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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 
Yleistä 
 
OP-Pohjola henkilöstö ry:n eläkeläiset ja sen Etelä-Suomen osasto käyttää nimeä 
OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi. Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-
Pohjola-ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavien 
eläkeläisten alueellista yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä. 
 
Osasto on perustettu 21.4.1977.  Kulunut toimikausi oli 43. toimintavuosi. Osaston 
eläkeläisten määrä on 1124 henkilöä. Vuonna 2020 maksaneita jäseniä oli 125 ja niitä 
henkilöitä, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme 239. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi OPH-eläkeläisten osasto 

 
1. toimii alueellisesti 
2. osallistuu valtakunnalliseen toimintaan ja sen hallintoon vuorollaan 
3. ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen OP-Pohjola-ryhmän alueellista 

yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä 

4. perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen alueellisia tapahtumia, 
5. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin. 
6. osaston toimintaa ohjaa ohjesääntö. 

 
Hallinto 

 
Osaston ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 
koronapandemian vuoksi vasta 25.9.2020 Turengin Wanhalla Asemalla 
Janakkalassa.  Läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kokouksessa yhdeksän 
jäsentä.   
 
Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja puheenjohtaja. Kokoonpano on 
seuraava: 
 
Puheenjohtaja, kausi 2020 – 2021: Asta Törmä 
Hallituksen jäsenet, 
Kausi 2020 – 2022: 
Marja-Leena Hurskainen, Rauha Kallasmaa, Pirjo Salonen, Pekka Tapanila ja 
Eira Verlander. 
Kausi 2019 – 2021: 
Anna-Liisa Joukainen, Maija Kankkunen, Christina Siljander,  Hannele 
Sillanpää. 
 

Hallituksen jäsenten vastuut: 
Puheenjohtaja Asta Törmä, varapuheenjohtaja Eira Verlander, sihteeri Maija 
Kankkunen, rahastonhoitaja Rauha Kallasmaa, jäsenvastaava ja  
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nettivastaava  Christina Siljander.  Muut jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet 
tapahtumien suunnittelemiseen ja järjestämiseen. 
 
Toiminnantarkastajana on toiminut Arja Kivimäki Janakkalasta ja 
varatoiminnantarkastajana Eija Nieminen Janakkalasta. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin kaksi: 
1. Asema X-ravintola, Riihimäki 3.3.2020 
2. Turengin Wanha Asema, Janakkala/järjestäytymiskokous 25.9.2020. 
3. Lisäksi hallitus piti yhteyttä WhatsApp –sovelluksen avulla seuraten 

pandemian tilannetta ja sen vaikutusta toimintaamme.   
 

Jäsenmaksu 
 

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin vuosikokouksessa 10 euroa. 
Jäsenmaksun maksaneita oli 125 henkilöä.  

 
Tapahtumat ja tiedottaminen jäsenistölle 

 
1. 7.1.2020 kutsu jäsenistölle Muisti ja ikääntyminen –tapahtumaan. 

2. 11.2.2020 Muisti ja ikääntyminen –luento Suomen Lasimuseo, 
Riihimäki.  Lisäksi ohjelmaan kuului omakustanteinen lounas Lasimuseon 
Klaas –ravintolassa sekä tutustuminen ohjatusti lasimuseon näyttelyyn.  
Mukana oli viitisenkymmentä osanottajaa.  Luennon aihe todettiin 
mielenkiintoiseksi ja sen yhteydessä esitettiin runsaasti kysymyksiä 
esitelmän pitäjälle, muistiasiantintija Marko Mustialalle. 

3. 3.3.2020 hallituksen kokous Asema X-ravintolassa Riihimäellä. Kaikki 
hallituksen jäsenet olivat kokouksessa paikalla.  Suunniteltiin innolla 
tulevan kauden ohjelmaa sekä päätettiin vuosikokouksen pitämisestä 
Uudenmaan Osuuspankissa Järvenpäässä. Paikalla oli myös Soile 
Lindfors  kertomassa uudesta jäsenrekisteriohjelmasta. 

4. Heti hallituksen kokouksen jälkeen saimme tiedon Covid-19 
koronavirusepidemiasta ja sen aiheuttamasta tilanteesta ympäri maailman. 
Tämän vuoksi hallitus kävi keskenään WhatsApp –
neuvonpitoja/sähköpostiviestejä, joiden perustella niin vuosikokous kuin 
muutkin tapahtumat siirrettiin myöhempään ajankohtaan.  

5. 1.9.2020 hallituksen/puheenjohtajan tiedote jäsenille.  Tiedotteessa 
kerrottiin tulevasta toiminnasta ja samalla se oli kutsu vuosikokoukseen.  
Tiedote julkaistiin myös OPH:n verkkosivuilla. 

6. Päätettiin pitää vuosikokous keskusyhdistykseltä saatujen ohjeiden 
mukaisesti noudattaen tiukkoja koronasuojautumisohjeita 25.9.2020 
Turengin Wanhalla Asemalla.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki 
Launiala ja Wanhan Aseman historiaa ja nykypäivää esitteli  yrittäjä 
Tuomas Siren.  Läsnä oli 16 jäsentä. 
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7. 25.9.2020 hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen päätteeksi 
Läsnä oli kahdeksan hallituksen jäsentä. 

8. 1.10.2020 puheenjohtajan/hallituksen tiedote jäsenistölle.  Tiedotteessa 
kerrottiin vuosikokouksen päätöksistä sekä tulevasta toiminnasta mm. siitä, 
että osasto on varannut 50 lippua Onnelliset –konserttiin 14.3.2021 Kerava 
–taloon koronaepidemia varauksin. Osallistumisesta päätetään 
alkuvuodesta 2021. 

9. Hallituksen jäsenet kokosivat alueen osuuspankeista HR-
yhteyshenkilöiden tiedot, jotka toimitettiin Soile Lindforsille.  

10. 15.12.2019 puheenjohtajan/hallituksen tiedote jäsenistölle: Hyvän Joulun 
toivotus sekä kiitos vuodesta 2020. 

Talous 
 

Osaston taloudellinen asema on vakaa.  Jäsenmaksutuloja kertyi 1250 euroa 
ja toiminta-avustusta saatiin OPH-Eläkeläiset ry:ltä 509,85 euroa.  Vuoden 
taloudellinen tulos oli 447,65 euroa ylijäämäinen. Pankkitilin saldo kauden 
lopussa oli 7.833,03 euroa.  
 

Tulevaisuus 
 

Vuosi 2020 oli hyvin haasteellinen, koska maaliskuussa alkanut korona/Covid-
19 –virustauti keskeytti lähes kaiken aktiivisen yhdistystoiminnan ja vaikutti 
koko maailman toimintaan. Pandemia näyttää jatkuvan vuoden 2021 puolella, 
joten nyt vain odotellaan parempaa toiminta-aikaa. 
 
Otimme käyttöön uuden jäsenrekisterisovelluksen, jota Christina Siljander 
ryhtyi käyttämään. 
 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jatkossa jäsenmaksun maksaneet 
jäsenet saavat tapahtumista pienen jäsenedun, esim. kahvi- tai lounastarjoilun 
tai alennuksen pääsylipusta.  Hallitus päättää kulloinkin erikseen asiasta, jos 
osaston taloustilanne niin sallii. 
 
Janakkalassa 18.5. 2021 
 
HALLITUS 


