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TOIMINTAKERTOMUS 2021                              

osaston 39. toimintavuosi.   

 

 

Yleistä  

  

Toimintavuodesta 2021 muodostui haasteellinen edelleen jatkuneen koronapandemian johdosta. 

Suunniteltuja tilaisuuksia jouduttiin siirtämään, peruuttamaan sekä tilaisuuksien ajankohtia 

uudelleen suunnittelemaan tautitilanteen nopeiden vaihteluiden vuoksi.   

Koska fyysiset tapaamiset jäivät vähäisiksi, on sosiaalisia yhteyksiä jäsenistöön pidetty puhelimen, 

tekstiviestien, sähköpostin sekä WhatsApp ryhmien kautta. Virallisia ilmoituksia ja tiedotuksia on 

julkaistu OPH Eläkeläisten www.sivuilla ja paikallislehtien yhdistyspalstoilla  

 

Sääntömääräinen vuosikokous 3.12.2021 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.12.2021 Kokkolassa Sällskapsklubbenilla. 

Kokoukseen osallistui kaikkiaan 23 henkilöä, joista yhdeksäntoista (19) osaston varsinaista jäsentä  

Vuosikokouksessa hyväksyttiin osaston ohjesäännöiksi OPH Eläkeläisten uudistetut malliohjesäännöt. 

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Lehtonen Himangalta toimikaudelle 2021-2022 . 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Liisa Harju, Pirjo Keskitalo ja Annikki Korpijärvi valittiin jatkoon uudelle 

toimikaudelle 2021-2023.  

Pirjo Lehtosen siirryttyä hallituksesta osaston puheenjohtajan tehtävään valittiin osaston uudeksi jäseneksi Eero 

Ranta-Ylitalo kaudelle 2021-2022. 

Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski.   

Jäsenmaksu vuonna 2022 päätettiin säilyttää entisellään eli 10 €/jäsen.  

 

Hallituksen kokoukset vuonna 2021 

  

Hallitus kokoontui 16.3.2021, 23.9.2021 sekä 3.12.2021 Kokkolassa.  

Hallituksen puheenjohtajan tehtävää vuoden 2021 ajan toimi varapuheenjohtaja Pirjo Lehtonen, rahaston- 

hoitajana Liisa Harju, sihteerinä Raija Mannberg-Hillilä sekä muut jäsenet  Pirjo Keskitalo, Annikki Korpijärvi 

Birgitta Eskola  

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen 

päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen päättymiseen kahden vuoden kuluttua.  

 

Talous    

  

OPH-eläkeläisten jäsenmäärä oli osastossamme kertomusvuoden alussa 296 vuoden lopussa 297 joista vuonna 

2021 jäsenmaksun osastolle maksoi 63 jäsentä (78/2020).   

Jäsenmaksusuorituksia on kertynyt koronavuosina selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Toiminnan supistuminen 

vallinneiden rajoitusten johdosta on todennäköisesti vaikuttanut myös osaltaan tähän tilanteeseen.  

Vuonna 2021 Keski-Pohjanmaan Osuuspankeilta saimme toimintatukea 1500 € sekä OPH-eläkeläiset ry:ltä 

osastoille jäsenmäärän mukaan maksettavaa palautusta 148 €. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen.   

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöstiedoista.   

Erityinen kiitos Keski-Pohjanmaan alueen Osuuspankeille saamastamme tuesta. Tuen avulla olemme voineet 

jatkaa toimintaa, pitää yhteyksiä jäsenistöön sekä järjestää kokouksia ja  erilaisia tapahtumia jäsenistölle. 

 

Toiminannan tarkastajina 2021 ovat toimineet varsinaisena Heikki Kippo ja varalla Liisa Kattilakoski  

 

 

http://www.sivuilla/


Muita toiminta    

  

Vuoden päätapahtumaksi suunniteltu teatteriesitys 3.12.2021 peruuntui viimehetkellä teatterilla tapahtuneen 

sairastapauksen johdosta. Teatteriin on ilmoittautunut kaikkiaan 40 henkilöä. Estyneen teatteriesityksen tilalle 

suunniteltiin Ystävänpäivän My Sweet Valentine-konserttia 14.2.2022. 

Keski-Pohjanmaan alueen OPH Eläkeläiset ovat lisäksi kokoontuneet useilla paikkakunnilla myös paikalliseti 

tapaamisiin joko yhteisille lounaille, kuntosali- tai muihin liikunnallisiin ryhmiin.  

Näistä tapahtumista suurin osa on toiminut satunaisesti kulloisenkin koronatilanteen johdosta. 

Yhteisiä WhatsApp ja Facebook ryhmiä on koottu sekä sähköpostin osoitteistoa on päivitetty. 

Syntymäpäivä onnitteluja lähetetty 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille jäsenille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa. 

 

Tiedotus  

  

Kokouskutsut, tiedotteet ja ilmoitukset on julkaistu osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/keski-

pohjanmaa sekä lähetetty sähköpostitse jäsenille, joiden email osoite on jäsentietoissa.  

Tämän lisäksi tapahtumista on ilmoitettu Keskipohjanmaa lehden menopalstalla sekä Kalajokilaakso lehdessä. 

Valitettavasti edelleen vain noin kolmanneksella jäsenistöstä on sähköposti ilmoitettu, jonka osuutta pyritty 

kasvattamaan. 

 

OPH-ELÄKELÄISET KESKI-POHJANMAA  

Hallitus 17.2.2022 
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