
OPH-eläkeläiset, Pohjois-Pohjanmaa

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kertomusvuosi oli eläkeläisosastomme 30. toimintavuosi, jota juhlimme joulujuhlan yhteydessä, 
muuten toiminta jatkui edellisvuosien tapaan.
Osastomme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 429.

Hallitus
Puheenjohtaja         Martti Väänänen
                                Pasonsuvannontie 23, 90900 Kiiminki, puh. 040 5225904
                                martti.vaananen@pp1.inet.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  
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

Hallitus kokoontui  kertomusvuonna 4 kertaa.

Toiminnantarkastaja
Anna-Liisa Pekkala ja varahenkilönä Lea Lappalainen.

Vuosikokous
Tiistaina 22.5.2012 pidimme vuosikokouksen Ranualla Hotelli Ilveslinnan tiloissa.Kokouksessa oli 
läsnä 33 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin jäsenmaksut ja muut sääntömääräiset asiat. 
Henkilöjäsenmaksuksi vuodelle 2013 hyväksyttiin 12,00€/jäsen, jossa on korotusta 2,00 €.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Pietilä, sihteerinä Laila Paakkari ja pöytäkirjantarkastajina 
Henna Junttila ja Elsa Sorri.

Talous
Kertomusvuonna talous toteutui talousarvion mukaisena. Osaston jäsenmaksun 10,00 euroa maksoi 
145 osastomme jäsentä. Toimintatukea saatiin Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitolta 1500,00 €, 
sekä lisäksi 3000,00 €,  juhliessamme 30. toimintavuottamme. Ed. summa sisältää vuoden 2013 
toimintatuen. OPH-eläkeläiset ry:ltä tukea tuli 0,50€/jäsen. Oulun Osuuspankki kustansi 
hallitukselle kahvit ja tilat kokouksiin, sekä postituksen ja siihen tarvittavan materiaalin, sekä 
osallistui pikkujouluruokailun kustannuksiin. Osa menoista katettiin osallistumismaksuilla. 

Muu toiminta
Yhdistetty retki-ja vuosikokouspäivä pidettiin tiistaina 22.5.2012 Ranualla. Aikaisin aamulla 
lähdimme liikkeelle ja ensimmäinen pysähdys oli jo n.70 km kuluttua Niemitalon Juustolassa, jossa 
nautimme aamiaisen. Siellä se on tunnetusti edullinen. Seuraava pysähdys olikin sitten Ranualla, 



Hotelli Ilveslinnassa, jossa vuosikokouksen jälkeen kaikki mukana olevat söivät pankinjohtaja 
Keijo Posion tarjoaman lounaan ja samalla kuuntelimme hänen kertomuksiaan Ranuasta ja Pohjolan 
Osuuspankista. Niin oli hänen kertomuksensa mielenkiintoista ja mukavaa kuunneltavaa, että 
matkalaisia piti oikein hoputtaa jatkamaan eteenpäin, Ranuan eläinpuistoon, katsomaan eläimiä ja 
erityisesti jääkarhun pentua. Soma ja suloinen oli pentu, kaikki ihastuimme siihen.
Kotimatkalla pysähdyimme Pudasjärvellä, tutustuimme taiteilija Tykkyläisen taiteeseen, hänen 
itsensä esitellessä niitä.
Paljon jäi mukavia muistoja tästä päivästä. 
Osallistujia oli mukana  33 jäsentä ja kaikkiaan 40 henkilöä.
  
Pikkujoulua vietimme maanantaina 26.11.2012 Ravintola Torerossa Oulussa ja samalla juhlimme 
30. toimintavuottamme. 
Puheenjohtaja Martti Väänänen piti juhlan avauspuheen, jonka jälkeen oli maljan nosto.
Seuraavat puhujat olivat toimitusjohtaja Timo Levo, sekä Tuula Reiniharju, joka muisteli 30- 
vuotista OPH-eläkeläiset, Pohjois-Pohjanmaan toimintaa.
Juhlassa syötiin perinteinen jouluruoka, jota oli juhlistettu viinitarjoilulla. Joululaulut kuuluivat 
myös juhlaan, joita yhdessä laulettiin. Yksinlaulua esitti Helli Oikarinen. Lopuksi esiintyivät 
tiernapojat.
Osallistujia oli 103 henkilöä, joista 77 jäsentä.

Kaikkiin edellisiin tapahtumiin mukaan oli kutsuttu jäsenet kumppaneineen.
Yhdistetty vuosikokous- ja retkipäivän, sekä pikkujoulun kustannukset olivat jäsenille ilmaisia, 
mutta kumppaneilta perimme ruokailusta maksun.

OPH-eläkeläiset ry:n Kuntokisassa 2012 osastomme oli onnekas, Lahja Impola voitti aktiivisin 
liikkuja palkinnon ja arvonnassa, kaikkien kuntokortin palauttaneiden kesken, palkinnon sai Liisa 
Meriläinen.
 

Valtakunnallisilla OPH-eläkeläisten vuosikokous/kesäpäivillä 21.8-23.8.2012 Savonlinnassa 
osastoamme on edustanut 4 henkilöä
Pohjois-Pohjanmaalla oli hallitusvuoro ja Lahja Impola valittiin ed. kokouksessa OPH-eläkeläiset 
ry:n hallitukseen kolmeksi vuodeksi. 

Toivomme uusien ja entisten eläkeläisten osallistumista tapahtumiin ja toimintaamme. 
Tapahtumissa tapaamme tuttuja, voimme muistella menneitä, näemme ja koemme uutta.
Näistä jää mukavia muistoja.

 
                                                   


