POP Alapitkä
100 vuotta

Tervehdys
teille
kaikille!

O

lisivatko viime vuosisadan
alussa eläneet, sen ajan
viisaat alapitkäläiset voineet
uskoa perustamansa pankin toimivan
täydellä tehollaan vielä sadan vuoden päästä?
Uskomme niin, vaikka elinolosuhteet
ja maailmanmeno on muuttunut valtavasti. Silti jo tuolloin valettiin uskoa
tulevaisuuteen – eikä turhaan.
Osuuskunta-aate ei ole sadassa vuodessa muuttunut juuri nimeksikään.
Tarjoamme edelleen palveluja taloudenpitoon ja elinkeinotoimintaan.
Jatkamme samalla linjalla myös vastedes. Asiakkaidemme parhaaksi.
Vaiheikkaan vuosisadan aikana olemme kokeneet monenmoisia myllerryksiä; itsenäisyyden saavuttamisen, sodat sekä taloudelliset ja ilmastolliset
vaikeat vuodet, mutta kaikesta olemme selvinneet suomalaisella sisulla.
Taloudellinen ja tekninen kehitys on
ollut valtavaa, olemme siirtyneet markoista euroihin, morseaakkosista kännyköihin, kirjekyyhkysistä internetiin.

Mitä tuoneekaan seuraava vuosisata
tullessaan.
Kun erosimme vuonna 1997 valtakunnallisesta OPK-ryhmästä, julistivat
monet asiantuntijat pankkiryhmämme
toiminnan lähes päättyneeksi. Ne olivat virhearvioita.
Toimimme edelleen itsenäisenä pankkina, omien kyläläistemme ja myös
poismuuttaneiden pankkina, kuten
myös 41 muuta itsenäistä Paikallisosuuspankkia eri puolilla Suomea,
lähes 150 konttorin palvelupisteissä.
Aloitimme irtiottomme mottonamme
”Muutos on uuden alku” ja olemme
onnistuneet - hyvillä arvosanoilla.
Onhan Paikallisosuuspankit palkittu
peräti kahdeksan kertaa Suomen parhaimpana asiakaspalvelupankkina.
Alapitkän pankki koetaan omaksi
kotoisaksi pankiksi, jonne on helppo
ja mukava tulla. Joustavuus, tuttuus ja
turvallisuus, sekä Alapitkän ja alapitkäläisten tunteminen ovat eduksi tiskin molemmin puolin. Palvelujamme
eivät rajoita aukioloajat tai sijainti,

sillä nykytekniikalla, esimerkiksi nettipankin avulla, asiat hoituvat ajasta ja
paikasta riippumatta.
Nykyisin POP Alapitkän kokoisia
pankkikonttoreita on maassamme hyvin harvassa. Pankkimme täydentää
oman kylän palveluja. Eräänlaisena
”tietopankkina” ja yhteyspisteenä toimiminen kuuluu osana ”ei-viralliseen”
toimintaamme.
Kiitämme kaikkia asiakkaitamme.
Olemme saaneet palvella teitä yhteisellä 54 vuoden työkokemuksellamme ja osaamisellamme, täyden
palvelun pankkina, niin myötä- kuin
vastamäissä, eilen, tänään ja huomennakin.
Kiitämme myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja konttoritoimikuntaa, joiden kanssa yhteistyömme on
sujunut joustavasti ja tuloksekkaasti.
Toivomme kaiken puolin rikkaita vuosia meille kaikille. Käykäähän talossa!
Risto ja Marja

Ps. Kun on juhlan aika, niin on aika juhlia! Pidämme synttärijuhlat tammikuun 21. päivänä 2010 kello 18 alkaen
Alapitkän Nuorisoseurantalolla, jonne olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

POP Alapitkä 100 vuotta-juhlalehti
Julkaisija: Lapinlahden Osuuspankki Alapitkän konttori
Toimitus ja valokuvat: Anna-Liisa Pekkarinen, www.annaliisapekkarinen.net
Ulkoasu ja taitto: I-print
Paino: I-print
Painosmäärä: 1000 kpl
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Suureen sydämeen
mahtuvat sijaislapsetkin
Sijoitetut lapset tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta, lapsella voi olla hukassa perusasiatkin, eikä esimerkiksi
kouluun muisteta lähteä.
Mutta työ on palkitsevaa, kun näkee
lapsen toipuvan.
- Yksi heistä totesi hämmästyneenä,
että ”tehän pussaatte!”, naurahtaa
Kristiina. Tavallisen parisuhteen mallia
eivät lapset ole välttämättä nähneet.
Omat tyttäret kokevat saaneensa uusia kavereita sijaiskotilapsista. Tämä
kasvattaa heidän ymmärrystään ihmisten lähtökohtien erilaisuuteen ja
opettaa jakamiseen ja kärsivällisyyteen, uskoo Kristiina.
Martta ja Miguel ovat laumanvartijakoiria. Laumaa heillä riittääkin vartioitavaksi Oravaisenpurolla, kun Koposten perhe pihoillaan telmii: tyttäret Lotta,
Emma ja Reeta sekä äiti Kristiina ja isä Pasi, sekä kolme sijoitettua lasta.

