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TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2012 
 
 

YLEISTÄ 
Vuosi oli osaston 26. toimintavuosi. Jäseniä osastossa oli noin 100. 
 

KOKOUKSET 
Osaston vuosikokous pidettiin Vaalassa 14.6.2012. Kokouksessa osallistujia oli 12.   
Hallitus piti kokouksen 28.2. Kajaanissa  ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen Vaalassa.   
 
 

VUOSIKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN VAALASSA 14.6.2012  
 

Matka ja tervetuloa Vaalaan  
Kesäkuinen kokouspäivämme valkeni aurinkoisena ja lämpimänä. Lähdimme linja-autolla matkaan Kajaanista. 
Poimimme matkalaisia Kajaanin Komiaholta ja Kontiomäen Shelliltä, minne olivat omin kyydein matkanneet 
osallistujat Suomussalmelta, Kuhmosta ja Sotkamosta. 
Kun Paltamosta otimme mukaan vielä pari matkalaista ja yksi meistä odotti jo Vaalassa, olimme kaikki 18 
osallistujaa koossa.  
Yllätyksenä oli Kainuun Op:n toimitusjohtaja Seppo Rytivaara ajanut Vaalaan ja oli meitä vastaan ottamassa. 
Konttorin ovet avattiin pian ja konttorinjohtaja Esa Huotari tuli myös meitä tervetulleiksi toivottamaan. 
Aluksi kahviteltiin ja kuultiin uutisia pankkimaailmasta ja Kainuun Osuuspankista Seppo Rytivaaran kertomana. 
Esa Huotari puolestaan kertoi Vaalan kunnan elinkeinorakenteesta ja matkailukohteista. Manamansalo, 
Säräisniemen vapaa-ajan keskus ja Rokuan ulkoilumaastot ovat vetovoimaisimmat matkailukohteet. 
Kauniit kiitokset isännille esityksistä. Kiitokset myös erittäin maistuvasta kahvitarjoilusta. 
 

Vuosikokous 
Varsinainen kokous alkoi hiukan aiottua myöhemmin. Se ei haitannut, sillä kaikki asiat saatiin käsitellyksi 
kiirehtimättä kokousajan puitteissa. Erkki Airaksinen johti puhetta jouhevasti. Meitä oli 12 jäsentä yhteisistä 
asioista päättämässä. 
Henkilövalinnat sujuivat sopuisasti. Osaston puheenjohtajana jatkaa Ritva Pohjanmeri. Uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Annikki Laine Kuhmosta erovuoroisen Pirjo Vuorion tilalle. Pirjo perusteli Annikkia 
itsensä tilalle hallitukseen ehdottaessaan Kajaani-keskeisyyden vähentämisellä. Erovuorossa ollut Helena 
Juntunen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat Kirsti Heikkinen ja Osmo Kupiainen. 
Paljon keskustelua herätti jo edellisenä kesänä esillä ollut ajatus jäsenmaksun perinnästä. Päätettiin 
jäsenmaksusta, jonka suuruudeksi tuli 5 €/v. Sen maksaneet jäsenet saavat valtakunnallisten 
tiedotteiden lisäksi meidän omat tiedotteemme sekä kutsun vuosikokoukseen ja kesätapaamiseemme. 
Kaikki toisetkin ovat edelleen osastomme jäseniä, mutta heille tulee vain valtakunnalliset tiedotteet. Päätöksestä 
ilmoitetaan ensi vuoden kokouskutsussa, joka lähetetään vielä jokaiselle jäsenelle. 
Valtakunnallisille kesäpäiville Savonlinnaan ei ollut lähtijöitä linja-autoon asti. Niinpä Pohjois-Savon kanssa 
suunniteltu matka elokuussa jäi toteutumatta. 
 

Hallituksen kokous 14.6. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ritva Pohjanmeri. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annikki Laine. Entisissä 
tehtävissään jatkavat sihteeri Helena Juntunen ja rahastonhoitaja Marja-Liisa Perhovaara. Hallituksessa 
jatkavat Kirsti Heikkinen ja Osmo Kupiainen   
Päätettiin, että omassa pankissaan kukin hallituksen jäsen menee pankin suostumuksen saatuaan 
pitämään pienen tietoiskun toiminnastamme niille toimihenkilöille, jotka ovat jäämässä eläkkeelle. Näin 
koetamme aikaansaada kiinnostusta OPH-eläkeläisten toimintaan ja innostusta tulla mukaan tapaamisiimme. 
 

