
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 

 

Vuosi 2011 oli osastomme 21. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi 16 henkilöllä ja vuoden lopussa oli 

yhteensä 358 jäsentä. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. 

 

Hallitus 

 Veikko Rouvinen, puheenjohtaja Eteläkatu 12 A 7 80110 Joensuu 

    050 3437 796,  

    veikko.rouvinen@suomi24. 

 Aira Hahtela-Piironen, sihteeri Merilänrannantie 55 83960 Koli 

    040 7327 540,  

    aira.hahtelapiironen@gmail.com 

 Salme Korhonen, jäsen  Lieksa 

 Marja-Liisa Pakarinen, jäsen Joensuu 

 Jaakko Vuokkonen, jäsen  Joensuu 

 

Hallitus kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana, 23.02. ja 16.09. Lisäksi pidettiin 

puhelinneuvotteluja tarvittaessa. 

 

Toiminnantarkastajat 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ville Pänttönen Joensuusta ja varalle Marja-Leena Nenola 

Joensuusta. 

 

Talous 

Jäsenmaksuja ei peritty. Toimintatukea saatiin Pohjois-Karjalan OP-liitolta 1.000 euroa ja  OP-

Pohjola henkilöstö ry:ltä 171 euroa. Tilivuoden ylijäämä 138,29 euroa. 

 

Vuosikokous 

Osaston vuosikokous pidettiin 8.6.2011 Rääkkylän OP-tuvalla.  Kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Seutu ja sihteeriksi Aira Hahtela-Piironen. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. 

Toimitusjohtaja Olli Koivula toivotti lämpimästi tervetulleeksi kokousväen Rääkkylään. Hän 

esitteli kauniin alueen ja upeat hirsirakennukset mukavalla huumorilla höystettynä. Olli Koivula 

esitteli myös Rääkkylän Osuuspankin toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Meille tarjottiin 

maukkaat kahvit ja lounas. 

Saunat oli lämmitetty ja halukkaat saunoivat ennen kotimatkalle lähtöä. 

Näin vietimme aurinkoisen ja lämpimän alkukesän päivän mukavassa joukossa. Oli jälleen 

virkistävää tavata entisiä työtovereita vuosikymmenten ajalta. 

 

Muu toiminta 

Perinteistä teatteripäivää vietimme 20.10.2011 Joensuussa. Kokoonnuimme Ravintola Astoriaan 

lounaalle ja seurustelemaan. Myöhemmin iltapäivällä siirryimme Joensuun   

kaupungin Teatteriin Sound of Music-musikaalin lumoihin. Jälleen hieno tulkinta paljon esitetystä 

ja suositusta musikaalista. 

OPH-eläkeläisten ulkomaan matkoille ja valtakunnallisiin tapahtumiin on osallistunut 

muutamia jäseniä osastostamme. 

 

Kiitokset 

Kauniit kiitokset Rääkkylän Osuuspankille, Pohjois-Karjalan Osuuspankkiliitolle ja  

OP-Pohjola henkilöstö ry:lle toimintamme tukemisesta. 

mailto:aira.hahtelapiironen@gmail.com


MUUTA  

Toimintamme tavoitteena on aktivoida uusia ja vanhoja jäseniä mukaan ja  

osallistumaan enemmän sekä oman osastomme, mutta myös valtakunnallisiin  

tapahtumiin. On havaittu hyväksi kokoontua vuosikokouksiin eri puolille maakuntaa. Tästä saamme 

kiittää paikkakuntien Osuuspankkeja, jotka ovat toivottaneet meidät 

lämpimästi tervetulleiksi. Samalla voimme tutustua paikallisiin matkailukohteisiin. Jäsenten 

yhteiset tapaamiset jatkavat sitä yhteisöllisyyttä jota koimme työssä 

ollessamme.  

  

 