O

ravaisenpuron tilalla Alapitkällä asuu Koposten perhe,
äiti Kristiina, isä Pasi, sekä
kuusi lasta; tyttäret Reeta, 16, Emma,
15, ja Lotta, 13, sekä kolme sijaiskotilasta.
Perheeseen kuuluu lisäksi laumanvartijakoirat Martta ja Miguel, sekarotuiset koirat Viivi ja Boris, viisi kissaa,
muutama kana, kukko, vuohia, lampaita ja kaksi hevosta.
Pasi Koponen on päätoiminen perhehoitaja, ”sijaisisä” lapsille, joiden
vanhemmat eivät pysty heistä huolehtimaan. Hän luopui valtion virastaan
Kuopiossa. Kristiina on aloittanut
sosionomiopinnot tänä vuonna Iisalmessa, jouduttuaan nivelongelmien
vuoksi ammatinvaihtoon.

Lapsille turvallinen koti
Maaseudun rauhaa etsineet Koposet
muuttivat Kuopiosta Alapitkälle keväällä 2001.
- Tämä se on, ihastui perhe punaiseen, avarien pihojen ympäröimään
taloon ja navettaan mäen töyräällä.
Niin kulki Koposten muuttokuorma
Alapitkälle.
Paikka tarjosi oivan mahdollisuuden
lapsirakkaalle pariskunnalle ryhtyä si-

jaisperheeksi. Aluksi heillä oli tukiperhelapsia viikonloppuisin, mutta vähitellen vahvistui päätös ottaa lapsia
heille kokonaan asumaan, eli ryhtyä
sijaisperheeksi.
- Haluamme antaa heikommissa oloissa olleille lapsille turvallisen kodin ja
mallin tavallisesta perhe-elämästä ja
vanhemmuudesta, Koposet perustelevat.
Lapsia on asunut Koposilla vaihteleva
määrä. Viimeisimmäksi saapui hiljattain alle vuoden vanha poika.

”Tehän pussaatte!”
Oravaisenpuron kodissa vilskettä riittää pihoilla ja pirtissä, kun suurperhe
arkeaan pyörittää.

Alapitkälle nuorisotila?
Koposet ovat juurtuneet Alapitkälle.
Kolme vuotta sitten valmistui talon
laajennus, jossa lapset saivat yläkertaan kolme lisähuonetta ja aulan.
Myös vajaan 20 lampaan katras on
kasvussa, Kristiina suunnittelee lampaista lisäleivän tuojaa. Emma, Lotta
ja Reeta eivät koe kaveripulaa, vaikka eivät torin nurkilla asukaan. Tytöt
ratsastavat, hoitavat eläimiä sekä vetävät 4H-eläinkerhoa.
- Jos nyt jotain Alapitkälle voisi toivoa, niin nuorisotila olisi hieno, ehdottaa Reeta. Emmaa lämmittäisivät
tanssikurssit.
Kylän palvelut ovat hyvät ja monipuoliset Koposten mielestä.
- Ja onhan meillä myös Alapitkän
Nuorisoseuran menestyvä sählyjoukkue, velmuilee Pasi, innokas sählyn
pelaaja.

Sivukonttorit POPin valtti
Koivunlehtipankin asiakkaaksi Koposet tulivat heti Alapitkälle muutettuaan.
Heillä oli huonoja kokemuksia pankeista 90-luvun laman muistona.
- Täällä on toisenlainen meininki.
On helppo asioida, henkkareita
ei kysellä, kun kaikki toisensa tuntevat.

