohjanmaa

