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Yleistä  

  

Kertomusvuosi oli osaston 37. toimintavuosi.    

  

Sääntömääräinen vuosikokous 16.5.2019  

Sääntömääräiseen vuosikokous pidettiin 16.touokuuta 2019 Lohtajan Ohtakarissa.  

Kokoukseen osallistui kaikkiaan 64 henkilöä, joista osaston varsinaisia jäseniä oli 43.   

Vuosikokouksen avasi puheenjohtaja Marja-Leena Läspä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Humalajoki, 

sihteerinä osaston sihteeri Raija Mannberg-Hillilä ja pöytäkirjan tarkastivat Maritta Hongell sekä Päivi Härmälä. 

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

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Liisa Harju, Pirjo Keskitalo ja Annikki Korpijärvi valittiin jatkoon seuraavalle 

kaksivuotiskaudelle. Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski.   

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2020 ja päätti 2020 

kannettavan jäsenmaksun säilyttää entisellään eli 10 €/jäsen.  

  

Hallituksen kokoukset sekä hallituksen jäsenet  

  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 5.2.2019 sekä 1.9.2019 Kokkolassa sekä  lisäksi pidettiin yksi 

sähköpostikokous 17.7.2019. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.  Kuluneena toimintavuonna puheenjohtajana toimi 

Marja-Leena Läspä Kokkolasta ja varapuheenjohtajan Pirjo Lehtonen Himangalta.  

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

ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua.  

  

Hallituksen jäsenet 2019:  

Puheenjohtaja        Marja-Leena Läspä   

varapuheenjohtaja  Pirjo Lehtonen 

muut jäsenet         Liisa Harju, rahaston hoitaja, Raija Mannberg-Hillilä, sihteeri, 

                          sekä  Pirjo Keskitalo, Annikki Korpijärvi ja Seija Peltonen 

Talous    

  

OPH-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden alussa 335 vuoden lopussa 298 (- 37), joista 

vuonna 2019 jäsenmaksun osastolle maksoi 109 jäsentä (101/2018).   

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaan Osuuspankeilta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä 

osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa palautusta 134 €. Tilivuoden tulos oli 27,06 e ylijäämäinen.   

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöstiedoista.   

Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan alueen Osuuspankeille kaikesta saamastamme tuesta jonka avulla olemme 

voineet tarjota jäsenillemme erilaisia tapahtumia ja yhdessä olon hetkiä.  

  

Toiminannan tarkastajina 2019 ovat toimineet varsinaisena Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski  

  

 

 



Muu toiminta  

 

Kevätretki  

Vuosikokouksen yhteydessä vietettiin yhteistä virkistyspäivää Ohtakarin maisemissa. Tapahtumaan 

oli kokoontunut osallistujia eri puolilta Keskipohjanmaata.  

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jyrki Rantala esitti kokousväelle osuuspankkien 

tervehdyksen ja kertoi myös OP-ryhmän tulevaisuuden näkymiä.   

Ohtakarin kalastajakylän historiasta kuultiin Kalevi Humalajoen mieliinpainuva ja paljon kiitosta 

saanut esittely kalastajakylä kierroksella.   

Yhteistä aikaa vietettiin myös mölkkykisan ja seurustelun merkeissä. 

 

OPH-Eläkeläiset vuosikokous Hämeenlinnassa 20-22.8.2019  

Valtakunnalliseen OPH_Eläkeläiset ry:n vuosikokoukseen Hämeenlinnassa osallistui neljä osastomme jäsentä ja 

kolme seuralaista. Kokousohjelmassa oli osastojen vastuuhenkilöille erillinen tilaisuus, jossa OPHEläkeläiset ry:n  

puheenjohtaja Eija Suni kertoi hallituksen suunnitelmista jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.            

OP-Eläkesäätiön puheenvuorossa kuultiin selvitys OP-Eläkekassan eläkkeiden maksatuksen siirtymisestä 

Ilmarisen hoidettavaksi. 

Teatteri Niskavuoren Loviisa Kokkolassa 16.11.2019 
 

Syyskaudella järjestettiin yhteinen teatteri ilta-päivä Kokkolan kaupungin teatterissa 

Niskavuoren Loviisan seurassa.  

Näytelmä oli seuraamassa kaikkiaan 44 henkiöä. 

 

 

Muita jäsentapahtumia alueella   

  

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

kohtaisiin 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 kolmesti lounastamaan yhdessä. 

 Pankkien tarjoamille joulukahville osallistui Kokkolassa ja Ylivieskassa yhteensä 60-70 OPH-eläkeläistä. 

   

Merkkipäivä- yms. muistamiset  

  

Kertomusvuonna lähetettiin onnittelukortit OP-eläkeläisten luettelosta poimittujen syntymä tietojen perusteella 

70-, 80-, tai 90 -vuotta täyttäneille jäsenelle.  Koska jäsenrekisterit eivät välttämättä ole aivan ajan tasalla on 

erilaisten merkkipäivien yms. muistaminen haasteellista. 

  

Tiedotus  

  

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

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

Tämän lisäksi tapahtumista ilmoitetaan Keskipohjanmaa lehden menopalstalla sekä Kalajokilaaksolehdessä.  

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

Tietoja jäsenten sähköpostiosoitteista kaivattaan lisää  

  

 

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA  

Hallitus  
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