- Monellako pienellä kylällä enää
pankin konttoria on, kun kaikki
ajetaan isoihin yksiköihin ja palveluja puretaan, kysyvät Koposet.
- Onneksi paikallisosuuspankki haluaa säilyttää sivukonttorinsa.
Se onkin heidän mielestään POPin valtti.
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Alapitkän oma pankki
1909-56:
Alapitkän Hovista
omaan toimitaloon

A

lapitkän Osuuskassa perustettiin Alapitkälle joulukuussa
1909. Perustajina olivat hallituksen jäsenet John Ruotsalainen,
Otto Räsänen, Viktor Siponen, Pekka
Miettinen ja Aaro Hujanen.
Kassan toimialueeseen kuuluivat Alapitkän, Koppolan, Narvanlahden,
Pajujärven, Mikkajärven ja Onkiveden kylät.
Ensimmäisenä kassanhoitajana oli
opettaja Albanus Sonninen, sen jälkeen maanviljelijä Otto Räsänen kahteen otteeseen ja maatalousneuvoja
Adolf Mäkinen. Kun tehtävä siirtyi
Pekka Miettiselle vuonna 1915, tuli
tehtävään pysyvyyttä peräti 40 vuodeksi. Miettinen hoiti kassaa kotonaan Hovin talossa vuoteen 1954.
Hänen kuoltuaan siirtyivät tehtävät
vuodeksi Keijo Koposelle. Hän piti

Ensimmäisiä osuuskuntakokouksia Alapitkän Osuuskassassa.

osuuskassaa kotonaan. Kun Koponen luopui tehtävästä, osuuskassojen
tarkastaja Salomo Suomalainen ryhtyi puuhaamaan Alapitkän Osuuskassan liittymistä Lapinlahden Osuuskassaan. Osuuskunnan kokous päätti
sulautumisesta kesäkuussa 1955.
Kassa jatkoi toimintaansa Lapinlah-

den Osuuskassan Alapitkän konttorina. Liittymisen myötä Lapinlahden
Osuuskassa rakensi Alapitkälle oman
toimitalon keskelle kylää, jonka vihkiäistilaisuus oli 27.1.1957. Näin
Alapitkä sai oman pankkitalonsa, ja
muutenkin ajanmukaiset pankkipalvelut.

1957-1997:
Osuuskassasta
POP-pankiksi

E

nsimmäisenä Alapitkän konttorinhoitajana toimi Esko Rautiainen sekä hänen jälkeensä Kalle Hyrkäs, Tauno Hartikainen, Valto
Riekkinen, Unto Kettunen ja Heikki
Ryhänen. Konttorinhoitajan nimike
muuttui konttorinjohtajaksi Jalo Lehtovaaran aloittaessa työnsä 1975.
Lehtovaaran jälkeen konttorinjohtajaksi tuli Eero Heikkinen ja hänen
jälkeensä nykyinen konttorinjohtaja
Risto Vainikainen.
Alapitkän konttori kasvoi vuosien
saatossa vakaalla pohjalla ja kannattavasti. Vuonna 1970 Lapinlahden
Osuuskassan säännöt uusittiin ja pankin uudeksi nimeksi tuli Lapinlahden
Osuuspankki.
Vuonna 1971 Alapitkän konttorille
ostettiin tontti vanhan viitostien var-

4

Konttoritoimikunta vuodelta 1967: Konttorinhoitaja Heikki Ryhänen, toiminnanjohtaja Luomuvirta, Jouko Miettinen, Nikolai Onatsu, Adiel Lyytinen, Tauno Heikkilä ja Keijo Koponen.
relta, ja sillä aloitettiin rakennustyöt
vuonna 1977. Asunto Oy Alapitkän
Kolikkorinteeseen tehtiin kymmenen
asuntoa ja tilat pankin konttorille, jonka ja avajaisia vietettiin 1.6.1978.

Entiset toimitilat myytiin. Samalla
perustettiin konttorille oma hallinto,
konttoritoimikunta. Se sai luottorajat
pääkonttorilta, mutta teki päätöksensä itsenäisesti.

satavuotias
Alapitkäläiset ottivat pankin omakseen. Konttoritoimikunnan yhteydenottojen tuloksena konttori sai uusia
asiakkaita ja talletukset kasvoivat.
Alapitkän suosio oivallisena asuinpaikkana kasvoi, ja konttori pääsi
rahoittamaan myös uutta omakotitalotuotantoa.
1980-luku oli tasaista, vakaan kasvun
aikaa niin pääpankille kuin Alapitkän
konttorille. Järkyttävänä muistona vuosikymmenestä on Alapitkän konttorin
pankkiryöstö kesällä 1988.
1990-luku oli Suomen talouselämässä synkkää aikaa. Kasinotalous
rysähti syliin. Monet osuuspankitkin
tekivät mittavat luottotappiot harkitsemattoman luototuksensa vuoksi.
Lapinlahden Osuuspankki ei tähän
sortunut.
Koko OP-ryhmä joutui myllerrykseen
ja sen päätteeksi ryhmästä erosi 42
pankkia, jotka muodostivat oman
paikallisosuuspankkiryhmänsä. Pankit eivät hyväksyneet osuuspankkikeskuksen ajamaa yhteenliittymämallia,
jossa pankit asetettiin rajattomaan yh-

