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VUOSIKOKOUS 

Aika 28.5.2019 klo 11.00 – 12.11 

Paikka Kangasniemi-Sali, Kangasniemi 

Osallistujat Kokoukseen osallistui 46 osaston jäsentä oheisen osanottajaluettelon, liite nro 1, 

mukaisesti. Lisäksi seuralaisia oli 4 henkilöä. 

 Ennen kokousta Kangasniemen Op:n toimitusjohtaja Seppo Laurila kertoi osuuspankin 

toiminnasta ja muuta tietoa Kangasnimeltä. Kangasniemen Op tarjosi kokousväelle 

lounaan.  

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Koivusalo avasi kokouksen. 

 

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Kuosma, joka kutsui kokouksen sihteeriksi 

osaston ohjesäännön mukaisesti hallituksen sihteeri Liisa Kämäräisen. 

 

3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina, 

valittiin Paula Putkonen ja Helena Sairanen.  

 

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

Kokouksen osanottajille jaettu esityslista, liite nro 2, hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin osaston ohjesäännön mukaisesti koolle kutsutuksi sekä lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu, liite nro 3. 

 

6 Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan 

lausunto 

 

Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 ja kuultiin 

toiminnantarkastajan lausunto.  

Toimintakertomus, liite nro 4 
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Tilinpäätös, liite nro 5 

Toiminnantarkastajan lausunto, liite nro 6. 

 

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille vuoden 2018 tileistä 

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja 

muille tili- ja vastuuvelvollisille vuoden 2018 tileistä. 

 

8 Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

Vahvistettiin hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi.  

Toimintasuunnitelma, liite nro 7. 

 

9 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020 

 

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2020 hallituksen esityksen mukaisesti 20 

euroa. 

  

10 Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio 

 

Vahvistettiin hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2020 esityksen mukaisesti. 

Talousarvio, liite nro 8.  

 

11 Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2019 

tilejä ja hallintoa 

 

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Eila Suhonen ja hänen 

varahenkilökseen Sirpa Laari.  

 

12 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi valittiin Eija Suni. 

 

13 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa Elli Rantanen 

Pieksämäeltä ja Matti Tarvainen Juvalta) 

 

Merkittiin, että erovuorossa oleva Elli Rantanen on ilmoittanut haluavansa luopua 

hallituksen jäsenyydestä.  

Elli Rantasen tilalle valittiin Jukka Kilpeläinen Pieksämäeltä ja hallituksesta pois jäävän 

Tuula Koivusalon tilalle Tuija Peltomaa Mikkelistä. Erovuorossa ollut Matti Tarvainen 

Juvalta valittiin uudelleen. 
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14 Päätetään hallituksen matka- ja kulukorvauksista sekä toiminnantarkastajien 

palkkioista 

 

Matkakorvauksen suuruudeksi päätettiin 0,30 euroa / km. Kokouspalkkioita ei 

makseta, vaan kokouksiin osallistujille tarjotaan lounas. Toiminnantarkastajalle 

maksetaan hänen esittämänsä laskun mukaan.  

 

 

15 Muut asiat 

 

Valtakunnallisen OPH-Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, yhdistyksemme uusi 

puheenjohtaja Eija Suni kertoi tiedottamisen ongelmista sekä suunnitelmasta saada 

OPH-eläkeläisille yhtenäinen jäsenrekisteri.  

OPH-Eläkeläisten kotisivujen rooli korostuu jatkossa entistä enemmän myös 

alueosastojen tiedottamisessa. Kotisivujen kautta tapahtuu myös uusien jäsenten 

liittyminen.  

Lopuksi varapuheenjohtaja Matti Tarvainen ja rahastonhoitaja Liisa Kohvakka kiittivät 

hallituksesta pois jääviä Tuula Koivusaloa ja Elli Rantasta kukkatervehdyksin ja 

lahjakortein. Kukkatervehdyksen sai myös uusi puheenjohtaja Eija Suni. 

 

16 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.11. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Raili Kuosma   Liisa Kämäräinen 

puheenjohtaja  sihteeri  

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi. 

Savonlinna ___. ___ 2019 

 

Helena Sairanen   Paula Putkonen 
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