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Kiitämme Laihian Osuuspankkia ja erityisesti toimitusjohtaja Seppo Hautalaa hienoista järjestelyistä ja
miellyttävästä vieraanvaraisuudesta tapaamisemme onnistumiseksi. Ystävällisen vastaanoton jälkeen
siirryimme juhlasaliin, nautimme erinomaisen maukkaan juhla-aterian sekä kahvihetken, suussa sulavan,
mansikkakakun kera. Osallistujain joukko osoitti isäntäpankille, että päivän anti on mielenkiintoinen,
juurikin 100-vuotiaan Suomen juhlavuoteen sopiva, historiaan tutustumista sisältävä ohjelmatarjonta,
Laihiaan kunnan esittäytyminen kunnanjohtaja Sauli Tuomelan esittelemänä, Laihian Osuuspankin
esittäytyminen toimitusjohtaja Seppo Hautalan esittelemänä ja muu ohjelmatarjonta. Vähäisintä toki ei
ole yhteen kokoontumisen ja jälleennäkemisen riemu. Odotuksemme täyttyivät.
1 § Kokouksen avaus
OPH-eläkeläisten puheenjohtaja Heikki Lautamäki avasi kokouksen ja kävi läpi kokouksen
jälkeisen loppupäivän ohjelmaa
2 § Kokouksen järjestäytyminen
– Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toimitusjohtaja Seppo Hautala
– sihteeriksi Eliisa Rintanen
- pöytäkirjan tarkastajiksi Anna-Maija Heikkilä ja Ritva Mattsson
– pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista, liite 1.
5 § Toimintakertomus 2016
Hyväksyttiin toimintakertomus, liite 2.
6 § Tilit vuodelta 2016, toiminnantarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapaus
Rahastonhoitaja luki vuoden 2016 tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon, liitteet 3-5.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
7 § Valitaan OPH-Eläkeläiset Etelä-Pohjanmaalle puheenjohtaja kaudelle 29.6.2017 seuraavaan
vuosikokoukseen 2018 saakka sekä hallituksen jäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lautamäki.

Erovuorossa olleet Teemu Hauta-aho ja Eliisa Rintanen valittiin uudelleen. Hallituksen
muut jäsenet ovat Heikki Lautamäki, Marja-Leena Suomela, Anneli Yli-Rantala, Tuulikki
Hannula ja Sirpa Matintupa .
8 § Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Tapani Ojala ja Lea Mäntymäki valittiin toiminnantarkastajiksi ja varalle Antti Saaristo.
9 § Jäsenmaksun suuruus
Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksusta, joka on 15 €/jäsen.
10 § Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä puhelin- ja matkakulut
Päätettiin seuraavasti
– ei kokouspalkkioita
– sihteeri-rahastonhoitajalle kuluja 200 €
- laskujen maksatus 50 €
- puheenjohtajalle 50 € sekä todelliset kulut
– kilometrikorvauksia 0,25 €/km
11 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
- hyväksyttiin toimintasuunnitelma lisäyksellä, että huomioidaan alkava 40. juhlavuosi
sekä talousarvio esitetyissä muodoissa, liitteet 6-7.
12 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
Heikki Lautamäki ilmoitti, että tulevan vuoden kesäjuhla- ja vuosikokous pidetään
Peräseinäjoen Osuuspankin isännöimänä. Tyytyväisenä vastaanotettiin tieto.
13 § Yksimielisyys
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
14 § Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Kokouksen päätyttyä saimme kuulla juhlallisen esityksen kansanmusiikkia, Laulutaiteilija Katriina
Honkaniemen esittämänä. Liite 8 (Kuvat)
Tämän jälkeen siirryimme jatkamaan kesäpäivää, ensin Laihian kirkkoon, harvinaisen sääilmiön
siivittämänä, nimittäin ulkona paistoi aurinko täydeltä taivaalta. Kirkossa meidät vastaanotti Kirkkoherra
Marja-Liisa Mäki, aluksi Hän esitteli meille itsensä, kauniin Laihian kirkon ja sen historian sekä piti hyvän
saarnapuheen. Lauloimme virren, jonka jälkeen sytytimme kynttilän ja hiljennyimme pois nukkuneiden työja eläketoveriemme sekä läheistemme muistoksi. Mieli hiljentyneenä jakaannuimme kahdeksi joukoksi ja
saimme vuorollamme tutustua laajaan kirkkomuseoon esittelijän opastamana. Tämän jälkeen siirryimme
vielä kotiseutu- ja nuukuuden museoihin, jossa meille oli tarjolla ensin kahvihetki ja sen jälkeen opastetut
museoesittelyt. Mieliinpainuvinta antia saatiin kuulla Laihian nuukuus maineen syntyhistoriasta; se onkin
lähtöisin Vaasasta. Nimittäin nälkävuosien aikana kaupungeista ensimmäisenä loppui ruoka ja Vaasan
kaupungistakin käännyttiin maaseutukuntien puoleen ruokahuollon täydennystä varten, ehdotettiin myös,
että Laihialta varmaan saadaan viljaa kun siellä on niin laajat peltoviljelmät, mutta joku ”koiranleuka” eväsi
pyynnön esittämisen kommentoiden, että: ” Laihialaaset ovat niin nuukia, ettei ne raski antaa viljastaan”.
Että silleen.
Tutkimisien ja esittelyjen jälkeen lähdimme kiitollisin ja virkistynein mielin kotimatkalle.
Lämpimät kiitokset Laihian Osuuspankki, OPH-Eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan hallitus sekä kaikki mukana
olleet. Ensi vuonna tapaamme kesäpäivien merkeissä uudelleen.

