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Etelä-Pohjanmaa

2015
TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2015 oli OPH-eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan 38. toimintavuosi.
Maksaneita jäseniä yhdistyksellä 221 (edellisenä vuonna 236 kpl)
Toiminta
Hallitus
Heikki Lautamäki, puheenjohtaja jäsen, Seinäjoki
Marja-Leena Suomela, varapuheenjohtaja, Isokyrö
Teemu Hauta-aho, Seinäjoki
Tuulikki Hannula, jäsen, Alajärvi
Anneli Yli-Rantala, jäsen, Hellanmaa
Eliisa Rintanen, jäsen, Kurikka
Ulla Harju, hallituksen ulkopuolinen sihteeri, Seinäjoki
Toiminnantarkastajat
Tapani Ojala ja Lea Mäntymäki, varatoiminnantarkastaja Antti Saaristo
Kokoukset
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2015 aikana. Lisäksi osa hallituksen
jäsenistä osallistui Marja-Leena Suomelan luona jäsenkirjeiden postituskökköön
toukokuussa 2015.
Varainhankinta
Jäsenmaksua olemme perineet 15 € / jäsen. Avustusta olemme saaneet
POP-pankeilta 1.000 € ja OPH-eläkeläisiltä 241,50 € sekä jäsentarrat.
Vuosikokous ja kesäretki
Vuosikokous pidettiin 24.6.2015 Lapualla Lapuan Osuuspankin vieraana. Osuuspankin
vieraanvaraisuus ja järjestelyt kaikkineen yllättivät osallistujat täysin. Pankinjohtaja
Jaakko Hietala esitteli pankin ja toimialueen mielenkiintoisella tavalla.
Hallituksemme jäsen Anneli Yli-Rantala oli yhdessä pankin edustajien ja Paavo
Ruotsalaisen kanssa
- koostanut mielenkiintoisen kokonaisuuden:
- maukas lounas Karhumäen opistolla
- asiallinen ja nopeasti hoidettu kokous, puheenjohtajana Paavo Ruotsalainen
- kaunis ja puhutteleva hetki Lapuan tuomiokirkossa, emeritus tuomiorovasti Juha
Ikola piti koskettavan puheen. Sytytimme kynttilän pois nukkuneille työ- ja
eläketovereillemme. Upean lisän tunnelmalliseen kirkkohetkeen toi
pankinjohtaja Hietala, joka osoitti monipuolisuutensa ja lauloi kaksi hienoa,
hengellistä sävelmää urkuparvelta.
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Tapahtumarikas päivämme jatkui Paukun Kulttuurikeskuksessa, jossa saimme
kuulla ja katsoa lapualaista osaamista, jota esittivät niin tiloista kertoneen
henkilöt kuin näyttelijät.
Vielä saimme aimoannoksen kulttuuria, kun tutustuimme Lapuan taidemuseon
näyttelyyn

Kiitollisin mielin palasimme kotimatkalle.
Saamme olla kiitollisia Anneli Yli-Rantalalle, Paavo Ruotsalaiselle ja koko Lapuan
Osuuspankin väelle hienosta päivästä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi ammattimaisin ottein Paavo Ruotsalainen. OPH
Etelä-Pohjanmaan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lautamäki. Puheenjohtajana
toiminut Teemu Hauta-aho valittiin hallituksen jäseneksi. Jäsenmaksuksi päätettiin
15 €/jäsen.
Kesäpäiville osallistui noin 120 henkilöä.
Valtakunnalliset kesäpäivät Yyterissä elokuussa 2015
Hallituksen tiedossa ei ole miten paljon muita osallistujia oli Etelä-Pohjanmaalta kuin
Maija-Liisa Mäki-Kahma.
Kiitokset

Esitämme lämpimät kiitokset jäsenillemme, OPH-kerhon toimintaa vuoden aikana
tukeneille tahoille sekä aktiivisille hallituksen jäsenille.

Tulevaisuuden näkymät
OPH-Eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan toiveena olisi aktivoida enemmän jäsenkuntaa
vuoden aikana ja saada erityisesti ns. uudet eläkeläiset eli eläkkeelle jäävät
työtoverimme heti mukaan toimintaan. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen
halutaan saada myös kiinnostavaksi.

OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-POHJANMAA
Hallitus

Toimintakertomuksen liitteenä hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat

