OPH-eläkeläiset ry
Kaakkois-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS

01.01. – 31.12.2017

Vuosi 2017 oli osastomme 40. toimintavuosi.
Alueemme eläkkeensaajien määrä 31.12.2017 oli 621, joista 15 euron jäsenmaksun
maksaneita oli 303 henkilöä.

Toiminta
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä.
Ensimmäinen vuosikokouksen / kesäretken tiedottamisella ja toinen syksyn
40-vuotisjuhlan / kulttuuritapahtuman tiedottamisella.
Vuosikokouksen pidimme Hotelli Tallink Cityn tiloissa Tallinnassa, Virossa 23.05.2017
alkaen klo 14.30. Jäseniä osallistui kokoukseen 22.
Kokouksen alkuun tarjosimme kahvit / teet Bruschetta-leipien kera ja kokouksen jälkeen
juhlistimme 40-vuotistoimintaamme kuohuviinillä.
Tallinnaan matkustimme Helsingistä M/S Megastar-laivalla, jonne saavuttuamme
teimme opastetun kiertoajelun Kalamaja-alueella. Kierroksen jälkeen majoituimme
hotelliin sekä pitämään vuosikokousta.
Klo 17 kokoonnuimme Suurkillan taloon, Viron Historiallisen Museon näyttelyyn, jossa
meillä oli opastettu kierros. Teemana museossa oli ” Keskiaikaisia iloja, Juhlapidot
Suurkillassa 1400-1500 –luvulla”.
Klo 18.15 meille oli varattu Olde Hansasta ” Kauppakillan Lauantaisyöminki”, joka olikin
varmaan päivän odotetuin hetki kurniville vatsoille. Eikä syöminki tuottanut pettymystä
varmaan kenellekään.
Kaiken edellisen jälkeen lähdimme sulattelemaan vatsaamme nauttien loppuillasta
omatoimisesti.
Aamupalan jälkeen oli vielä shoppailuaikaa ennen laivan lähtöä takaisin Suomeen.
Omakustannushinta oli jäseneltä 193 euroa.
Syksyn kulttuurimatka / 40-vuotisjuhla järjestettiin Kouvolaan 28.10.2017.
Kouvolan teatteriin oli varattu 100 lippua ”Satumaa-musikaaliin”, joka kertoi säveltäjä Unto
Monosen elämäntarinan ( 1930-1968). Teatteriesitys alkoi klo 13.00, jossa kuulimme
paljon oman nuoruusajan lavatanssien tangoja.
Esityksen jälkeen suunnistimme Kouvolan Upseerikerholle ruokailemaan ja muistelemaan
menneitä. Upseerikerholla oli tarjolla maukas buffee ja ruokajuomana tarjottiin puna- tai
valkoviini. Kuohuviini tarjottiin onnittelumaljana puheiden kera.
Toiminnanjohtaja Soile Lindfors / OPH-eläkeläiset ry osallistui myöskin
40-vuotisjuhlaamme.
Omakustannushinta oli jäseneltä 50 euroa ( 98 ) ja ei jäseneltä 90 euroa ( 2 ).

Toiminta-alueen osuuspankkeja ( 9 ) ja Soile Lindforsia muistimme joulukorteilla.

Hallitus
Puheenjohtaja Olavi Laukkanen Parikkalasta 23.05.2017 alkaen
Varapuheenjohtaja/ jäsen Pirjo Varanka Kouvolasta 23.05.2017 alkaen
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Imatralta 23.05.2017 alkaen
Muut jäsenet:
Riitta Ahonen Kotkasta 23.05.2017 alkaen
Soile Harmainen Parikkalasta 17.07.2016 alkaen
Seija Pukki Lappeenrannasta 17.07.2016 alkaen
Kaija Soimajärvi Huutjärveltä 17.07.2016 alkaen
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa,
lisäksi pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan.

Toiminnantarkastajat
Tilikauden 01.01.-31.12.2016 tilit ja hallinnon tarkasti 07.03.2017
toiminnantarkastaja Maija Ahola Joutsenosta. ( valittu 2015 )
Tilikauden 01.01.-31.12.2017 tilien ja hallinnon tarkastukseeen on valittu
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja
varatoiminnantarkastajaksi Lea Valtonen Lappeenrannasta.

Talous
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa.
Vuoden 2017 tilinpäätös on alijäämäinen – 782,90 €,
rahat/ pankkisaamiset 4.219,81 €.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 15 € / jäsen, OPH:n avustuksesta 443,25 €,
osuuspankkiliiton ylimääräisestä 40-vuotisjuhla-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 22.02.2018

Olavi Laukkanen
puheenjohtaja

Pirjo Saar
sihteeri

