
OPH-ELÄKELÄISET POHJOIS-KARJALA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Vuosi 2012 oli osastomme 22. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi 14  henkilöllä ja vuoden lopussa 
oli yhteensä 372  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

Pirjo Pehkonen, jäsen Lieksa
Marja-Liisa Pakarinen, jäsen Joensuu
Jaakko Vuokkonen, jäsen Joensuu

Hallitus kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana, 07.02. ja 24.09. 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 1.200 euroa ja  OP-
Pohjola henkilöstö ry:ltä 179 euroa. Tilivuoden ylijäämä 272,93 euroa.

VUOSIKOKOUS
Osaston vuosikokous pidettiin 06.06.2012 Liperin Osuuspankilla. Kokouksessa oli läsnä 14 jäsentä. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Hämäläinen ja sihteeriksi Aira Hahtela-Piironen. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.
Toimitusjohtaja Jalo Lehtovaara toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Hän esitteli pankin 
organisaatiota, toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä edelleen kiristyvässä kilpailussa sekä 
lainsäädännössä pankkitoiminnassa. Myös pankin johtoryhmä esittäytyi. Käytiin vilkasta 
keskustelua tämän päivän pankkitoiminnasta ja pankkipalveluista. Tämän jälkeen lounastimme 
Lipstikassa.
Mukavan kesäretken päätimme tutustumalla mielenkiintoisiin Liperi Seuran Brynolf Enwaldin 
kotimuseoon ja maatalousmuseoon. Monille palasi mieleen nostalgisia lapsuus- ja nuoruusmuistoja, 
kun katselimme erilaisia maataloudessa käytettyjä työkaluja ja koneita.

MUU TOIMINTA
Vietimme liikuntapäivää Kolilla 22.03.2012. Luontokeskus Ukossa nautimme tulokahvit, 
tutustuimme Kolin kallioiden syntyvaiheisiin yli 2 miljardia vuotta sitten ja katsoimme upean 
multivisio esityksen kansallispuistosta eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Sitten lähdimme 
lumikenkä- ja sauvakävelylenkille nauttimaan mahtavista näkymistä Pieliselle ja ympäristöön.
Retken jälkeen maistui keittolounas Paimentuvalla. Osallistujia oli 16.  
Teatteriin suuntasimme jälleen Varkauteen. Aluksi nautimme makoisan lounaan teatterin 
ravintolassa. Sitten katsoimme Petri Hervannon tähdittämän Rauli Badding Somerjoen elämästä 
kertovan musikaalin Tähdet, tähdet.
OPH-eläkeläisten ulkomaan matkoille ja valtakunnallisiin tapahtumiin on osallistunut
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muutamia jäseniä  osastostamme.

KIITOKSET
Kauniit kiitokset Liperin 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. 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. 


