
OPH-ELÄKELÄISET POHJOIS-KARJALA 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

 

Vuosi 2014 oli osastomme 24. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi 10 henkilöllä ja vuoden 
lopussa oli yhteensä 410 jäsentä. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. 

 

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, 12.02. ja 09.09. Lisäksi pidettiin 
puhelinneuvotteluja tarvittaessa. 

TOIMINNANTARKASTAJAT  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Pänttönen Joensuusta ja varalle Marja-Leena Nenola 
Joensuusta. 

TALOUS  

Jäsen maksuja ei peritty. Toimintatukea saatiin Pohjois-Karjalan OP-liitolta 1000 euroa ja 
OP-Pohjola henkilöstö ry:ltä 200 euroa. Tilivuoden alijäämä oli 249,27 euroa. 

VUOSIKOKOUS  

Osaston vuosikokous pidettiin 27.05.2014  Pohjois-Karjalan Osuuspankin Juuan konttorilla. 
Kokouksessa oli läsnä 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Parikka ja 
sihteeriksi Aira Hahtela-Piironen. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.  

Pankin edustaja Heljä Pulkki kertoi 01.04.2014 toimintansa aloittaneen Pohjois-Karjalan 
Osuuspankin uudesta organisaatiosta ja Juuan konttorin toiminnasta. Saimme tutustua 
uusitun ja viihtyisän Juuan konttorin toimitiloihin. Pohjois-Karjalan Osuuspankin konttorit 
sijaitsevat Joensuussa, Kontiolahdella ja Juuassa. Pankissa työskentelee yhteensä n. 100 
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henkilöä, joista Juuassa 12. Fuusio on edennyt hyvässä hengessä. Pankki tarjosi tulokahvit ja 
lounaan kokousväelle.  

Juuan vierailun päätteeksi tutustuimme Puu-Juuassa Vikilä Taidetaloihin. Esillä oli runsaasti 
taiteilijoiden töitä eripuolilta Suomea, mm. tauluja, veistoksia, keramiikkaa, ikoneja, antiikkia 
sekä perinnetöitä. Näyttelyä esitteli hauskalla tavalla Esa Pakarinen.  

MUU TOIMINTA 

TEATTERIMATKA KUOPIOON 

Perinteisen teatterimatkan teimme uusittuun Kuopion kaupunginteatteriin 15.11.2014. 
Katsoimme hauskan vanhan komedian Gabriel tule takaisin. Matkan kohokohta taisi olla 
monen mielestä Ravintola Musta Lampaassa nautittu herkullinen kolmen ruokalajin lounas, ja 
hyvät ruokajuomat tietenkin. Mukana oli vain 16 henkilöä, mutta se ei tunnelmaa latistanut. 
Matkalla laulelimme mukavia vanhoja tuttuja iskelmiä. 

PETROSKOIN MATKA 

Syyskuussa 26. – 28.09 osallistuimme Pohjois-Karjalan OPH-toimihenkilöiden kanssa 
yhteiselle Petroskoin matkalle. Lähdimme lauantai-aamuna Joensuusta linja-autolla kohti 
itärajaa Niiralaan. Rajamuodollisuudet sujuivat hyvin ja pääsimme vaihtamaan valuuttaa, 
eurolla saimme 48 ruplaa. Lounaalle poikkesimme Sortavalaan ja teimme pienen kiertoajelun 
kaupungilla. Petroskoihin saavuimme illansuussa. Lauantaina teimme opastetun kiertoajelun 
kauniissa kaupungissa. Opas kertoi historiasta, joka on osa meidänkin historiaa. Illalla saimme 
nauttia upean balettiesityksen Anna Karenina kauniisti entisöidyssä musiikkitalossa. 
Sunnuntaina kotimatkalla poikkesimme piirakkakahvilaan ja teimme ostoksia Ruskealassa. 
Mummot olivat tienvarrella myymässä marjoja, hilloja ja omenoita. Pysähdyimme myös 
Pitkärannan Koiriojalla Suru ristillä. Se on Suomen ja Venäjän yhteinen muistomerkki 
talvisodan muistoksi. Eläkeläisiä oli matkalla 8 ja toimihenkilöitä 16.  

OPH-eläkeläisten ulkomaanmatkoille ja valtakunnallisiin tapahtumiin on osallistunut 
osastostamme muutamia henkilöitä. 

KIITOKSET  

Kauniit kiitokset juukalaisille, 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. Jäsenten 
yhteiset tapaamiset jatkavat sitä yhteisöllisyyttä jota koimme työssä ollessamme. 

 



 

 

 

 

 

  


