OPH-eläkeläiset ry
Kaakkois-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS 01.01.-31.12.2014
Vuosi 2014 oli osastomme 37. toimintavuosi.
Alueemme eläkkeensaajien määrä oli 01.07.2014 549, joista 12 euron jäsenmaksun
maksaneita oli 291 henkilöä.

Toiminta
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä.
Ensimmäinen vuosikokouksen/kesäretken tiedottamisesta sekä kulttuurimatkasta
syksyiseen Pietariin, joka ei sitten toteutunut.
Toisella jäsenkirjeellä tiedotimme uudelleen suunnitellusta syksyn kulttuuritapahtumasta.
Vuosikokouksen pidimme Savonlinnassa, osuuspankin kokoustilassa 25.06.2014,
johon osallistui 31 jäsentä.
Kokous alkoi klo 10, jota ennen nautimme pankin tarjoaman aamupalan.
Kokouksen jälkeen söimme lounaan Ravintola Kansakoulussa. Lounaan jälkeen oli aikaa
tutustua viereisessä rakennuksessa olevaan Taito Shopiin, jossa oli myös Jukka Rintalan
näyttely. Tämän jälkeen astuimme satamassa höyrylaivaan ja ihailimme kauniita maisemia
nauttien päiväkahvista. Palattuamme risteilyltä, bussi odotti meitä oppaan kanssa.
Tehtiin tunnin kiertoajelu Savonlinnan ja sen ympäristön historiaa kuunnellen ja katsellen.
Kotimatkalla pääsimme vielä katsomaan Kuutostien varrella, Parikkalassa olevaa
patsaspuistoa.
Omakustannushinta oli jäseneltä 40 euroa ja seuralaiselta, ei jäsen 56 euroa ( = 4 )
Syksyn kulttuurimatka järjestettiin Mikkeliin kahdella linja-autolla, toinen lähtien
Parikkalasta ja toinen Kouvolasta.
Ensin kuitenkin suuntasimme klo 10 Ollinmäen viinitilalle, jossa meille esiteltiin viinitilan
toimintaa ja maistatettiin muutamia viinejä. Söimme myös pienen suolaisen välipalan.
Viiniostokset suoritettuamme suuntasimme kohti Mikkelin teatteria, jossa klo 13.00 alkoi
näytelmä Koukussa. Väliajalla joimme kahvit leivonnaisen kanssa.
Teatterin jälkeen seuraava kohde oli Kenkävero, josta useimmat löysivät jotain kivaa
ostettavaa ja paljon katseltavaa.
Sitten olikin aika nauttia Syksyinen Lähiruoka buffet, jonka jälkeen kylläisinä vyöryimme
linja-autoihin ja kohti kotia.
Osallistujia oli 67, joista jäseniä oli 57.
Omakustannushinta oli jäseneltä 40 euroa ja seuralaiselta, ei jäsen 75 euroa.

Toiminta-alueen osuuspankkeja sekä Soile Lindforsia että Irmeli Lalloa muistimme
joulukorteilla.

Hallitus
Puheenjohtaja Seija Pukki Lappeenrannasta 25.06.2014 alkaen / ( jatkaa )
Varapuheenjohtaja/jäsen Riitta Ahonen Kotkasta 26.06.2013 alkaen / ( jatkaa )
Sihteeri/jäsen Pirjo Saar Imatralta 26.06.2013 alkaen / ( jatkaa )
Muut jäsenet:
Soile Harmainen 25.06.2014 alkaen
Maija Hyytiäinen 25.06.2014 alkaen
Marja Sivonen 25.06.2014 alkaen
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa,
lisäksi on pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan.

Toiminnantarkastajat
Tilikauden 01.01.-31.12.2013 tilit ja hallinnon tarkasti 12.03.2014
varsinainen toiminnantarkastaja Terttu Kärki. ( valittu 2012 )
Tilikauden 01.01.-31.12.2014 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Terttu Kärki Haminasta ja
varatoiminnantarkastajaksi Anneli Lähde Lappeenrannasta.

Talous
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa.
Vuoden 2014 tilinpäätös on alijäämäinen -128,50 € ja rahat/pankkisaamiset 6.083,74 €.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 12 €/jäsen, OPH:n avustuksesta 267 €,
osuuspankkiliiton avustuksesta 1.000 € sekä tapahtumien osallistumismaksuista.

Kiitos toimintavuodesta
Osaston hallitus kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta järjestettyihin tapahtumiin sekä
toimialueemme Osuuspankkeja, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin tavoin.

Lappeenranta 26.03.2015

Seija Pukki
puheenjohtaja

Pirjo Saar
sihteeri

