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Kutsu vuosikokoukseen: 

 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 27.8.2020 klo 12.00 LOUNAISMAAN OP:n Forssan kont-

torin tiloissa, osoitteessa Sibeliuksenkatu 3  Forssa 

 

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: Anja Anttila, Leena Hänti, Sinik-
ka Nikander ja Pirjo Lamminsalo. 

Kokousohjelma: 

OP Lounaismaan Forssan konttori toimii Forssassa osoitteessa Sibeliuksenkatu 3.  Ennen kokousta nau-

titaan pankin tarjoama lounas klo 12.00 ja sen jälkeen kuulemme pankinjohtaja Heikki Malmin katsauk-

sen pankkimaailman kehitystrendeihin. 

 

Kuljetus: 

Koska kokouspaikka on toimialueemme reunalla, suosittelemme kimppakyytiä koska 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 17.8.2020. 

 

 

Tietoa vuoden 2020 muista tapahtumista: 

 

Koska koronavirus sotki kaikki suunnitelmat ajateltujen tapahtumien osalta, ei tässä yhteydessä ole vie-

lä tarkempaa kerrottavaa syksyn mahdollisista tapahtumista. Sen verran kuitenkin voidaan kertoa, että 

pikkujouluristeily pyritään järjestämään marraskuussa. siitä ja muista mahdollisista tapahtumista kerro-

taan myöhemmin lähetettävässä jäsentiedotteessa 

 

Ahvenanmaan kesäinen vuosikokous siirtyi vuodelle 2021.  
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Muuta tärkeää tietoa: 

 

Koska EU:n uudet tietosuojasäännökset estävät meitä saamasta enää  tietoja jäsentemme osoitteista, 

on jatkossa entistäkin tärkeämpää, että saamme jäsentemme yhteystiedot omaehtoisesti sihteeril-

lemme Irma Sirénille edellä mainitulla tavalla tai jäsenrekisterinhoitaja Sinikka Nikanderille sähköpos-

titse osoitteella sinikka.nikander@gmail.com. OPH-eläkeläiset ry on valmistellut kaikille osastoille yh-

teisen jäsenrekisterin, jonka kautta hallitaan kaikkia jäsenistön tietoja. Siksi myös henkilötiedot ovat 

tarpeen saada rekisteriin. Tämä ei kuitenkaan koske henkilötunnuksen tunnusosan ilmoittamista. 

 

Koska nykyaikana perinteinen postin kulku on hidasta ja epävarmaa ja varsinkin kallista, olemme siirty-

neet kokonaan sähköpostin käyttöön tiedotteidemme jakelussa. Mikäli tiedät, että jollakin jäsenellä ei 

ole omaa sähköpostiosoitetta, kerro tästä hänelle. Toivomme todella hartaasti, että kaikki jäsenet il-

moittaisivat tämän yhteystietonsa Sinikalle sähköpostitse. Myös sähköpostiosoitteen muutos tulisi il-

moittaa, 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 2020 jäsenmaksun 5,00 euroa voi maksaa yhdistyksen tilille 

FI15 5410 0220 3846 25.  Merkitse viitteeksi 13. 

 

Keväisin terveisin  

 

Hallitus 


