Etelä-Pohjanmaa
TOIMINTAKERTOMUS 2016
Vuosi 2016 oli OPH-eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan 39. toimintavuosi. Maksaneita jäseniä
yhdistyksellä on 215 (edellisenä vuonna 221 kpl).
Toiminta
Hallitus

Toiminnantarkastajat
Kokoukset
Varainhankinta
Vuosikokous ja kesäretki

Heikki Lautamäki, puheenjohtaja, Seinäjoki
Marja-Leena Suomela, varapuheenjohtaja, Isokyrö
Teemu Hauta-aho, Seinäjoki
Tuulikki Hannula, Alajärvi
Sirpa Matintupa, Alajärvi, varainhoitaja OP
Anneli Yli-Rantala, Lapua, varainhoitaja POP
Eliisa Rintanen, Sihteeri/Kirjanpitäjä, Kurikka
Tapani Ojala ja Lea Mäntymäki, varalla Antti Saaristo
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2016 aikana. Lisäksi
Marja-Leena Suomelan luona postitimme jäsenkirjeet toukokuussa 2016.
Jäsenmaksua olemme perineet 15 €/jäsen. avustusta olemme saaneet
OP-Pohjola pankilta 1.150,00 € ja OPH-Eläkeläisiltä 250,50 €.
Vuosikokous pidettiin 13.7.2016 Lappajärven osuuspankin vieraana.
Viehättävä ja vieraanvarainen pankinjohtaja, Hanna Linna otti meidät
ystävällisesti vastaan ja vietti päivän kanssamme. Nautimme Srk:n
tiloissa maukkaan lounaan ja kahvit. Vuosikokouksen puhetta johti
Markku Luoma. Kokous sujui myönteisesti. Erovuorossa olleet hallituksen
jäsenet valittiin uudelleen. Lisäksi Hallitukseen ehdotettiin Sirpa Matintupa
Alajärveltä, hänet valittiin.
Pankin tiloista siirryimme kauniiseen, ”merelliseen” kirkkoon, jossa
kirkkoherra Zacharias Onditi meidät vastaanotti. Hän kertoi kirkon ja sen
ympäristön historiaa ja siteerasi pankkilaisille raamattua talous asioihin
liittyvistä kohdista. Hiljennyimme ja sytytimme kynttilän poisnukkuneiden
työ- ja eläketoveriemme muistolle. Lauloimme komeasti kolme virttä.
Lopuksi kuuntelimme kirkkoherran yksinlaulua mieli hiljentyneenä.
Päivän ohjelmaa jatkoimme siirtymällä Halkosaaren Kesäteatteriin,
kauniissa säässä seurasimme railakasta, hyvin esitettyä näytelmää
”Täydelliset Häät”. Meistä pidettiin erinomaista huolta teatterissakin,
väliajalla nautimme kahvit. Kiitollisin mielin lähdimme kotimatkalle.
Kiitämme lämpimästi Lappajärven Osuuspankkia saamastamme
hyvästä kohtelusta ja onnistuneesti järjestetystä vuosikokous- ja
retkipäivästämme.
Kesäpäiville osallistui noin 115 henkilöä.

Kiitokset

Esitämme lämpimät kiitokset jäsenillemme, OPH-kerhon toimintaa vuoden
aikana tukeneille tahoille sekä aktiivisille hallituksen jäsenille.
Kiitämme myös sihteerin töistä luopunutta Ulla Harjua. Olemme paljosta
kiitollisia Sinulle kuin myös edeltäjällesi Maija Mäki-Kahmalle sekä
kuluneina vuosina hallituksessa ahkeroineille. Tästä on hyvä jatkaa.

Tulevaisuuden näkymät

OPH-Eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan toiveena on aktivoida jäsenkuntaa
ja saada erityisesti uudet eläkkeelle jääneet ja jäävät työtoverimme mukaan
toimintaan. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen halutaan saada
myös kiinnostavaksi.

OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-POHJANMAA
Hallitus

Toimintakertomuksen liitteenä hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat

