
OPH-eläkeläiset, Pohjois-Pohjanmaa
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Kertomusvuosi oli eläkeläisosastomme 28 toimintavuosi. Toiminta jatkui edellisvuosien tapaan. 
Osastomme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 424.

Hallitus 

Puheenjohtaja Martti Väänänen Pasonsuvannontie 23, 90900 Kiiminki, puh. 040 522 5904 
martti.vaananen@kiiminki.fi

Varapuheenjohtaja Tuula Reiniharju, Luhtitie 3, 90230 Oulu, puh 050 321 9889 
tuula.reiniharju@luukku.com

Sihteeri Laila Paakkari, Sienitie 4, 90650 Oulu, puh. 040 747 1055 laila.paakkari@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja Rauni Jaara, Helatie 2 A1, 90250 Oulu, puh. 050 912 8823 
martti.jaara@dnainternet.net

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa. 

Muut jäsenet 
Taina Myllyniemi, Rajakuja 11, 90630 Oulu, puh. 040 560 6001,taina.myllyniemi @netti.fi

Lahja Impola, Vanhantullinkatu 8 A 18, 90100 Oulu, puh, 050 5990070

Tilintarkastajat Lea Lappalainen ja Anna-Liisa Pekkala

Varatilintarkastajat Aino Kannisto ja Irma Korpela

Vuosikokous
Osaston vuosikokous pidettiin Kuusamossa, Kuusamon Osuuspankin tiloissa torstaina 17.6.2010. 
Kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutokset, jäsenmaksut ja muut 
sääntömääräiset asiat Henkilöjäsenmaksuksi vuodelle 2011 hyväksyttiin 10,00 euroa jäseneltä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Väänänen, sihteerinä Laila Paakkari ja pöytäkirjan 
tarkastajina Eila Ohukainen ja Maija-Liisa Kokkonen.

Talous
Kertomusvuonna talous toteutui talousarvion mukaisena. Osaston jäsenmaksun 10,00 € maksoi 130 
osastomme jäsentä. Toimintatukea saatiin Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitolta 1500,00 € ja 
OPH-eläkeläisiltä tukea 0,50 €/jäsen. Osa menoista katettiin osallistumismaksuilla.

Oulun Osuuspankki kustansi hallitukselle kahvit ja tilat kokouksiin, sekä postituksen ja siihen 
tarvittavan materiaalin, sekä osallistui pikkujouluruokailun kustannuksiin. 
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Muu toiminta
Yhdistetty vuosikokous/retkipäivä oli 17–18.6.2010. Matkakohteena oli Kuusamo ja Posio. Retki 
oli kaksipäiväinen ja siihen kuului yhden yön yöpyminen Oivangin Lomakartanossa.

Menomatkalla pysähdyimme kaksi kertaa. Kipinässä, jossa nautimme aamiaisen Niemitalon 
Juustolassa ja Taivalkoskella, jossa oli tutustuminen ja ostosten tekeminen Jalavan kaupassa.

Kuusamossa olimme Kuusamon Osuuspankin vieraana, jossa pankinjohtaja Kari Kivelä kertoi 
pankista ja Kuusamosta.

Tämän jälkeen siirryimme kaupungin keskusta pienen matkan päähän yöpymispaikkaamme 
Oivangin Lomakartanoon, jossa meille oli varattu käyttöömme kaksi kelohirsimajaa. Siellä 
viihdyimme hyvin ja koimme saavamme luksusta.

Seuraavana päivänä matka jatkui Posiolle, mutta ohjelmasta poiketen ja matkalaisten ehdotuksesta 
kävimme tutustumassa yritykseen Korpihilla, joka oli matkan varrella. Hyvä niin, koska käynti 
siellä oli mielenkiintoinen ja mukava.

Tämän jälkeen viimeinen matkakohteemme oli Posio ja siellä tutustuimme itsenäisesti ”kaikkien 
tuntemaan Pentikiin”. Kotimatka alkoi sieltä ja matkan varrella pysähdyimme vielä huoltoasemalle 
lounaalle.

Olimme varanneet linja-auton kuljettamaan retkeläisiä koko matkan ajan, joten matkanteko oli 
helppoa. Mukana oli haitarinsoittaja, joka viihdytti meitä matkalla ja pysähdypaikoilla. Onnistunut 
matka, sanottiin. 

Osasto maksoi kaikille mukanaoleville aamiaisen menomatkalla, makkarat nuotiolla Oivangin 
Lomakartanossa ja tulomatkalla lounaan kaikille jäsenille huoltoasemalla. Osallistujia oli mukana 
21 jäsentä ja kaikkiaan 27 henkilöä.

Pikkujoulua vietimme torstaina 2.12.2010 Oulussa, Ravintola Perlassa. Iltapäivä alkoi juhlavasti 
puheenjohtaja Martti Väänäsen toivottaessa juhlavieraat tervetulleeksi ja pankinjohtaja Sakari 
Haapakoski yhdessä konttorinjohtaja Pekka Järvelän kanssa toivat Oulun Osuuspankin 
tervehdyksen.

Yhdessäoloa vietimme joululauluja laulaen, ruokaillen, seuraleikkiä leikkien ja jännittämällä 
arvontaa, jossa oli arvottavana muutamia paketteja. 

Juhlan kohokohdaksi muodostui oululaiset tiernapojat, jotka saivat esiintymisellään raikuvat aplodit

Pikkujoulun kustannukset olivat jäsenille ilmaisia, mutta kumppaneilta perimme maksun.

Osallistujia oli mukana 53 jäsentä ja kaikkiaan 74 osallistujaa

Kaikkiin edellisiin tapahtumiin mukaan oli kutsuttu jäsenet kumppaneineen

Valtakunnallisilla OPH-eläkeläisten vuosikokous/kesäpäivillä 1-3.9.2010 Helsingissä, osastoamme 
on edustanut kaksi jäsentä

Eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan ja toivommekin runsasta osanottoa toimintaamme ja erilaisiin 
tapahtumiin. 


