
  
 
OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-SUOMI  
 
TOIMINTAKERTOMUS 2022 
 
Yleistä 
 
Vuonna 2021 vahvistetun ohjesäännön mukaisesti OP Ryhmässä työsuhteessa olleet 
eläkeläiset toimivat nimellä OPH Eläkeläiset ry, jossa on alueosastoja.  
 
Etelä-Suomen alueella toimivan osastomme nimi on OPH Eläkeläiset Etelä-Suomi, jonka 
toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa osaston jäsenten yhteenkuuluvuutta, 
yhteistyötä ja yhteishenkeä OP Ryhmän arvoja noudattaen. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi OPH Eläkeläiset Etelä-Suomen osasto  

1. toimii alueellisesti 
2. osallistuu valtakunnalliseen toimintaan ja sen hallintoon vuorollaan 
3. ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen osaston jäsenten yhteenkuuluvuutta, 

yhteistyötä ja yhteishenkeä 
4. perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen alueellisia tapahtumia 
5. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin. 

 
Osasto on perustettu 21.4.1977. Kulunut toimikausi oli 45. toimintavuosi. 
 
Hallinto 
 

Osaston ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin Hyvinkäällä 
9.5.2022. Läsnä oli 26 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ohjesääntöjen 
mukaiset asiat. 
 
Kokouksen yhteydessä kuultiin YTM, psykoterapeutti Riikka Grån esitelmä 
aiheesta Toivon anatomia. Aineisto jaettiin jäsenistölle verkkosivujen kautta 
tiedoksi. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kokouksessa yhdeksän 
jäsentä.   
 
Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja puheenjohtaja. Kokoonpano 
uusiutui kolmella uudella jäsenelle ja on seuraava: 

 
Puheenjohtaja, kausi 2021 – 2022: Asta Törmä, Janakkala 
Hallituksen jäsenet, 
Kausi 2022 – 2024 
Jari Laaksonen (OP Killan edustaja), Asikkala,  Heikki Launiala, Hattula, Eeva 
Matsinen, Tampere, Pirjo Salonen, Janakkala ja Eira Verlander Tuusula. 
Kausi 2021 – 2023: 
Anna-Liisa Joukainen, Lahti,  Maija Kankkunen, Vihti,  Christina Siljander, 
Mäntsälä ja Hannele Sillanpää, Janakkala. 
 

Hallituksen jäsenten vastuut: 
Puheenjohtaja Asta Törmä, varapuheenjohtaja Eira Verlander, sihteeri Pirjo 
Salonen, rahastonhoitaja Heikki Launiala, jäsen- ja  



  
 
 
verkkovastaava Christina Siljander.  Muut jäsenet ovat vuorollaan 
osallistuneet tapahtumien suunnittelemiseen ja järjestämiseen kiitettävästi. 
 
Varsinainen toiminnantarkastaja on Sinikka Keskinen Janakkalasta ja 
varatoiminnantarkastajana toimii Pirkko Id Janakkalasta. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin kolme: 
1. Hyvinkäällä 10.3.2022, paikalla oli 7 hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja. 
2. Hyvinkäällä 9.5.2022, paikalla oli 8 hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja. 
3. Riihimäellä 13.9.2022, paikalla olivat kaikki 9 hallituksen jäsentä sekä 

puheenjohtaja. 
4. Lisäksi hallitus piti yhteyttä sähköpostitse sekä WhatsApp – ryhmässä. 
 

Jäsenet 
Uuden ohjesäännön mukaisesti jäsenyyden edellytyksenä on, että OPH 
Eläkeläiset Etelä-Suomen osastoon voi kuulua OP Ryhmässä työsuhteessa 
ollut eläkeläinen.  
 
Osaston jäsenmaksun määrä on 10 euroa. Alueosaston eläkeläisjäsenten 
määrä on 1102 henkilöä. Vähennystä oli 22 henkilöä.  Vuonna 2022 
maksaneita jäseniä oli 108 ja niitä henkilöitä, joiden sähköpostiosoite on 
tiedossamme 280. 
 

Tapahtumat ja tiedottaminen jäsenistölle 

 
Hallitus oli varannut Onnelliset –konsertin Keravalle jo vuonna 2020, mutta 
sitä ei voitu pitää johtuen koronaepidemiasta. Konsertti siirrettiin useamman 
kerran ja se pidettiin vasta 10.4.2022 Keravalla. Konserttiin osallistui 
alueosastostamme 18 henkilöä. Järjestelyistä vastasi Marja-Leena 
Hurskainen. 

Kesäpäiville Helsinkiin 23.-25.8.2022 osallistuivat alueosaston hallituksesta 
puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Lisäksi osanottajien joukossa oli 
alueosaston jäseniä. 

Villit Vuodet – konserttiin Hämeenlinnan Teatterissa 19.11.2022 osallistui 44 
henkilöä. Järjestelyistä vastasi Eira Verlander. 

Jäsenmaksun maksaneille henkilöille hyvitettiin noin 5 e/tapahtuma 
tilaisuuksien pääsy- tai osallistumismaksuista. Hallitus teki päätöksen 
alennuksen suuruudesta tilaisuuden suunnitteluvaiheessa. 

Jäsentiedotteet 

Maaliskuu 2022, tiedote jäsenistölle Onnelliset –konsertin siirtymisestä 
jäsenistölle koronaepidemiasta ja sen vaikutuksesta tapahtumajärjestelyihin. 

Huhtikuu 2022, tiedote ja kutsu vuosikokoukseen Hyvinkäälle. 

Toukokuu 2022, tiedote jäsenistölle vuosikokouksen ja hallituksen kokouksen 
jälkeen toiminnasta ja tilikaudesta. Kutsu kesäpäiville. 

Syyskuu 2022, konserttikutsu Villit Vuodet –tapahtumaan. 

Joulukuu 2022, Hyvän Joulun toivotus ja alustavaa tietoa kevään 



  
tapahtumista.   

Tiedotteet laati puheenjohtaja Asta Törmä ja ne lähetti jäsenistölle 
sähköpostilla Christina Siljander ja päivityksen verkkosivuille teki Soile 
Lindfors. 

Talous 
Osaston taloudellinen asema on vakaa. Toiminta-avustusta saatiin OPH 
Eläkeläiset ry:ltä 557 euroa. Vuoden taloudellinen tulos oli 687,12 euroa 
alijäämäinen. Pankkitilin saldo kauden lopussa oli 7.050,45 euroa.  
 

Yhteenveto vuodesta 
 

Vuosi 2022 oli edelleenkin toiminnan kannalta haasteellinen, koska 
maaliskuussa 2020 alkanut maailmanlaajuinen korona/Covid-19 –virustauti 
keskeytti lähes kaiken aktiivisen yhdistystoiminnan ja vaikutti koko maapallon 
väestön elämään, toimintaan ja talouteen.  
 
Toimintavuoden alijäämää selittää se, että hallitus on päättänyt hyvittää 
jäsenmaksun maksaneita jäseniä sillä, että he saavat tapahtumista pienen 
jäsenedun, esim. kahvitarjoilun tai osan lounastarjoilun hinnasta tai 
alennuksen pääsylipusta.  Hallitus päättää kulloinkin aina erikseen asiasta, jos 
osaston taloustilanne niin sallii. Tällä hetkellä taloustilanne on hyvä. 
 
Riihimäellä 13.1.2023 

 
HALLITUS 


