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OPH-Eläkeläiset ry  Kainuun osasto 

 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2018 
 
YLEISTÄ 

Vuosi 2018 oli osaston 32. toimintavuosi. Jäsenmaksua perittiin kuudennen kerran. Jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä, á 6,00 € osastossa on 61. Jäsenkirjeitä ei enää lähetetä postissa kaikille eläkekassalta 
eläkettä saaville vain jäsenmaksun maksaneille ja uusille eläkeläisille sekä heille joilla ei ole sähköpostia. 
 
HALLITUS  2018 
 
Pirkko Lumpo  pj.    pirkko AT lumpo.fi    050 0818 141 
       Kuurnantie 39 as 16, 87200 Kajaani 
Annikki Laine  vpj.  (2019-2021) laineenannikki AT gmail.com   044 3121 336   
      Kontionkatu 11 A 6, 88900 Kuhmo  
Helena Juntunen sihteeri (2019-2021) 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 
      Pirttijärventie 4, 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. 
 
KOKOUKSET 

Osaston vuosikokous pidettiin Sotkamossa 13.6.2018. Kokouksessa osallistujia oli 37.   
Hallitus piti kokouksen 27.2. Sotkamossa, 27.4.sähköpostilla ja 13.6. Sotkamossa. 
 

VUOSIKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN SOTKAMOSSA 13.6.2018  

Kokoonnuimme Kainuun OP Sotkamon konttorille ja nautimme kahvit. Pankinjohtaja Minna Karjalainen kertoi 
”pankkimaailman” viimeisimpiä kuulumisia. Osallistujia kahvihetkeen oli 41. 

Vuosikokous 

Vuosikokouksessa oli läsnä 37 jäsentä. Puhetta johti Seppo Rytivaara.  
Hallituksen jäsenmäärä pidettiin entisellään. Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Lumpo Kajaanista. Hallitukseen 
valittiin edelleen Annikki Laine Kuhmosta ja Helena Juntunen Ruhtinansalmelta. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin myös edelleen Aino Sirviö, varalle valittiin jatkamaan Hannu Sirviö.  
Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin samoin hallituksen esittämä jäsenmaksu 10 € vuodelle 2019.  
Hallituksen esittämä vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  
Seuraavan vuoden kokouspaikkakunnaksi valittiin Hyrynsalmi. 
Tiedotettiin, että niille henkilöille joille kainuulaisten 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 

Lähdimme kokouksen jälkeen opastetulle kiertoajelulle: Huovishuone, Aatoksen Pappila, Hiukanharju, 
Havukka-ahon ajattelijan patsas. Lounastimme Vuokatin Urheiluopistolla. Sen jälkeen kertoajelu jatkui: 
Vuokatin vaara, Hiihtotunneli, Vuokatin Viinin myymälä. Kahvit juotiin Rekikestissä. Lämpimät kiitokset 
Kainuun OP Sotkamon konttorille runsaasta tarjoilusta. Kiitos myös kaikille mukana olleille. Entisiä 
työtovereita ja osuuspankkilaisia on aina mukava tavata. 
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RUSKARETKI  HOSSAN  KANSALLISPUISTOON 

Syyskuun 26. päivänä teimme retken Hossan kansallispuistoon. Linja-auto lähti Kajaanista klo 8. Matkalta 
keräsimme kyytiin porukoita ihan mukavasti ja Hossan luontokeskukseen saavuimme lounaalle klo 11. 
Lounaan jälkeen kuulimme mielenkiintoisen esityksen kansallispuistosta Sirke Seppäseltä. Sitten osa 
porukasta lähti linja-autolla Värikallion polulle. Toinen osa porukasta siirtyi Isolle laavulle ja lähti kiertämään 
luontopolun Huosilammen ympäri. Perhovaarat ja sihteeri jäivät laavulle valmistelemaan kahvia ja muuta 
lämmintä juomista sekä makkaroita patikoijille. Tapahtumaan oli osanottajia 27 henkilöä. 
 

MUUTA 

Emme enää saa Eläkekassalta eläkeläisten osoitelistoja emmekä osoitetarroja. Tämä johtuu EU:n 
tietosuoja-asetuksesta, jonka mukaa henkilöiden yhteystietoja ei saa toimittaa ilman asianomaisen 
lupaa eikä Eläkekassa näitä lupia kerää. 
Suusanallinen tiedon levittäminen osastomme olemassaolosta ja toiminnastamme sekä 
tiedottaminen valtakunnallisesta OPH-eläkeläiset yhdistyksestä on nyt entistäkin tärkeämpää kun 
tapaamme toisiamme. 
Tarvitsemme siis tietoa uusista eläkkeelle jäävistä henkilöistä sekä pois nukkuneista. 
OPH-eläkeläiset –lehti luultavasti tulee jatkossakin. 

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. 
Tai käynti www.oph-eläkeläiset.fi sivustolla niin tieto menee suoraan myös sinne mistä ”valtakunnallinen” 
posti tulee ja sieltä toiminnanjohtaja ilmoittaa sihteerille tiedot. 

Muistutamme edelleen jäseniä, että ilmoitatte sihteerille sähköpostiosoitteenne tai muutoksen siinä, jotta 
voimme käyttää edullista sähköpostia yhteydenpidossa. Sähköpostiosoitteita on nyt sihteerillä 70. 
Jäsenlistalla on kaiken kaikkiaan 80 nimeä. Tämä lista sisältää myös syyspuolella 2018 tulleet uudet 
henkilöt, joilta ei vielä ole peritty jäsenmaksua. 
 

http://www.oph-eläkeläiset.fi/

