
                                               
 Keski-Pohjanmaan 0sasto  

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2022                              

osaston 40.toimintavuosi.   

 

 

Yleistä  

  

Vuosi 2022 oli osaston neljäskymmenes toimintavuosi.  

Osaston juhlavuonna voitiin kokoontua yhteisiin tapahtumiin, joka osaltaan avasi uusia mahdollisuuksia toiminnan 

jatkumiseen ja kehittämiseen.  

 

HALLINTO 

 

Sääntömääräinen vuosikokous  

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.6.2022 Nivalassa, johon osallistui kaikkiaan neljäkymmentäkaksi 

henkilöä, joista kaksikymmentäkahdeksan (28) osaston varsinaista jäsentä  

Vuosikokouksessa osaston puheenjohtajaksi valittiin Eero Ranta-Ylitalo toimikaudelle 2022-2023. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Birgitta Eskola ja Raija Mannberg-Hillilä valittiin jatkoon uudelle toimikaudelle 

2022-2024. Lisäksi Liisa Harju, Pirjo Keskitalo ja Annikki Korpijärvi 

Jäsenmaksu vuodelle 2023 päätettiin pitää entisellään eli 10 €/jäsen.  

 

Hallituksen kokoukset vuonna 2022 

  

Hallitus kokoontui viisi kertaa, joista yksi kokous pidettiin WhatsApp 

kokouksena. 

Hallituksen puheenjohtajan tehtävässä 7.6.2022 saakka toimi Pirjo 

Lehtonen ja 7.6.2022 alkaen Eero Ranta-Ylitalo, varapuheenjohtajana 

Birgitta Eskola, rahastonhoitajana Liisa Harju, sihteerinä Raija Mannberg-

Hillilä sekä hallituksen muuta jäseninä Pirjo Keskitalo, Annikki Korpijärvi  

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa 

valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy 

vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua.  

 

TALOUS   

  

OPH-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden alussa 298 vuoden lopussa 296 joista vuonna 

2022 jäsenmaksun osastolle maksoi 94 jäsentä (63/2021).   

Vuonna 2022 Keski-Pohjanmaan Osuuspankeilta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä 

osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa palautusta 149 €. Tilivuoden tulos oli alijäämäinen 2.780,65€.   

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöstiedoista.   

Keski-Pohjanmaan alueen Osuuspankeilta saamastamme tuen avulla olemme voineet jatkaa toimintaa, pitää 

yhteyksiä jäsenistöön sekä järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölle, josta erityinen kiitos pankeille. 

 

Toiminannan tarkastajina 2022 ovat toimineet varsinaisena Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski  

 

TIEDOTUS 

 

Yhteyksiä jäsenistöön on pidetty puhelimen, tekstiviestien, sähköpostin sekä WhatsApp ryhmien kautta. 

Viralliset ilmoitukset ja tiedotteet on julkaistu OPH Eläkeläisten www.sivuilla ja Keskipohjanmaa lehden 

menopalstalla sekä Kalajokilaakso lehdessä sekä lähetetty sähköpostitse jäsenille, joiden e-mail osoite on 

jäsentietoissa.  

http://www.sivuilla/


 

 

MUUT TAPAHTUMAT 

  

Osaston kesätapahtuma järjestettiin vuosikokouksen 

yhteydessä Nivalassa Kartanohotelli Jokihovin tiloissa.     

Hotellin omistaja esitteli vuonna 1929 valmistuneen Jokihovin 

syntyhistoriaa maatilakunnalliskodista Kartanohotelliksi. 

Rakennuksen syntyyn vaikutti voimakkaasti vuonna 1922 

voimaantullut köyhäinhoitolaki, joka velvoitti kuntia 

kunnalliskotien hankkimiseen. 

Tilaisuudessa OP Joki-Pohjanmaan toimitusjohtaja Markku 

Niskala piti OP-Ryhmän ja paikallisten osuuspankkien 

tilannekatsauksen.  

Ruokailun yhteydessä Lauluryhmä Sisters esitti kesäisen 

laulusikermän. Tilaisuudessa luettiin osaston 40-vuotis 

historiikki. Lopuksi vielä käytiin tutustumassa Grazylandin 

elämyspistoon ennen kotimatkaa. 

 

Joulukuussa kokoonnuimme Kokkolan kaupunginteatterilla Ritari Siniparta- näytelmän 

merkeissä. Näytelmä perustuu Charlie Chaplinin elokuvaan Monsieur Vordoux.  

Teatteriin osallistui 42 henkilöä. 

 

Keski-Pohjanmaan alueen OPH Eläkeläiset ovat lisäksi kokoontuneet useilla 

paikkakunnilla paikallisiin 

tapaamisiin joko yhteisille lounaille, kuntosali- tai muihin liikunnallisiin ryhmiin.  

Yhteisiä WhatsApp ja Facebook ryhmiä on koottu sekä sähköpostin osoitteistoa on 

päivitetty. Valitettavasti edelleen vain noin kolmanneksella jäsenistöstä on sähköposti. 

 

OPH Eläkeläiset ry:n vuosikokoukseen ja kesäpäiville Helsingissä osallistui osastostamme neljä jäsentä sekä kaksi 

puolisoa. 

 

Onnittelut 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille jäsenmaksun maksaneille jäsenille on lähetetty. 

 

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA  

Hallitus 14.2.2023 

 