Tutustumiskohteet  ja ruokailu  
Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli Lamminahon talo Oulujoen rannalla. Lamminahon tilan vanhimmat 
rakennussuojalain nojalla suojellut rakennukset ovat 1700-luvun lopulta ja koko rakennusryhmä on 
poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren vanhasta rakennuskannasta. 
Alkajaisiksi joimme leettapullakahvit. Sitten opas kertoili tilasta ja sen asukkaista ja esineistöstä. Kohde oli 
mielenkiintoinen. Katselukierroksella sekä vanhat rakennukset, mm. viinalööki, ja erityisesti maatilan 
monipuolinen ja runsas esineistö herätti muistoja ja keskustelua joukossamme. 



Kierroksen päätyttyä lähdimme kohti Ruununhelmeä Säräisniemelle. Opasteet olivat vähän puutteelliset, mutta 
kun pääsimme perille, emme voineet muuta kuin ihastella kaunista paikkaa. Täällä Oulujärven rannalla, 
venesataman ja uimarannan yläpuolella oli ravintola ja männikössä karavaanareille varattu laaja alue, joka oli 
heidän toimestaan hyvin löydetty – siis täysi. 
Aluksi aterioimme. Ruoka oli hyvää ja myynnissä olleita vasta paistettuja rieskoja ja viinereitä ostettiin kilpaa 
kotiin viemisiksi. Sitten tutustuimme ravintolarakennukseen ja sen ympäristöön nauttien kauniista ja 
kiireettömästä kesäpäivästä ennen paluuta Vaalan keskustaan. 
Illan alkupuolella tyytyväiset matkalaiset lähtivät Vaalasta kohti Paltamoa ja Kajaania. Olimme tehneet hyviä 
päätöksiä ja viettäneet mukavan päivän yhdessä. Puheenjohtaja kiitti osallistujia toivottaen hyvää kesää ja 
toivoen seuraavalle kerralle runsaampaa osallistumista. Erityisen myönteisenä hän näki uusien jäsenien 
mukaan tulon. 

 
Edustukset  

Valtakunnallinen OPH-eläkeläiset ry:n hallitus:  
Kainuun osaston edustaja vuosina  2011-2014 Helena A Juntunen, hallituksen vpj. 2012-2013  

 

Muuta 

Kokouskutsussa / jäsentiedotteessa toukokuussa 2012 pyydettiin jäseniä ilmoittamaan sihteerille 
sähköpostiosoitteensa, jotta voisimme tulevaisuudessa käyttää edullista sähköpostia yhteydenpidossa. 
Osoitteita on nyt sihteerillä yhteensä 13 ja siinä ovat jo mukana hallituksen jäsenet eli paljon vielä 
puuttuu sähköpostiosoitteita. 

Hallituksen jäsenet sopivat tekevänsä ”tietoiskuja” omiin entisiin pankkeihinsa osastomme toiminnasta.  
Ritva Pohjanmeri piti 12.11. Kainuun Op:lla tilaisuuden, jossa oli läsnä 5 henkilöä ja videon välityksellä yksi 
henkilö Hyrynsalmelta. Helena on ollut yhteydessä Suomussalmelle, jossa ei ole nyt lähivuosina eläkkeelle 
jääntejä. Paltamossa on yksi ja Puolangalla yksi eläkkeelle jääminen ja he ovat saaneet ns. ”infopaperin” 
sähköpostin välityksellä. Kuhmossa asia ei ole myöskään nyt ajankohtainen ja Sotkamon tilanne ei ihan ole 
selvillä. 

Valtakunnallinen OPH-eläkeläiset ry järjesti vuoden alussa kuntokisan jäsenilleen. Osastomme jäsen  
Eija Helena Juntunen Kajaanista sijoittui kolmanneksi ja sai 150 euron lahjakortin 
 
 
HALLITUS 14.6.2012 alkaen 
 
Ritva Pohjanmeri pj.  rpohjanmeri AT gmail.com 0400 685 181 
    Pohjolankatu 6 as 11, 87100 Kajaani 
Annikki Laine  vpj.   annikki.laine AT kuhmo.net  044 3121 336   
    Kontionkatu 11 A 6, 88900 Kuhmo 
Helena Juntunen sihteeri   helena.a.juntunen AT tutka.net 050 301 2142 
    Kauppatie 2, 89920 Ruhtinansalmi 
Osmo Kupiainen jäsen  osmo.kupiainen AT luukku.com  050 336 0938 
    Pirttijärventie 4, 88600 Sotkamo 
Kirsti Heikkinen jäsen   KirstiHeikkinen AT luukku.com 044 255 4758 
    Kangaskyläntie 25, 89400 Hyrynsalmi 
 
Rahastonhoitaja 

Marja-Liisa Perhovaara Pappilantie 183, 87850 Paltaniemi  
050 404 7813 

    jorma.perhovaara AT kajaani.net  
 
Toiminnantarkastaja  

Aino Sirviö ja varalla Hannu Sirviö. 
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