Alapitkän pankkikonttorin avajaisia vietettiin 1.6.1978. Silloin pankissa
työskentelivät Riitta Häiväläinen, Annikki Kankkunen, Anne Suikkanen ja
Jalo Lehtovaara.
teisvastuuseen toisten osuuspankkien
tekemisistä ja päätäntävalta siirrettiin
pois pankeilta itseltään keskushallintoon.
Lapinlahden Osuuspankki erosi ryhmästä ja siirtyi itsenäiseen paikallis-

osuuspankkiryhmään.
Syyskuussa 1997 juhlittiin uuden
Koivunlehti-liikemerkin ja POP-pankin
syntymistä.

Koivunlehti ei varise:
1997-2009

A

siantuntijat povasivat Koivunlehtipankeille lyhyttä elämänkaarta, mutta ennustukset
ovat osoittautuneet erheellisiksi.
Alapitkän konttorilla huono onni tosin
jatkui ikävällä tavalla, sillä konttori
joutui pankkiryöstön kohteeksi jälleen
kesällä 1997, mutta siitäkin selvittiin.
Euroon siirtyminen sujui joustavasti
vuoden 2002 alussa, olihan kouluaikojen kuuden kertotaulu hyvässä
muistissa.
Asiakasmäärä Alapitkän konttorissa
on pysynyt vakaana ja tasaisessa
vuosittaisessa kasvussa, kuten myös
luotot ja talletukset. Lisäksi sijoitusten,
vakuutusten ja notariaattipalvelujen
tarjoaminen asiakkaille ovat täydentämässä palveluvalikoimaa.
Kun alapitkäläiset nuoret perustavat
perheen, asettuvat he usein asumaan

Alapitkä kehittyy riuskojen kyläläisten tarmolla. Osaksi talkoilla ollaan
rakentamassa nuorisoseurantalon uudisrakennusosaa, joka valmistunee
syksyllä 2010.
omalle kylälle. Myös uudisasukkaita
eri puolilta maata on muuttanut taajamaan, kylän asukasluku on noin
yhdeksänsataa asukasta. Talot ovat
vaihtaneet omistajia ja uusia oma-

kotitaloja on noussut pääraitin tuntumaan. Nykyisin harvinainen talkoohenki elää, sen osoittaa esimerkiksi
nuorisoseurantalon osaksi talkootyönä tehtävä laajennus.
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Alapitkällä naapuriapu toimii

Toivasten kesäpiha muistuttaa keidasta. Kaija on puurtanut pihassa ja puutarhassa, Aarne hyvänä apumiehenä ja tulos näkyy.

Toivasten pihapiiri navetoineen ja tupineen on kuin satukirjan mummola, sellainen pensaiden, puiden, kukkien ja kasvimaan suloinen harmonia vallitsee Kaija ja Aarne ”Aki”
Toivasen ihastuttavassa pihassa.

K

aija rakastaa puutarhatöitä
ja on yhdessä Aarnen kanssa
tehnyt tilasta todellisen keitaan
hitaasti lipuvan joen rannalle.

Neljännesvuosisata
houkuttelua
Toivaset muuttivat Kuopiosta Alapitkälle vuonna 86. Pariskunnan kahdesta
lapsesta vanhin oli tuolloin jo muuttanut
omilleen, ja nuorin, vielä opiskelija, jäi
jatkamaan koulua Kuopioon.
Lapinlahdelta kotoisin oleva Kaija kaipasi maalle takaisin.

Aarne on monen luottamustehtävän mies.
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- Aarnea oli vaikea saada innostumaan.
25 vuotta houkuttelin, Kaija nauraa.
Koti Alapitkältä löytyi kuin onnenkantamoisena, vanhan roskiin menevän lehden myynti-ilmoituksesta.
- Tämä se taitaa olla meidän kotitie, heltyi vihdoin Aarnekin toteamaan paikan
nähtyään.
Niin muutettiin Alapitkälle.

