
Hyvät Osuuspankkien eläkeläiset Etelä-Pohjanmaalla                                                                                                      

Terveiset teille:                                                                                                                                                                     

Saimme pitää sovitusti Kurikassa 1.9.2021  tapaamisen ja vuosikokoukset vv 2019 ja 2020.  Paikalla oli 44 

henkilöä joista jäseniä 29.  Aluksi nautimme maukkaan lounaan, Paavo Ruotsalainen toivotti meidät 

tervetulleiksi.  Kurikan POP-Pankin toimitusjohtaja Antti Savola esittäytyi ja tervehdyksessään valotti   

pankkitoiminnan tämän päivän näkymiä sekä pankin- ja asiakasturvallisuuden vaatimuksia.      

Vuosikokoukset vuosilta 2019 ja 2020 saimme täten pidetyksi,  

Vuosikokouksen 1.9.2021 päätökset lyhyesti:                                                                                                                                          

-  Antti Heikkilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, kiitos Antille.                                                                          

– Toimintakertomukset käytiin läpi, tilinpäätökset tutkittiin ja toiminnantarkastuksen lausunto todettiin ja 

kaikki hyväksyttiin.                                                                                                                                                                 

- Puheenjohtajan valinta. Yhdistykselle valitaan toimikausittain puheenjohtaja. Historiaa: Heikki Lautamäki 

valittiin Kauhajoen kokouksessa vuonna 2014 puheenjohtajaksi, Heikin johdolla on toimittu vuoteen 2020 

saakka. Heikki ilmoitti hallituksen kokouksessa 2020 luopuvansa puheenjohtajuudesta. Paavo Ruotsalainen 

Lapualta oli lupautunut olemaan käytössä ja Hän on toiminut nyt vuonna 2021 sijaispuheenjohtajana. 

Puheenjohtajan valinnassa Paavo Ruotsalainen ehdotettiin ja hänet valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.                                         

- Hallituksen erovuoroiset jäsenet Teemu Hauta-aho ja Eliisa Rintanen valittiin uudelleen.                                           

- Esityslistan mukaisesti jatkavat toiminnantarkastajat, Tapani Ojala, Lea Mäntymäki ja varalla Kari 

Pihlajamäki                                                                                                                                                                                

- Hallituksen kulukorvaukset pysyvät maltillisesti entisellään ja jäsenmaksu edelleen 15,00 euroa 

jäsen/vuosi.                                                                                                                                                                                         

- Muut asiat kohdassa, Paavo Ruotsalainen toi terveiset kesäpäiviltä Maarianhaminasta, muistutti meitä 

seuraamaan OPH eläkeläiset – kotisivua, josta löytyy tärkeimmät asiat ja tiedot kaikista tulevista 

tapahtumista, sivulta löytyy lomake eläkkeelle siirtyville tiedoksi jäsenyyteen liittymisestä.                                           

Hän valotti myös ohjesääntöihin tehdyt muutokset pääpiirteittäin, mm POP-pankeista eläkkeelle jäävien  

jäsenoikeuteen liittyvä täsmennys ohjesäännöissä: ”POPpilainen joka on jossakin elämänsä vaiheessa 

työskennellyt OP ryhmässä, ennen vuotta 1997, voi liittyä OPH-eläkeläisiin”. Kokouksessa tähdennettiin 

myöskin sähköpostiosoitteen ja/tai  puhelin numeron ilmoittamista yhdistyksellemme  tulevien 

tiedotteiden jakamista varten. Käännymme tässä asiassa teidän jäsenistönne apuun tiedottaessanne pankin 

eläketovereillenne asiasta 

JK. Jäsenrekisterin hoitajan sp-osoite: sirpa.matintupa@gmail.com ja puhelin 050 4007 495  

Kokouksen yhteydessä meitä ilahduttivat musiikilla Kurikkalaiset Timo Kivistö ja Aatos Ilomäki. 

Siirryimme perinteiseen tapaan kirkkoon, Kurikan seurakunnan pastori Mari Saikkonen ja kanttori Esa-

Pekka Silvola palvelivat. Kirkkohetkessä hiljennyimme muistamaan joukostamme kuolleita työ- ja 

eläketovereita kynttilän sytyttämisellä, Aila Lepistö toimi palvellen. Hiljaisen hetken jälkeen Aatos Ilomäki 

kanttorin säestämänä soitti Taalainmaan karjamajoilta kappaleen ja esitti myös yksinlaulua. Marketta Harri 

Kurikasta lausui puhuttelevan runon , hoitolaitokseen siirtyvän vanhuksen odotuksista, toiveista ja 

tyytyväisyydestä. Kanttori soitti urkusoolon. Loppuvirren jälkeen nauttimaan lähtiäisiksi Kropsukahvit 

Kurikkalaisittain:  ”Kurikasta kotoosin ja kropsua evästä”.  

Korona-ajan kokoontumisesta kiitollisina siirryimme kotimatkalle.                                                                                 

Kiitos teille kaikille mukana olleille ja ohjelmaamme osallistuneille! 

  


