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TOIMINTAKERTOMUS   01.01. – 31.12.2021 

 
 
Vuosi 2021 oli osastomme 44. toimintavuosi. 
Alueemme eläkkeensaajien määrä 31.12.2021 oli 588, joista 20 euron jäsenmaksun 
maksaneita oli 223 henkilöä. 
 
 

Toiminta 
 
 
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä. 
Ensimmäinen vuosikokouksen / kesäretken siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan 
pandemia / koronavirus-tilanteen vuoksi.  
Toinen jäsenkirje lähetettiin tiedoissa olleisiin sähköposteihin, joka sisälsi 
vuosikokousmateriaalin sekä päätöspöytäkirjan hyväksyttäväksi.  
Vuosikokouspöytäkirja oli päivätty 15.08.2021 ja siihen annettavat kommentit oli pyydetty 
09.08.2021 mennessä.  Kaksi kommenttia tuli -  kaikki ok,  joten pöytäkirjaluonnos 
hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
 
Vuosikokous pidettiin ”etäkokouksena” sähköpostin välityksellä. 
85 jäsentä sai sähköpostimateriaalin / osallistui kokoukseen. 
 
Syksyn kulttuurimatka jäi myös tekemättä pandemian / rajoitusten vuoksi 
 
 
Toiminta-alueen osuuspankkeja  ( 7 ) ja Soile Lindforsia muistimme joulukorteilla. 
 
 
 
 

Hallitus 
 
Puheenjohtaja Olavi Laukkanen Parikkalasta 15.08.2021 alkaen 
Varapuheenjohtaja/ jäsen Pirjo Varanka Kouvolasta  15.08.2021 
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Lappeenrannasta 15.08.2021 
Muut jäsenet: 
Soile Harmainen Parikkalasta 15.10.2020 alkaen 
Lea Makkonen Kotkasta  15.08.2021 alkaen 
Seija Pukki Lappeenrannasta 15.10.2020 alkaen 
Kaija Soimajärvi Huutjärveltä 15.10.2020 alkaen 
 



Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa etänä, 
lisäksi pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan. 
 
 

Toiminnantarkastajat 
 
Tilikauden 01.01.- 31.12.2020 tilit ja hallinnon tarkasti 09.03.2021  
toiminnantarkastaja Maija Ahola Joutsenosta. ( valittu 2019) 
 
Tilikauden 01.01.- 31.12.2021 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu  
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja 
varatoiminnantarkastajaksi Lea Valtonen Lappeenrannasta. 
 
 

Talous 
 
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa. 
Vuoden 2021 tilinpäätös on ylijäämäinen  4.152,95 €, 
rahat/pankkisaamiset  14.226,90 €. 
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista  20€ / jäsen ja OPH:n avustuksesta 300,00 €. 
 
 

Toimintavuosi 
 
Vuosi 2021 oli erittäin poikkeuksellinen kaikin tavoin, rajoittaen meidän kaikkien 
elämäämme monin eri tavoin. 
Emme voineet järjestää perinteisiä osastomme tapahtumia kesällä eikä syksyllä pandemia 
rajoitteiden vuoksi. Tämä on harmittanut varmaan useimpia. Toivomme, että pandemia  
rajoitteineen hellittää mahdollisimman pian, jotta pääsisimme jälleen tapaamaan 
toisiamme kuulumisineen ja nauttimaan mahdollisimman mukavista hetkistä hyvien 
matkojen ja ohjelmien kera. 
Hallitus kiittää jäsenmaksun maksaneita sekä toimialueemme Osuuspankkeja, jotka ovat 
tukeneet toimintaamme monin tavoin. 
 
 
 
07.03.2022 
 
 
 
Olavi Laukkanen   Pirjo Saar 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 


