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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
 

Kertomusvuosi oli osastomme 35. toimintavuosi. Jäseniä oli vuoden alussa 442 ja vuoden 
lopussa 378. Suuri muutos jäsenmäärän laskussa johtui siitä, että OPH-eläkeläiset ry 
valmisteli jäsenrekisterisovelluksen käyttöönottoa, ja siinä yhteydessä jäsenten yhteys- sekä 
kuolin tiedot päivitettiin. Pankeista on jäänyt eläkkeelle henkilöitä, jotka eivät ole 
ilmoittaneet tietojaan OPH-eläkeläiset ry:lle liittyäkseen jäseniksi. Nettomuutoksen lisäksi ei 
ole tiedossa, kuinka monta uutta on tullut vuoden aikana. 
 
TOIMINTA 
 
Vuosikokous pidettiin 28.5.2019 Kangasniemellä Kangasniemisalissa. Ennen kokousta 
Kangasniemen Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Laurila kertoi osuuspankin toiminnasta ja 
muuta tietoa Kangasniemeltä.  
Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokous 
vahvisti yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman 
ja talousarvion. Jäsenmaksu vuodelle 2020 päätettiin pitää ennallaan 20 eurossa. Osaston 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin savonlinnalainen Eija Suni, joka on myös OPH-eläkeläiset 
ry:n puheenjohtaja. Erovuoroinen hallituksen jäsen Matti Tarvainen valittiin uudelleen ja Elli 
Rantasen tilalle valittiin pieksämäkeläinen Jukka Kilpeläinen. Tuula Koivusalo oli pyytänyt ero 
puheenjohtajuudesta ja hänen tilalleen valittiin Tuija Peltomaa. Tuula Koivusaloa ja Elli 
Rantasta muistettiin kukkasin. Kangasniemen Osuuspankki tarjosi kokouksen jälkeen 
kokousväelle lounaan Pitopalvelu Siiskosella.  Lounaan jälkeen tutustuimme 
Kotiseutumuseoon sekä Pirtin perinnepuistoon. 
 
Syksyllä jäi osaston jäsenten yhteinen kulttuuritapahtuma väliin. 
 
Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen ja Juvan alueella asuvat jäsenet kokoontuvat muutaman 
kerran vuodessa omakustanteisiin lounastapaamiseen omilla paikkakunnillaan. OPH-
eläkeläiset ry:n vuosikokoukseen ja kesäpäiville Hämeenlinnassa osallistui osastostamme viisi 
henkilöä. Kokouksessa valittiin Eija Suni puheenjohtajaksi toiselle kaudelle. 
 
VARAINHANKINTA 
 
Jäsenmaksun 20 euro maksoi 118 jäsentä. Toiminta-avustusta OPH-eläkeläiset ry:ltä 
osastomme sai 172,40 euroa. Summa pienentyi, koska OPH-eläkeläiset ry on ottamassa 
käyttöön jäsenrekisterisovellusta eikä Eläkesäätiöltä siihen kohdistettu avustus riittänyt. 
Jäsenrekisterisovelluksen käyttöönotto tulee helpottamaan myös alueosastojen 
jäsentietojen hallintaa, sähköpostiviestien lähettämistä sekä jäsenmaksujen seurantaa. 
 
TIEDOTUS 
 

 Syksyn jäsentiedotetta ei lähetetty. Osastomme toiminnasta saa tietoa OPH-eläkeläisten 
kotisivuilta. OPH-eläkeläisten kotisivujen lisäksi valtakunnallisesta toiminnasta saa tietoa 
myös OPH-eläkeläisten Facebook-sivuilta. 

  



 
 HALLINTO 
 
 Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Hallituksen 

puheenjohtajana toimi 28.5. asti Tuula Koivusalo Mikkelistä ja samasta ajankohdasta alkaen 
Eija Suni Savonlinnasta. Varapuheenjohtajana oli Matti Tarvainen Juvalta. Muina hallituksen 
jäseninä 28.5. lähtien olivat Merja Ollikainen ja Tuija Peltomaa Mikkelistä, Jukka Lappi ja 
Jukka Kilpeläinen Pieksämäeltä.  

 
 Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana oli Liisa Kohvakka Mikkelistä. 
 

Toiminnantarkastajana oli Eila Suhonen Mikkelistä ja varalla Sirpa Laari Mikkelistä.  
 
 


