
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 

 

Kertomusvuosi oli eläkeläisosastomme 29 toimintavuosi. Toiminta jatkui edellisvuosien tapaan. 

Osastomme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 448. 

 

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 3219889 tuula.reiniharju@luukku.com 

Sihteeri Laila Paakkari 

Sienitie 4, 90650 Oulu, puh. 040 7471055 laila.paakkari@kolumbus.fi 

Rahastonhoitaja Rauni Jaara 

Helatie 2 A1, 90250 Oulu, puh. 050 9128823 martti.jaara@dnainternet.net 

  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. 

 

Muut jäsenet 

Taina Myllyniemi 

Rajakuja 11, 90630 Oulu, puh. 040 5606001 taina.myllyniemi@netti.fi 

Lahja Impola 

Vanhantullinkatu 8 A18, 90100 Oulu, puh. 050 5990070 lahja.impola@gmail.com 

Toiminnantarkastaja Anna-Liisa Pekkala ja varahenkilönä Lea Lappalainen. 

Vuosikokous 

Keskiviikkona 25.5.2011 pidimme vuosikokouksen Raahen Seudun Osuuspankin tiloissa. Kokouksessa oli 

läsnä 35 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin jäsenmaksut ja muut sääntömääräiset asiat. Henkilöjäsenmaksuksi 

vuodelle 2012 hyväksyttiin 10,00€/jäsen.Kokouksen puheenjohtajana toimi Aaro Arvio, sihteerinä Laila 

Paakkari ja pöytäkirjantarkastajina Eila Pietilä ja Lea Lappalainen. 

Talous 



Kertomusvuonna talos toteutui talousarvion mukaisena. Osaston jäsenmaksun 10,00 euroa maksoi 137 

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. 

Muu toiminta 

Yhdistetty retki-ja vuosikokouspäivä pidettiin keskiviikkona 25.5.2011 Raahessa, jonne matkasimme linja-

autolla, Ensimmäinen kohde oli Raahen Seudun Osuuspankki, joka tarjosi matkalaisille kahvit ja 

vuosikokoustilat. Hallintojohtaja Lauri Tolonen kertoi kahvittelun lomassa tietoa pankista ja huomasimme 

olevamme erittäin vakavaraisen pankin vieraana. Tämän jälkeen jäsenille pidettiin vuosikokous.Kokouksen 

loputtua vuorossa oli opastettu kaupunkikierros Raahen vanhassa kaupunginosassa. Sää oli hyvin tuulinen 

ja siksi hieman kolea, mutta kierros oli mielenkiintoinen ja pääsimme näkemään esim. vanhoja pihapiirejä, 

jotka herättivät ihastusta.Hieman kylmettyneet retkeläiset pääsivät lämmittelemään Hotelli Raahen Hoviin 

ja syömään myöhäisen lounaan. Hyvä ja lämmin ruokahan se aina lämmitää.Tämän kaiken jälkeen 

siirryimme maalaismaisemiin, Siiansivuun, viettämään aikaa yhdessä. Täällä juttua ja muisteluja riitti, 

lauluakin.Tarkoituksena oli lopuksi paistaa makkaraa, mutta kenellekään se ei maistunut, niinpä makkarat 

myytiin halukkaille ja lähdettiin kotimatkalle.Osallistujia oli mukana 35 jäsentä ja kaikkiaan 42 

henkilöä.Pikkujoulua vietimme torstaina 15.12.2011 Ynninkulmassa (Hotelli, Holiday Inn), joka sijaisee ihan 

Oulun kaupungin keskustassa.Se alkoi mukavasti puheenjohtaja Martti Väänäsen tervetulopuheella, jonka 

jälkeen toimitusjohtaja Timo Levo piti puheen.Jouluinen iltapäivä sujui edellisvuosien mukaisesti, 

ruokaillen, seurustellen ja joululauluja laulaen Mukana oli muutama ohjelmanumero ja lopuksi 

arvontaa.Osallistujia oli 78 henkilöä, joista 59 jäsentä.Kaikkiin edellisiin tapahtumiin mukaan oli kutsuttu 

jäsenet kumppaneineen.Yhdistetty vuosikokous- ja retkipäivän, sekä pikkujoulun kustannukset olivat 

jäsenille ilmaisia, mutta kumppaneilta perimme ruokailusta maksun.Valtakunnallisilla OPH-eläkeläisten 

vuosikokous/kesäpäivillä 16.8-18.8.2011 Salon Lehmirannassa osastoamme on edustanut muutama 

henkilö.Erilaisissa tapahtumissa pääsemme tapaamaan tuttuja, muistelemaan menneitä, näkemään ja 

kokemaan uutta. Näistä jää mukavia muistoja.Eläkeläisten määrä tulee kasvamaan edelleen ja toivommekin 

uusien ja entisten eläkeläisten osallistumista tapahtumiin ja toimintaamme. 

 


