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TOIMINTAKERTOMUS   01.01. – 31.12.2019 

 
 
Vuosi 2019 oli osastomme 42. toimintavuosi. 
Alueemme eläkkeensaajien määrä 31.12.2019 oli 603, joista 15 euron jäsenmaksun 
maksaneita oli 269 henkilöä. 
 
 

Toiminta 
 
 
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä. 
Ensimmäinen vuosikokouksen / kesäretken tiedottamisella ja toinen syksyn 
kulttuuritapahtuman tiedottamisella. 
 
 
Vuosikokouksen pidimme 04.07.2019 Heinolan Kumpeli Span kokoustiloissa 
klo 10:n jälkeen. Jäseniä osallistui kokoukseen 55. 
Kokouksen jälkeen siirryimme kokoustiloista ravintolan puolelle nauttimaan lounaan 
noutopöydästä. 
Klo 13.30 ahtauduimme kylläisinä bussin kyytiin, joka kuljetti meidät Heinolan 
kesäteatterille, missä klo 14.00 alkoi esitys  ” Pokka pitää ” eli Hyacinth Bucket 
(lausutaan bukee)  elementissään. Väliajalla oli kuohuviinitarjoilu. 
Esityksen loputtua n. klo 16.15 jälleen bussiin ja kohti kotia.                                  
Retkelle osallistui 56 jäsentä ja 2 ei jäsentä.  
Omakustannushinta jäseneltä oli 60 euroa ja ei jäseneltä 88 euroa. 
 
Syksyn kulttuurimatka järjestettiin Imatralle 25.10.2019. 
Mambo Italiano, italialainen ilta Imatran Kulttuuritalo Virrassa sai meidät varaamaan liput jo 
hyvissä ajoin esitykseen. Hyvästä musiikista/laulusta pitivät huolen Tomi Metsäketo, 
Milana Misic ja Amadeus Lundberg. Esitys alkoi klo 19.00. Väliajalla nautimme kuohuviinit. 
Imatran Valtionhotellissa ruokailimme iltapäivällä buffetissa ja sitä ennen kuuntelimme 
pienen selostuksen hotellin historiasta alku ajoista lähtien. Saimme myös kierrellä ja 
katsella hotellin yleisiä tiloja ruokailun jälkeen.  
Mukana 62 jäsentä ja 3 ei jäsentä. 
Omakustannushinta jäseneltä 65 euroa ja ei jäseneltä 98 euroa. 
 
 
Toiminta-alueen osuuspankkeja  ( 9 ) ja Soile Lindforsia muistimme joulukorteilla. 
 
 
 
 



Hallitus 
 
Puheenjohtaja Olavi Laukkanen Parikkalasta 04.07.2019 alkaen 
Varapuheenjohtaja/ jäsen Pirjo Varanka Kouvolasta  04.07.2019 
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Lappeenrannasta 04.07.2019 
Muut jäsenet: 
Soile Harmainen Parikkalasta 04.07.2018 alkaen 
Lea Makkonen Kotkasta  04.07.2019 alkaen 
Seija Pukki Lappeenrannasta 04.07.2018 alkaen 
Kaija Soimajärvi Huutjärveltä 04.07.2018 alkaen 
 
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa, 
lisäksi pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan. 
 
 

Toiminnantarkastajat 
 
Tilikauden 01.01.- 31.12.2018 tilit ja hallinnon tarkasti 17.03.2019  
toiminnantarkastaja Maija Ahola Joutsenosta. ( valittu 2017 ) 
 
Tilikauden 01.01.- 31.12.2019 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu  
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja 
varatoiminnantarkastajaksi Lea Valtonen Lappeenrannasta. 
 
 

Talous 
 
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa. 
Vuoden 2019 tilinpäätös on ylijäämäinen  273,01 €, 
rahat/pankkisaamiset  5.688,86 €. 
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista  15 € / jäsen, OPH:n avustuksesta 253,60 € 
sekä tapahtumien osallistumismaksuista. 
 
 

Kiitos toimintavuodesta 
 
Osaston hallitus kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta järjestettyihin tapahtumiin sekä 
toimialueemme Osuuspankkeja, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin tavoin. 
 
 
 
Kouvolassa  05.03.2020 
 
 
 
Olavi Laukkanen   Pirjo Saar 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 