Pankinjohtaja ajatteli
asiakkaan etua!
Toistakymmentä vuotta pariskunta kävi
Kuopiossa töissä, Kaija perushoitajana

Kaijan tomaatit ovat pesäpalloa
suurempia.

ja Aarne meijeristinä, ennen kuin eläkepäivät koittivat.
- Alapitkä on ihana paikka asua. Täällä
on niin mukavia ihmisiä, Kaija todistaa.
- Ja Alapitkän Osuuspankin pankinjohtaja Heikkisen Eero ”otti vastuun asiakkuudestamme”, eli myöntyi lainatarpeeseemme muuttaessamme, vehnästelee
Aarne.
Toivaset väittävät eroa aiempiin pankkeihin olevan kuin yöllä ja päivällä.
- Emme voineet uskoa, että pankinjohtaja ajattelee asiakkaan etua!
Läheisyys on pienen pankin etu, virkailijoista tulee kuin perhetuttuja. Ei kaupungeissa Toivasten mielestä saa niin
yksilöllistä palvelua.
Toivasilla ei ole tietokonetta. He vievät
mieluummin maksulaput kotikylän pankkikonttoriin, saavat samalla jutustella.

Onneen ei tarvitse
olla rikas
Toivaset ovat saaneet olla perusterveitä,
kiittää Aarne, mutta esittää lääkelaatikkonsa lukuisine lääkkeineen. Syöpä oli
viedä miehen 90-luvun puolivälissä, ja
muitakin leikkauksia on ollut.
- Mutta naapuriapu toimii. Naapurit kyntävät pellon, auraavat tien. Naapurista
välitetään.
Alapitkän Nuorisoseurantalolla kokoontuu Kyläkammari. Siellä Toivaset käyvät
turisemassa ja kuuntelemassa vierailevia
luentoja. Pali-pikkubussi poimii kylän autottomat mukaan.
- Alapitkä on kovasti kehittynyt näinä
vuosina. Katuvalotkin saatiin.
- Elämme onnellisinta aikaa elämässämme. Saamme tehdä mitä haluamme.
Onneen ei tarvitse olla rikas, riittää kun
rahaa on tarvitsemaansa, Toivaset summaavat.
Kaija sanookin rahan olevan vain käyttöä varten.
- Lapsenlapsille annamme ”tuhluutusrahaa”, on mukava yllättää heitä.
Vuodet ovat pirteällä pariskunnalla vierineet pihaa möyrien ja harrastus- ja luottamustehtävissä. Aarne laulaa Lapinlahden mieskuorossa, on kirkkoneuvoston
jäsen, varavaltuutettu kirkkovaltuustossa
ja toimii Gideon-järjestössä.
Kaija on kova käsityöihminen ja on
matottanut koko sukunsa kolmilla kangaspuillaan. Lastenlasten hoito on se
mieleisin harrastus molemmille.
- Näissä vuosissa Alapitkällä on ollut
elämisen makua, Toivaset päättävät onnitellen vielä satavuotiasta pankkikonttoria ja sen henkilökuntaa.

Konttoritoimikunta
pankin tärkeä maallikkoelin
Mikä on konttoritoimikunta?
Paikallisosuuspankkien sivukonttoreilla on konttoritoimikunnat, jotka koostuvat pankin hallituksen valitsemista paikallisista henkilöistä. Toimikunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Sen
tehtävänä on valvoa pankin sääntöjen toteutumista ja antaa oma näkemyksensä konttorin
taloudelliseen strategiaan ja ylläpitoon.
”Olemme vastuunkantajia yhteisissä asioissa”, kiteyttää konttoritoimikunta.

Puheenjohtaja
Pekka Mikkonen.

Varapuheenjohtaja
Pekka Ryhänen.

A

lapitkän konttoritoimikunta puheenjohtaja Pekka Mikkonen,
varapuheenjohtaja Pekka Ryhänen, ja jäsenet Jaana Suli ja Arja
Pekkarinen istahtivat pohtimaan pankkinsa roolia kylällä ja Alapitkän kylää
yleisesti. Poimintoja keskustelusta:

Pankki on arjessa
mukana
”Pankin rooli on edelleen sama kuin
sata vuotta sitten: hyödyttää oman kylän
ihmisiä.”
”Pankin olemassaolo henkii etevästä kylästä ja se houkuttaa uusia asukkaita.”
”Koululaiset saavat opetella pankkiasioiden hoitoa oman kylän pankissa. Opettaja ja virkailijat auttavat.”
”Oman kylän pankista saa apua perunkirjoitusten, testamenttien ja lahjakirjojen

