
OPH – ELÄKELÄISET, POHJANMAA  

Toimintakertomus 2019  

Hallitus, kokoukset 
Puheenjohtaja Ingmar Smeds 
Varapuheenjohtaja Stig-Göran Jansson 
Kassanhoitaja Saija Viitaharju 
Jäsenet Anita Hammarström, Siv Höglund, Sigbritt Westergård  

Hallitus on pitänyt vuoden aikana kaksi kokousta, joista on tehty pöytäkirjat.  

Vuosikokous  

26 maaliskuuta 2019 klo 15.00 piti OPH-eläkeläiset, Pohjanmaa, vuosikokouksen Kyrö Distilleryn 
kokoustiloissa Isokyrössä. Osaston puheenjohtaja Ingmar Smeds toivotti läsnäolijat tervetulleiksi (25 
jäsentä ja 13 puolisoa) ja totesi vuosikokouksen avatuksi.  

Vuoden aikana poisnukkuneita kunnioitettiin hiljaisella minuutilla.  

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ingmar Smeds, joka varmalla äänellä ja kädellä johti 
vuosikokouksen asioita.  

Ingmar Smed valittiin uudelleen osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2019. Hallituksen uudeksi jäseneksi 
valittiin Stig-Göran Jansson Purmosta. Raoul Carlstedt ja Sigbritt Westergård valittiin uudelleen 
toimintakaudeksi 2019-2020. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Anders Björk och 
Tuula Östergård ja heidän varamiehiksi Knut Gripenberg ja Ulla Nordström.  

Vuosikokouksen jälkeen teimme tutustumiskierroksen Kyrö Distilleryn tuotantotiloissa..  

Panimo sijaitsee vanhassa osuusmeijerissä Isokyrössä. Kierros aloitettiin meijerin vanhasta osasta, 
jossa saimme kuulla Napuen taistelusta, joka on muodostanut tämän alueen historian.  

Saimme myös kuulla meijerin mielenkiintoisen historian ja Kyrön Distilleryn vaikuttavan perustamisen.  

Kaikki alkoi kun kolme miestä saunoi vuonna 2012 ja päätti perustaa ruispanimon. Panimo käyttää 
ainoastaan kotimaista ruista. Aluksi ideana oli viski, mutta jo suunnitteluvaiheessa muodostui gini yhdeksi 
vaihtoehdoksi, ja nykyisin tuotteisiin kuuluu myös pari bitteriä, lonkero ja kermalikööri. Kyrö Napue ja Kyrö 
Koskue ginit ovat molemmat voittaneet kansainvälisiä palkintoja.  

Tutustumiskierroksen aikana saimme nähdä erilaisia sammioita ja tammitynnyreitä, tuntea 
varastotilojen makean tuoksun ja kuulla miten tuotteet valmistetaan.  

Kierroksen jälkeen saimme mahdollisuuden myös maistella panimon gini- ja viskituotteita.  

Päivän päätteeksi nautimme erittäin herkullisen illallisen panimon ruokasalissa.  



Kiitos Kruunupyyn Osuuspankille ruokajuomista. Kiitos myös oppaille ja keittiöhenkilökunnalle 
Kyrön Distilleryssä.  

OPH:n kesäpäivät 20-22.2. Hämeenlinnassa  

Ingmar Smeds puolisonsa kanssa osallistui kesäpäiville Hämeenlinnassa.  

 
Pikkujoulut  

27 marraskuuta vietti yhdistyksemme pikkujoulua illallisen muodossa Ravintola Ernst Salonger 
Vaasassa.  

Puheenjohtaja Ingmar Smeds toivotti kaikki tervetulleeksi jouluillalliselle ja Wasa Teaterin esitykseen "Spelman 
på taket”.  

Kaikenkaikkiaan meitä oli 70 jotka nautti maistuvan illallisen. Kaikki kunnia ravintolan henkilökunnalle.  

Kiitos myös Pietarsaaren Seudun Osuuspankille, joka tarjosi ruokajuomat.  

Illallisen jälkeen oli “Spelman på taket” vuorossa peruskorjatussa teatterisalissa.  

Spelman på taket kertoo kadonneesta ajasta mutta on samalla musikaali nykyajasta. Se kuvaa 
kuvitteellisen Anatevka kylän asukkaita, heidän juutalaisperinteitä, jotka pyhine kirjoituksineen toimivat niin 
tiennäyttäjinä kuin keskustelujen pohjanakin. Näytelmä on kertomus vapautumisesta vanhoista kaavoista ja 
rohkeudesta kulkea omia teitä.  

Hieno pikkujoulu illallisineen ja teatteriesityksineen.  

Kiitos kaikille, jotka tekivät tämän mahdolliseksi!  

Huomionosoitus  

Eläkeläisosasto, puheenjohtaja Ingmar Smedsin välityksellä, onnitteli lokakuun lopulla osaston sihteeriä 
hänen merkkipäivänsä johdosta.  

Talous  

Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa 2.572,54 euron alijäämää.  

Jäsenmaksu on vuoden aikana ollut 15 euroa. 144 jäsentä on maksanut jäsenmaksun.  

Toiminta-avustuksina on eläkeläisosasto saanut 1.000 euroa Pohjanmaan osuuspankeilta, 300 euroa 



Kruunupyyn Osuuspankilta, 300 euroa Pietarsaaren Seudun Osuuspankilta ja 99,60 euroa 
OPH-eläkeläiset ry:ltä.  

Lopuksi  

Kiitos kaikille jäsenille jotka ovat vaikuttaneet ja osallistuneet osastomme tilaisuuksiin. Kiitämme 
myös sponsoreita, jotka ovat avustaneet meitä vuoden 2019 aikana.  

Hallitus  


