OPH-eläkeläiset ry
Kaakkois-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS

01.01. – 31.12.2018

Vuosi 2018 oli osastomme 41. toimintavuosi.
Alueemme eläkkeensaajien määrä 31.12.2018 oli 634, joista 15 euron jäsenmaksun
maksaneita oli 286 henkilöä.

Toiminta
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä.
Ensimmäinen vuosikokouksen / kesäretken tiedottamisella ja toinen syksyn
kulttuuritapahtuman tiedottamisella.
Vuosikokouksen pidimme Strömforsin ruukin miljöössä 04.07.2018,
ravintola Strömfors B & B tiloissa, alkaen kokouksen n. klo 14.00.
Kokouksen alkuun tarjosimme tuoremehua. Jäseniä osallistui kokoukseen 60.
Kokouksen jälkeen jatkoimme samoissa tiloissa ruokailulla, nauttien noutopöydän
antimista.
Ruokailun jälkeen jäi hyvää aikaa katsella ruukin kaunista, historiallista aluetta.
Klo 18 kokoonnuimme kesäteatterille katsomaan ” Miehen kylkiluu” esitystä, jossa
väliajalla saimme aivan ihanan kahvi/tee tarjoilun suolaisen palan kera.
Esityksen jälkeen suuntasimme jälleen bussilla kohti kotia.
Retkelle osallistui 60 jäsentä ja 4 ei jäsentä.
Omakustannushinta jäseneltä oli 35 euroa ja ei jäseneltä 63 euroa.
Syksyn kulttuurimatka järjestettiin Helsinkiin 27.10.2018.
Helsingin Linnanmäen Peacock-teatterista oli varatttu 58 lippua esitykseen
” Maailmanlopun revyy ”, jossa Suomen Komediateatteri teki paluun revyy-teatterin
huipulle päivittämällä taiteenlajin uudelle sukupolvelle.
Bussi lähti jo aamulla klo 7.00 Parikkalasta liikenteeseen poimien matkan varrelta
osallistujat kyytiin. Kuninkaantien ABC:llä tarjottiin kahvit/teet ja sämpylät.
Revyy esitys alkoi klo 14, loppuen n. klo 16, jonka jälkeen olikin aika päästä ruokailemaan.
Menu Italiano odotti meitä ravintola Virgin Oil`ssa Mannerheimintiellä.
Ruoka oli tosi hyvää ja maittavaa, vaikka saimme odotella sitä odotettua kauemmin.
Omakustannushinta oli 70 euroa.
Toiminta-alueen osuuspankkeja ( 9 ) ja Soile Lindforsia muistimme joulukorteilla.

Hallitus
Puheenjohtaja Olavi Laukkanen Parikkalasta 04.07.2018 alkaen
Varapuheenjohtaja/ jäsen Pirjo Varanka Kouvolasta 04.07.2018/ 23.05.2017 alkaen
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Imatralta 04.07.2018/ 23.05.2017 alkaen
Muut jäsenet:
Riitta Ahonen Kotkasta 23.05.2017 alkaen
Soile Harmainen Parikkalasta 04.07.2018 alkaen
Seija Pukki Lappeenrannasta 04.07.2018 alkaen
Kaija Soimajärvi Huutjärveltä 04.07.2018 alkaen
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa,
lisäksi pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan.

Toiminnantarkastajat
Tilikauden 01.01.- 31.12.2017 tilit ja hallinnon tarkasti 14.03.2018
toiminnantarkastaja Maija Ahola Joutsenosta. ( valittu 2016 )
Tilikauden 01.01.- 31.12.2018 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja
varatoiminnantarkastajaksi Lea Valtonen Lappeenrannasta.

Talous
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa.
Vuoden 2018 tilinpäätös on ylijäämäinen 1.196,04 €,
rahat/pankkisaamiset 5.415,85 €.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 15 € / jäsen, OPH:n avustuksesta 465,75 €,
osuuspankkiliiton 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.

Lappeenrannassa 14.03.2019

Olavi Laukkanen
puheenjohtaja

Pirjo Saar
sihteeri

