OPH-eläkeläiset
Kaakkois-Suomi
TOIMINTAKERTOMUS 01.01. – 31.12.2009
Osastomme on perustettu 21.3.1977, joten kulunut vuosi oli 32. toimintakausi. Jäsenmäärä
oli vuoden lopussa 459 jäsentä, jossa lisäystä 22 henkilöä. Osastomme jäsenmaksu oli
10 euroa / henkilö ja sen maksoi 254 jäsentä.
Jäsentiedotteita lähetettiin kolme, joista ilmeni kulloinkin ajankohtaiset tapahtumat.
HALLITUS
Puheenjohtaja Reino Naukkarinen puh. 0500 649 221, reino.naukkarinen@elisanet.fi
Ranta-ahonkuja 2 , 56100 Ruokolahti
Varapuheenjohtaja Seija Pukki puh. 040 773 5815 seija.pukki@emaili.fi
Pikisaarenkatu 54 as 9,53900 Lappeenranta
Sihteeri Maija Hyytiäinen, puh.(05) 344 8556, 040–5164649, maija.hyytiainen@haminetti.net
Kirkkojärventie 26, 49400 Hamina
Rahastonhoitaja Kalle J Tulkki puh. (05) 289 730, 0504105225, kalle.tulkki@pp.inet.fi
Pilkkimiehentie 6, 48800 Kotka
Leena Sandberg-Ryöppy puh. (05) 267 669 tai 050 3053827, leena.sandberg-ryoppy@kolumbus.fi
Niittykatu 20, 48600 Kotka
Pirjo Saar puh. 050 583 8788, pirjo.saar@pp1.inet.fi
Lautlähteentie 4, 55100 Imatra
Hilkka Tirkkonen puh. 050 362 3570, hilkka.tirkkonen@wippies.fi
Viljapellontie 12, 47200 Elimäki
TILINTARKASTAJAT
Matti Kuusela ja Terttu Kärki molemmat Haminasta
Varatilintarkastajat: Anneli Lähde ja Marja-Leena Lapakko molemmat Lappeenrannasta
TOIMINTA
Hallitus on pitänyt vuoden aikana kolme kokousta. 9.3.2009 kokoonnuimme Parikkalan
Osuuspankille, jossa vieraanvaraisena isäntänämme oli toimitusjohtaja Tuomo Liukka .
25.6.2009 pidimme "järjestäytymiskokouksen" Miehikkälän Salpalinjamuseolla kesätapahtuman yhteydessä. Seuraavan kerran kokoonnuimme Valkealan Orilammen retkeilykeskuksen tiloissa 27.8.2009.
Vuosikokoukseen ja kesätapahtumaan Miehikkälän Salpalinjamuseolle kokoonnuimme 25.6.2009

Osanotto oli ilahduttavasti 43 seniorijäsentä plus seuralaiset. Tutustuimme opastetuilla kierroksilla
todella mahtavaan puolustusrakennelmaan joka on louhittu kallion sisään. Kotimatkan varrella
tutustuimme vielä Luumäellä Svinhufud-museoon, joka oli presidentti Svinhufvudin asuinpaikka.
Vuosikokouksessa käsiteltiin ohjesäännön mukaiset asiat ja lisäksi hyväksyttiin OPH-eläkeläiset
Kaakkois-Suomen uusi ohjesääntö. Puheenjohtajaksi valittiin Reino Naukkarinen, erovuorossa
olleet hallituksen jäsenet Leena-Sandberg-Ryöppy ja Kalle J Tulkki valittiin uudelleen seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Pirjo Saar.
Kesätapahtuman järjestelyjen avustamisesta ja tuesta lämmin kiitos Luumäen Osuuspankin
toimitusjohtaja Eero Kettuselle ja Miehikkälän Osuuspankille.
OPH:n eläkejaoston hallitukseen valittuna on puheenhohtaja ollut sen toiminnassa mukana
kuluneen vuoden ajan.
Valtakunnallisille kesäpäiville Pohjanmaalla Härmän Kuntokeskuksessa 08. – 10.9.2009
osallistui kolme osastomme jäsentä.
Kulttuurimatkamme suuntautui tänä vuonna Kotkan Teatteriin jossa katsoimme ”perinteisen ”
”Kuin ensimmäistä päivää ” esityksen. Ennen teatteriesitystä nautimme paikallisessa
ravintolassa erinomaisen päivällisen . Tapahtumaan osallistui 51 jäsentä.
TALOUS
Osastomme talous on pysynyt vakaana koko toimintajakson ajan. Vuoden tilinpäätös oli
397,53 euroa ylijäämäinen ja pankkisaamiset vuoden lopussa olivat 3.431,46 euroa.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 10 euroa / jäsen OPH:n avustuksesta 218,50 euroa ja
tapahtumamaksuista.
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Odotamme jäsenmäärän edelleen lisääntyvän maltillisesti. Osastomme talouden vahvistaminen
on edelleen jatkuva haaste, joka mahdollistaa toiminnan lisäämisen ja "tason nostamisen ”
Osuuspankki Liittomme on luvannut tukea vuodelle 2010 ja sinne luotu hyvä neuvottelusuhde
antaa toivoa hyvästä jatkosta. Oman jäsenistön aktivointi on jo tuottanut tulosta ja siellä on
vielä paljon tehtävissä.
OPH:n eläkeläisjaoston valtakunnalliseen toimintaan – ja tapahtumiin osanottajien määrän
lisäämiseen on paljon mahdollisuuksia johon myös paneudumme aktiivisesti.
KIITTÄEN
Lämmin kiitos toimialueemme Osuuspankeille ja OP-liitolle jotka ovat tukeneet
toimintaamme paitsi rahallisesti,myös monin muin tavoin. Kiitämme myös omaa

aktiivista joukkoamme miellyttävistä yhteisistä hetkistä ja aktiivisesta osallistumisesta
yhteisiin tilaisuuksiimme.

