Etelä-Pohjanmaa
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Vuosi 2019 oli OPH-eläkeläiset Etelä-Pohjanmaan 42. toimintavuosi. Maksaneita jäseniä yhdistyksellä
oli 132 (edellisenä vuonna 149 kpl).
Toiminta
Hallitus
Heikki Lautamäki
puheenjohtaja
Seinäjoki
Marja-Leena Suomela
varapuheenjohtaja
Isokyrö
Teemu Hauta-aho
Seinäjoki
Tuulikki Hannula
Alajärvi
Sirpa Matintupa
Alajärvi
Anneli Yli-Rantala
Lapua
Eliisa Rintanen
Sihteeri/Rahastonhoitaja Kurikka
Toiminnantarkastajat
Tapani Ojala ja Lea Mäntymäki, varatoiminnantarkastaja Kari Pihlajamäki.
Kokoukset
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi hallitus kokoontui
Marja-Leena Suomelan luona jäsenkirjeiden postituksen merkeissä.
Varainhankinta
Jäsenmaksua olemme perineet 15 €/jäsen. Avustusta olemme saaneet:
OPH-Eläkeläisiltä 147,20 €, POP-Liiton avustus 1000,00 euroa /vuorovuosin loppui.
Vuosikokous ja kesäretki
Vuosikokous ja retkipäivä vietettiin 4.7.2019 Vimpelin Osuuspankin vieraana.
Pankinjohtaja Matti Mäkinen kutsui meidät Vimpeliin. Kokoonnuimme Toimintakeskus
Toimelaan. Tervetulo-toivotusten jälkeen nautimme maukkaan aterian jälkiruuan kera,
vapaan keskustelun lomassa ja kahvin myötä.
Kuulimme Matti Mäkisen kertomana Vimpelin Osuuspankin toimintaa ja sen taloudellista
menestymistä.
Vuosikokous käytiin asiallisesti ja reippaasti läpi.
Kokouksen päätteeksi Vimpelin vastavalittu kunnanjohtaja, Sami Gustafsson esittäytyi ja
esitteli Vimpelin kuntaa, valottaen myös näkemystä kunnan kehittämiseen.
Mielenkiintoinen esitys. Kiitos ohjelmasta.
Siirryimme Vimpelin kirkkoon. Nykyajan mahdollisuudet tarjota kesän aikana
täydellisiä palveluja seurakunnassakaan ei ole itsestään selvää. Tiedossamme oli, että
saamme kirkon esittelyn ja kanttorin. Vimpelin erikoinen pyöreä kirkko esitteli kyllä itse
itseään. Olimme mykistyneitä, kaunista ja huolella tehtyä rakentamista saimme ihailla.
Kirkkoon pääsy oli hienosti järjestetty, mutta esittely puuttuikin. Onneksi tekniikka
mahdollistaa netin kautta miltei kaiken. Paavo Ruotsalainen hoiti asian hienosti, lukien
kännykästään kirkon historiaa näkemämme avartamiseksi. Kaunis kiitos!

Myös virsikirja on hyvä apuväline, siitä löytyi sakramentit sivulta sanaa, siirtyessämme
muistamaan vuoden aikana keskuudestamme kuolleita työ- ja eläketovereitamme.
Sytytimme kynttilän heidän muistokseen ja hiljennyimme Kauniin urkumusiikin
säestyksellä. Lauloimme yhdessä myös virren..
Kirkkohetken päätteeksi kuulimme vielä kaunista laulua kanttori Arto Turpelan nuorten
tyttärien esittämänä. Juhlahetki onnistui! Kiitos musiikin ja meidän jokaisen mukanaolon.
Siirryimme kirkosta aurinkoiseen kesäpäivään.
Kävelimme päivämme mielenkiintoisen esityksen näyttämölle. Vimpelin pesäpallokenttä
on ihan kirkon läheisyydessä kauniin luonnon ja vesistön ympäröimä. Katsomotilat ovat
hyvät ja kun aurinkokin vielä paistoi, mikä oli istua rentoutumaan ja katselemaan. Pelin
seuraaminen vei ja Vimpelin voittoisa peli kannusti hurraamaan, toki molemmat joukkueet
kannustusta saivat. Väliaikakahvitus oli järjestetty joustavasti ja makoisat viinerit tekivät
kauppansa. Kesäpäivä-isäntämme oli kanssamme peliä seuraamassa. Vimpeli voitti.
Kiitollisin mielin päivän hyvästä annista lähdimme kotimatkalle!
Kiitokset

Kiitämme lämpimästi Vimpelin Osuuspankkia ja Matti Mäkisen läsnäoloa saamastamme
hyvästä kohtelusta ja onnistuneesti järjestetystä vuosikokous- ja kesäpäivästämme.
Kesäpäiville osallistui 78 henkilöä.
Esitämme lämpimät kiitokset jäsenillemme, OPH-kerhon toimintaa vuoden aikana
tukeneille tahoille sekä aktiivisille hallituksen jäsenille.
OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-POHJANMAA
Hallitus

