OPH-eläkeläiset ry
Kaakkois-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS

01.01. – 31.12.2016

Vuosi 2016 oli osastomme 39. toimintavuosi.
Alueemme eläkkeensaajien määrä 01.07.2016 oli 575 , joista 15 euron jäsenmaksun
maksaneita oli 298 henkilöä.

Toiminta
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä.
Ensimmäinen vuosikokouksen/kesäretken tiedottamisella ja toinen syksyn
kulttuuritapahtuman tiedottamisella.

Vuosikokouksen pidimme Rantasalmella, Hotel & Spa Resort Järvisydämen tiloissa,
17.07.2016 alkaen hieman klo 11 jälkeen. Jäseniä osallistui kokoukseen 43.
Kokouksen alkuun tarjosimme ötmäkät tervetulokahveet ja -teet kera rengin suolapalojen
ja talonwäen tervetulosanojen.
Piian pitopöydän antimia pääsimme nauttimaan klo 13, jonka jälkeen oli hieman aikaa
sulatella vatsaansa ja tutustua Järvisydämen tiloihin.
Järvisydämen kesäteatteriin kokoonnuimme klo 15 seuraamaan Pekka Lipposen
seikkailuja: Rinssi-Everstin Ahväärit. Väliajalla nautimme valinnaisesti joko kuohuviinin tai
kahvin/teen kera Piikatytön makian.
Tähän esitykseen ja taputuksiin olikin hyvä päättää päivän ohjelma ja suunnata kohti kotia.
Omakustannushinta oli jäseneltä 42 euroa ( 45 ) ja seuralaiselta 75 euroa ( 6 ).
Syksyn kulttuurimatka järjestettiin Lappeenrantaan 15.10.2016.
Lappeenrantaan on valmistunut uusi teatteri IsoKristiinan kauppakeskukseen.
Varasimme sinne alustavasti 60 paikkaa ” Äijät ” , kainuulaisten miesten
tanssiryhmäesitykseen Jussin tarina & Suomi-iskelmät. Humoristinen ohjelma perustui
vanhoihin ja uusiin superhitteihin.
Ruokailu oli varattu Lemille, Kippurasarveen, jossa tarjottiin yhtä Suomen seitsemästä
ihmeestä: Lemin särää.
Kaikki tämä sai jäsenistömme runsain mitoin liikkeelle. Kaikkiaan meitä oli 93 mukana.
Teimme retken kahdella linja-autolla. K. Väisäsen linja-auto lähti Kouvolasta ja
Imatran Kyytibussit lähti Parikkalasta. Kokoontuminen oli klo 15 Lemillä, jossa
ruokailimme. Tämän jälkeen suuntasimme Lappeenrantaan IsoKristiinaan, jossa oli aikaa
tutustua uusittuun kauppakeskukseen.
Seuraavaksi ryhmämme olikin koolla jonottamassa tanssiryhmäesitykseen,
joka alkoi klo 19 ja väliajalla nauttimassa kuohuviiniä tai kahvia/teetä ja makiaa.
” Leipää ja sirkushuveja ” – päivä päättyi taas taputuksiin ja ystävien näkemisiin.
Omakustannushinta oli jäseneltä 50 euroa ( 80 ) ja seuralaiselta 75 euroa ( 13 ).

Toiminta-alueen osuuspankkeja ( 9 ) sekä Soile Lindforsia että Irmeli Lalloa muistimme
joulukorteilla.

Hallitus
Puheenjohtaja Marja Sivonen Imatralta 17.07.2016 alkaen
Varapuheenjohtaja/ jäsen Olavi Laukkanen Parikkalasta 17.07.2016/02.07.2015 alkaen
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Imatralta 17.07.2016/02.07.2015 alkaen
Muut jäsenet:
Riitta Ahonen Kotkasta 02.07.2015 alkaen
Soile Harmainen Parikkalasta 17.07.2016 alkaen
Seija Pukki Lappeenrannasta 17.07.2016 alkaen
Kaija Soimajärvi 17.07.2016 alkaen
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa,
lisäksi on pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan.

Toiminnantarkastajat
Tilikauden 01.01.-31.12.2015 tilit ja hallinnon tarkasti 21.03.2016
toiminnantarkastaja Maija Ahola Joutsenosta. ( valittu 2014 )
Tilikauden 01.01.-31.12.2016 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja
varatoiminnantarkastajaksi Eeva Paanola Kouvolasta.

Talous
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa.
Vuoden 2016 tilinpäätös on ylijäämäinen 1.210,47 €,
rahat/pankkisaamiset 5.002,71 €.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 15 € /jäsen, OPH:n avustuksesta 427,50 €,
osuuspankkiliiton avustuksesta 1.000 € sekä tapahtuminen osallistumismaksuista.

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

Imatra 27.02.2017

Marja Sivonen
puheenjohtaja

Pirjo Saar
sihteeri

