
OPH-ELÄKELÄISET    VUOSIKOKOUSKUTSU  14.5.2019 
Varsinais-Suomi TIEDOTE TULEVISTA TAPAHTUMISTA  

 

 

   

Kutsu vuosikokoukseen: 
 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 12.00 AURANMAAN OP:n tiloissa, osoit-

teessa Turuntie 2 Aura 

Kokouksessa käsitellään ohjesäännön 9 §:ssä vuosikokoukselle määrätyt asiat: 

1) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi; 
2) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; 
3) valitaan yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle 
varahenkilö; 
4) käsitellään ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus; 
5) vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille ja muille tilivelvollisille; 
6) päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta; 
7) päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta; 
8) päätetään seuraavan toimintavuoden talousarviosta; 
9) käsitellään muut mahdolliset asiat 

Hallitus ilmoittaa, että erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Irma Sirén, Jarmo Nurmi, Pekka 
Vaurola ja Liisa Nieminen. 

Kokousohjelma: 
OP Auranmaa toimii Aurassa osoitteessa Turuntie 2.  Ennen kokousta nautitaan pankin tarjoama lounas 
klo 12.00 ja sen jälkeen kuulemme toimitusjohtaja Tuomo Jokisen katsauksen pankkimaailman kehitys-
trendeihin. Kuulemme lisäksi pankin lakimiehen esityksen edunvalvonta- ja muista sen tyyppisistä asi-
oista.  Kokouksemme alkaa noin klo 13.00 ja kestää runsaan tunnin. 
 
Kuljetus: 
Koska kokouspaikka on toimialueemme keskellä, emme tällä kertaa järjestä kuljetusta. 
 
Ilmoittautuminen: 
Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoitusta kokoukseen osallistumisesta Irma Sirénille sähköpos-
tilla osoitteella irmasirenraisio@gmail.com tai puhelimitse mielellään tekstiviestillä numeroon 050-
5616736. Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään torstaina 9.5.2019. 
 
 
Tietoa vuoden 2019 muista tapahtumista: 
 
Kesäkuussa perjantaina 28.6. menemme katsomaan Naantalin Emma-teatteriin näytelmää Heideken, 
mikä on aitoturkulainen kesäkomedia. Kustannus croisant-kahveineen on 25,00 € jäseneltä ja 40,00 € 
seuralaiselta. Ilmoittautumiset Leena Häntille viimeistään 29.5.2019 osoitteella 
leena.hanti@gmail.com, tai puhelimella 040 5662200. Maksu osaston tilille FI15 5410 0220 3846 25. 
 
Elokuun 20. – 21.8. on OPH-Eläkeläiset ry:n vuosikokous Hämeenlinnassa. Tarkempi ohjelma on yh-
distyksen nettisivuilla www.oph-eläkeläiset.fi. Ilmoittautuminen on jo käynnissä edellä mainitulla sivus-
tolla. Toivottavasti lähdemme mukaan suurella joukolla. Ilmoittaudu myös Irmalle. 
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31.8. – 3.9.2019 teemme matkan Kaunasiin ja Vilnaan. Tähän matkaan on ilmoittautuminen jo tapah-
tunut. 
 
Osaston pikkujouluristeily tehdään perinteiseen tapaan marraskuussa piknik-risteilynä Viking Linen 
laivalla Turusta Maarianhaminaan ja takaisin. Tästä tarkemmat tiedot syksyn jäsenkirjeessä. 
 
Muuta tärkeää tietoa: 
 
Koska EU:n uudet tietosuojasäännökset estävät meitä saamasta enää Eläkekassalta tietoja jäsentemme 
osoitteista, on jatkossa entistäkin tärkeämpää, että saamme jäsentemme yhteystiedot omaehtoisesti 
sihteerillemme Irma Sirénille edellä mainitulla tavalla tai puheenjohtajalle Jouko Kaskiselle sähköpos-
titse jouko.kaskinen@dnainternet.net , tai puhelimitse 0500 124 818. 
 
Koska nykyaikana perinteinen postin kulku on hidasta ja epävarmaa ja varsinkin kallista, olemme päät-
täneet siirtyä kokonaan sähköpostin käyttöön tiedotteidemme jakelussa. Mikäli tiedät, että jollakin jä-
senellä ei ole omaa sähköpostiosoitetta, kerro tästä hänelle. Toivomme todella hartaasti, että kaikki 
jäsenet ilmoittaisivat tämän yhteystietonsa Joukolle sähköpostitse. Myös sähköpostiosoitteen muutos 
tulisi ilmoittaa, jotta posti tulisi perille. Muista myös seurata facebook-sivujamme! 
 
Tämä kirje lähetetään myös niille TOP-Konkareitten jäsenille, jotka ovat maksaneet heiltä pyydetyn 5:- 
euron suuruisen jäsenmaksun. Vuoden 2019 jäsenmaksun 5,00 euroa voi maksaa yhdistyksen tilille 
FI15 5410 0220 3846 25.  Merkitse viitteeksi 13. 
 
Keväisin terveisin  
 
Hallitus 
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