
OPH-ELÄKELÄISET POHJOIS-KARJALA 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

Vuosi 2016 oli osastomme 26. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi 17 henkilöllä ja vuoden 

lopussa oli yhteensä 439 jäsentä.  Vakiintunutta toimintaamme lisäsi valtakunnallisten 

kesäpäivien järjestäminen. 

 

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 kaksi kertaa vuoden aikana, 04.02 ja 09.09.2016. Lisäksi  

 pidettiin puhelinneuvotteluja tarvittaessa sekä kesäpäivien valmisteluun liittyviä palavereja. 

 

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 OPH-eläkeläiset ry:ltä 316,50 euroa. Tilivuoden ylijäämä oli 10,65 euroa. 

VUOSIKOKOUS      

Osaston vuosikokous pidettiin 06.04.2016  Pohjois-Karjalan Osuuspankin 

Joensuun konttorilla. Kokouksessa oli läsnä 33 jäsentä. Kokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin Veikko Rouvinen ja sihteeriksi Aira Hahtela-Piironen. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.  

Ennen kokousta toimitusjohtaja Esko Mononen  kertoi pankkitoiminnan 

nykyisistä ja tulevaisuuden suurista haasteista joita ovat mm. digitalisaatio, 

asiakkaiden odotukset, kansainvälinen kilpailu sekä uudet toimijat, jotka 

valtaavat ja muuttavat markkinoita. Tämän jälkeen saimme tutustua uuden ja 

ajanmukaisen Joensuun Op-talon tiloihin Esko Monosen johdolla.  Suuret 

kiitoksemme esittelystä, vieraanvaraisuudesta, leivoskahveista ja lounaasta.   

 

 



VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT  

Vuoden 2016 merkittävin tapahtuma alueellamme oli valtakunnalliset 

kesäpäivät, jotka pidettiin Kolilla elokuun 16. – 18. päivinä. Niiden 

järjestämisessä oli paljon työtä, mutta onnistuimme hyvin. Myös paikallisten 

yrittäjien osuus kesäpäivien onnistumisessa oli merkittävä. Saimme juuri ne 

palvelut joita tarvitsimme.  

Hallitus aloitti vuoden 2016 kesäpäivien valmistelun jo vuoden 2015 syksyllä 

toiminnanjohtaja Soile Lindforsin ja puheenjohtaja Raili Kuosman johdolla.  Jo 

vakiintuneen ohjelmarungon suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyi kevään ja 

kesän aikana.  

Tiistaina 16.08.2016 pidettiin Oph-eläkeläisen ry:n vuosikokous Luontokeskus 

Ukon auditoriossa. Kokouksen lopuksi katsottiin multivisioesitys Kolin neljä 

vuodenaikaa. Illalla oli alueosastojen aktiivien tapaaminen sekä iltajuhla Grill It 

ravintolassa ohjelmineen. Hyvän ruoan lomassa kuultiin kyläkuoro Kolibrin 

esitys, joensuulainen Karjalainen Rahvas esitti vauhdikkaita karjalaisia lauluja ja 

tansseja ja lopuksi harmonikkataiteilija Pentti Karjalainen solistinaan Risto 

Piirainen tahdittivat upeat illallistanssiaiset.  

Keskiviikko 17.08 oli aktiivipäivä, jolloin retkeiltiin kansallismaisemassa 

patikoiden sekä retki Lieksaan linja-autolla ja kantosiipialuksella Pielisen 

ympäristössä, taiteilija Eva Ryynäsen ateljeessa Paaterissa, Lieksan kirkossa ja 

Timitran linnassa. Illalla pidettiin vanhanajan iltamat Kolin Seurojentalolla. Illan 

viihteestä vastasivat lauluryhmä KoliSoi ja Juuan karaokeklubi. Lauluryhmän oli 

valmentanut kolilainen Markus Kallies juuri tätä iltaa varten.  Laulajat olivat 

omaa väkeä. Saimme kuulla kauneimpia ja suosituimpia 1970-luvun iskelmiä. 

Raikuvat aplodit palkitsivat esitykset.  

Torstaina 18.08. aamupalan jälkeen kokoonnuttiin hotellin terassille, jossa 

toivotettiin hyvää kotimatkaa kesäpäiville osallistuneille. Saimme kuulla Anu 

Laakkosen trumpetin soittoa ja rovasti Sulo Naakan lyhyen ortodoksisen messun.  

Kotiinlähtijöiden silmäkulmissa kimmelsivät haikeuden kyyneleet ja järjestäjien 

silmäkulmissa ilon kyyneleet onnistuneista kesäpäivistä.  Moni kertoi tulevansa 

uudelleen Kolille. 

Kesäpäiville osallistui 110 henkilöä. 

  

JOULUKONSERTTI JOENSUUSSA 

Perinteiselle jouluaterialle kokoonnuimme 03.12.2016 Joensuun 

Teatteriravintolaan. Sen jälkeen menimme Carelia-saliin nauttimaan 



joululauluista. Esiintyjiä olivat Maria Lund, Johanna Försti, Pentti Hietanen ja 

Tomi Metsäketo. Upeat esitykset virittivät kuulijat joulun odotukseen. 

  

VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

OPH-eläkeläisten ulkomaanmatkoille ja valtakunnallisiin tapahtumiin on 

osallistunut osastostamme muutamia henkilöitä. 

KIITOKSET Parhaat kiitokset Pohjois-Karjalan Osuuspankille, Pohjois-Karjalan 

Osuuspankkiliitolle ja OPH-eläkeläiset 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. 

 

 

  

 

 

 

 

  


