
OPH-ELÄKELÄISET POHJOIS-KARJALA 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Vuosi 2015 oli osastomme 25. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi 11 henkilöllä ja vuoden 

lopussa oli yhteensä 422 jäsentä. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. 

 

HALLITUS                                                                                                                                                                               

 Jaakko Vuokkonen, puheenjohtaja Petäjätie 27, 80110 Joensuu  

    050 5862 459, jtvuok@gmail.com                

       

 Aira Hahtela-Piironen, sihteeri Kaivannonniementie 1, 83960 Koli                

    040 7327 540,     

    aira.hahtelapiironen@gmail.com           

 Kaisa Salminen, jäsen  Joensuu                                                       

 Eila Voutilainen, jäsen  Kitee   

 Pirjo Pehkonen, jäsen  Lieksa   

 Hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden aikana, 04.02, 27.02. ja 14.09. Lisäksi  

 pidettiin puhelinneuvotteluja tarvittaessa. 

TOIMINNANTARKASTAJAT    

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Pänttönen Joensuusta ja 

varalle Marja-Leena Nenola Joensuusta. 

TALOUS     

 Jäsen maksuja ei peritty. Toimintatukea saatiin Pohjois-Karjalan OP-

liitolta 1200 euroa ja OP-Pohjola henkilöstö ry:ltä 307,50 euroa. Tilivuoden 

alijäämä oli 201,56  euroa. 

VUOSIKOKOUS      

 Osaston vuosikokous pidettiin 19.05.2015  Outokummun Osuuspankin 

konttorilla. Kokouksessa oli läsnä 28 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero 

Eskelinen ja sihteeriksi Aira Hahtela-Piironen. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset 

asiat.  

Kokouksen jälkeen Eero Eskelinen kertoi Outokummun Osuuspankin kuulumisia. Pankissa 

työskentelee 10 toimihenkilöä ja toimitilat ovat ajanmukaiset. Pankin kannattavuus on hyvä ja 

vakavaraisuus erinomainen. Outokummun Osuuspankki on ainoa pankki paikkakunnalla.  

Kauniit kiitokset Outokummun Osuuspankille vieraanvaraisuudesta.  Saimme nauttia hyvät 

tulokahvit suolaisen ja makean leivonnaisen kera sekä maittavan lounaan viereisessä 

ravintolassa. 



Päätimme vierailun Outokummussa tutustumalla toimintansa lopettaneen kaivoksen 

toimintaan sekä kaivosmuseoon.  Saimme kuulla erittäin mielenkiintoisia tarinoita menneiden 

vuosikymmenten kaivostoiminnasta. 

MUU TOIMINTA 

 VUODEN 2016 KESÄPÄIVIEN VALMISTELU 

 Hallitus kokoontui 22.10.2015 hotelli Kolilla suunnittelemaan v. 2016 

valtakunnallisia kesäpäiviä. Kokouksessa olivat mukana Oph-eläkeläisten toiminanjohtaja 

Soile Lindfors ja Oph-eläkeläisten puheenjohtaja Raili Kuosma. Heidän johdollaan käytiin läpi 

16.08 – 18.08.2016 pidettävien kesäpäivien jo vakiintunut ohjelma. Tiistaina 16.08.2016 

pidetään vuosikokous Luontokeskus Ukon auditoriossa, järjestetään alueosastojen aktiivien 

tapaaminen sekä iltajuhla Grill It ravintolassa ohjelmineen. Keskiviikko 17.08 on aktiivipäivä, 

jolloin retkeillään kansallismaisemassa sekä Pielisen ympäristössä. Illalla pidetään 

vanhanajan iltamat Kolin Seurojentalolla. Torstaina 18.08. aamupalan jälkeen kokoonnutaan 

Hiljaisuuden temppeliin Akka Kolille jossa toivotetaan hyvää kotimatkaa kesäpäiville 

osallistuneille. 

 PATIKKARETKI ILOMANTSIIN  

 Kokoonnuimme 01.10.2015 Ilomantsin Petkeljärven kansallispuistoon 

patikoimaan. Sääennusteiden mukaan piti olla sateinen päivä, mutta säänhaltijat olivat 

puolellamme. Jopa aurinko pilkahteli ja kultasi kauniit ruskaiset maisemat. Nautimme laavulla 

eväät ja paistoimme nuotiolla makkarat. Patikoinnin jälkeen menimme Parppein pirtille 

lounaalle. Upea pitopöytä oli odottamassa retkeläisiä. Erityisesti suussa sulavat 

karjalapiirakat maistuivat ja moni osti niitä tuliaisiksi kotiväelle. Kotimatkalla poikkesimme 

vielä Hermannin viinimyymälään ostoksille. Retkelle osallistui 15 henkilöä. 

 TEATTERIA JOENSUUSSA 

 Joulukuun 10. päivänä kokoonnuimme Joensuun kaupungin teatteriin katsomaan 

Rahakabaree- revyytä. Esityksen juoni oli meille pankkilaisille tuttua. Se kertoi 1990-luvulla  

pankkimaailmaa myllertävistä tapahtumista reippaan musiikin ja tanssin siivittämänä. Ennen 

teatteria nautimme maukkaan lounaan ja väliajalla osasto tarjosi kahvit leivoksen kera.  

Mukana oli 24 henkilöä. 

 VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

OPH-eläkeläisten ulkomaanmatkoille ja valtakunnallisiin tapahtumiin on osallistunut 

osastostamme muutamia henkilöitä. 

KIITOKSET      

  Kauniit kiitokset Outokummun Osuuspankille, Pohjois-Karjalan 

Osuuspankkiliitolle ja OP-Pohjola henkilöstö ry:lle toimintamme tukemisesta. 



MUUTA       

 Toimintamme tavoitteena on aktivoida uusia ja vanhoja jäseniä mukaan ja 

osallistumaan enemmän sekä oman osastomme, mutta myös valtakunnallisiin tapahtumiin. 

Jäsenten yhteiset tapaamiset jatkavat sitä yhteisöllisyyttä jota koimme työssä ollessamme. 

 

 

  

 

 

 

 

  


