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Keskeisimmät muutoskohdat



Ohjesääntö - Kosmeettisia muutoksia

• Yhdistyksen nimen kirjoitus OPH-eläkeläiset ry

– Uusi kirjoitusasu OPH Eläkeläiset ry

• OP-Pohjola-ryhmän nimen kirjoitus
– Nyt OP Ryhmä 

• Jäsenyyden peruste OP-Pohjola-ryhmästä eläkkeelle jääneet 
eläkeläiset 

– Uusi määritelmä OP Ryhmästä työsuhteen perusteella eläkettä saavat 

• Maakunnallinen ja OP-liitot sanat korvattu alueellinen sanalla

• Muutokset tehty kaikkiin kohtiin, joissa ko tekstejä esiintyy



Alueosastojen Ohjesääntö
Ohjesääntö 

1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus

OP-Pohjola-ryhmästä eläkkeelle jääneet eläkeläiset toimivat 

nimellä OPH-eläkeläiset ry, jossa on osasto kunkin OP-liiton

alueella. Osasto käyttää nimeä OPH-eläkeläiset, Mallila.

Kotipaikka on toimialueen keskuspaikka. 

Pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

OPH Eläkeläiset Mallila, Ohjesääntö

1 § Nimi, kotipaikka, kieli 

OP Ryhmässä työsuhteessa olleet eläkeläiset toimivat nimellä 

OPH Eläkeläiset ry, jossa on alueosastoja. Osasto käyttää 

nimeä OPH Eläkeläiset  Mallila.

Pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.



4 § Jäsenyyden edellytys

Voimassa olevat ohjesäännöt

4 § Jäsenyyden edellytys

OPH-eläkeläiset ry:n osaston jäsenistön muodostavat alueen 

OP-Pohjola-ryhmän eläkeläiset, jotka saavat eläkettä OP-

Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä.

Osaston vuosikokous päättää jäsenmaksusta ja sen 

kantamisesta alueellaan.

Sama asia 7 §

OPH Eläkeläiset Mallila, Ohjesääntö

4 § Jäsenyyden edellytys

OPH Eläkeläiset Mallilan osastoon voi kuulua OP Ryhmässä 

työsuhteessa ollut eläkeläinen.



6 § Jäsenyydestä eroaminen ja 

erottaminen
Voimassa olevat ohjesäännöt

6 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osastolle ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti osaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi 

ilmoituksestaan lukien.

Uudet alueosastojen ohjesäännöt

6 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota osastolle ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti osaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi 

ilmoituksestaan lukien.

(Uusi tekstilisäys)

Mikäli osasto perii jäsenmaksua ja jäsenmaksu jää 

maksamatta kolmen viimeisen vuoden osalta, tällöin hallitus  

erottaa jäsenen.



Ohjesääntö - Sisältömuutoksia

2 § Tarkoitus

9 § Osaston kokous ja kokouskutsu

10 § Ylimääräinen kokous

19 § Osaston talous

23 § Jäsenoikeudet (jää pois)

Yllä oleviin pykäliin on tehty sanansisältöisiä muutoksia, 
kuin pääyhdistyksen säännöissä oli tehty.

Muilta osin alueosastojen ohjesäännöt pysyvät 
entisellään 