Jäsen
Arja Pekkarinen.

tekoon ja muutkin lakimiespalvelut ovat
saatavissa. Se tuntuu turvalliselta.”
”On helppo asioida, kun virkailijat ovat
tuttuja. Muissa pankeissa ei tahdo päästä ihmisen kanssa juttelemaan.”
”Ei ole pelkoa lopettamisesta, kun pankki on kannattava. Silti on oltava varpaillaan, sillä markkinoille tulee jatkuvasti
uusia kilpailijoita. Palvelun on oltava
parempi kuin muilla.”
”Asiakkuus siirtyy sukupolvelta toiselle,
kun vanhempien luottamus pankkiin siirtyy myös lapsiin.”

Kylä antaa arjelle
lujan perustan
”Kylämäinen lämminhenkinen yhteisöllisyys lähtee ihmisistä itsestään.”
”Nuorisoseura on Alapitkän yhdistyksis-

Jäsen
Jaana Suli.

tä ykkönen. Virkeä yhdistystoiminta on
kylälle tunnusomaista.”
”Alapitkän tärkeä kolmiyhteys on pankki, kauppa ja koulu. Ja koululla on päiväkoti, esikoulu, kotisairaanhoito, kotipalvelu, neuvola.”
”Myös molemmilla seurakunnilla on Alapitkällä omat rukoushuoneensa.”
”Alapitkä on Kuopion alueen pohjoisin
keskittymä. Kuopion säteilyyn luotetaan,
sen radiokanavia kuunnellaan ja Savon
Sanomia luetaan.”
”Tulevaisuudessa asutus keskittyy entistä
enemmän taajamiin. Syntyykö pikkuhiljaa nauhakaupunki Iisalmen ja Kuopion
välille? Moottoritie tulee jo Kuopiosta kylän rajalle ja jatkuu viitostienä Iisalmeen
saakka. ”
”Alapitkän trendi on kehittyvä. Veroäyri
on naapurikuntia alhaisempi ja kylällä
on hyviä rakennuspaikkoja muuttajille.”

Alapitkän pankin työntekijöitä 1909-2009:
Sonninen Albanus
Räsänen Otto
Mäkinen Adolf
Miettinen Pekka
Koponen Keijo
Rautiainen Esko
Hyrkäs Kalle
Hartikainen Tauno

Pesonen Ellu
Itkonen Irja
Korhonen Eeva-Liisa
Riekkinen Valto
Kettunen Unto
Hynninen Riitta
Onatsu Aila
Hämäläinen Eevi

Ryhänen Heikki
Hartojoki Erkki
Ryhänen Maija
Suikkanen Anne
KankkunenAnnikki
Häiväläinen Riitta
Tossavainen Maili
Lehtovaara Jalo

Juvonen Päivi
Taskinen Toini
Ryynänen Hilkka
Komu Soile
Miettinen Marja
Dimitrow Merja
Heikkinen Eero
Vainikainen Risto
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Kutsu
100-vuotissyntymäpäiville
Kutsumme pankkimme asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kaikki alapitkäläiset juhlimaan
satavuotiasta pankkiamme, Lapinlahden Osuuspankin Alapitkän konttoria.
Aika ja paikka:

Torstaina 21.1.2010 kello 18 alkaen Alapitkän
nuorisoseurantalolla, Räsäläntie 3.

Ohjelma:

Täytekakkukahvit.
Tervetuliaissanat.
Musiikkiesitys: Alapitkän koulun oppilaita.
Juhlapuhe: Agrologi Antti Valta, Lapinlahden
Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja.
”Humut kylässä!” Kuplettikeikari, tangokuningas
Erkki Räsänen esittää mm. Junnu Vainion, Reino
Helismaan ja Tapio Rautavaaran lauluja.
Iltamia isännöi Waikko Joe.

Illan päätteeksi tanssia Erkki Räsäsen ja Jukka
Heiskasen tahtiin.

Kun on juhlan aika, niin on aika juhlia! Lämpimästi tervetuloa.

Lapinlahden Osuuspankki
Alapitkän konttori
Alapitkäntie 38
71910 ALAPITKÄ

P. 017-760 2251
fax. 017-734 734
sähköposti:
etunimi.sukunimi@lapinlahdenop.fi

avoinna
ma-pe
9.30-16.00

