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PÄÄKIRJOITUS
Timo Niskanen

Katseet
tulevaisuuteen
Ylä-Savon kolmen vahvan ja paikallisen POP
Pankin hallinnot ovat osoittaneet päätöksissään
kaukokatseista vastuullisuutta, kun Kiuruveden,
Lapinlahden ja Vieremän Osuuspankkien hallintoneuvostot ovat hyväksyneet pankkien hallitusten esittämän sulautumisen. Yhdistyvät kolme
osuuspankkia ovat kaikki vakavaraisia ja hyvässä tuloskunnossa, joten yhdistymisen hetki on mitä otollisin. Liitto syntyy aidosta halusta rakentaa
yhteistä tulevaisuutta – ei pakosta eikä painostuksesta.
Yhdistyminen on luonnollinen jatko pitkään
jatkuneelle kehitykselle ja sillä turvataan pankin kilpailukyky kiristyvässä kilpailussa sekä korkeatasoiset asiantuntijapalvelut kaikkien
konttoreiden asiakkaille. Voimien yhdistämisellä muodostuva Osuuspankki Poppia tavoittelee
osuustoimintaperiaatteen mukaisesti kykyä vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja näin
parantaa asiakkaiden saamia palveluja ja etuja.
Lisäksi pankkikoon kasvattamisen myötä riskinkantokyky ja erikoispalvelujen tarjonta paranevat. Kaikki tämä näkyy asiakkaille entisestään
parantuneena palveluna sekä kilpailukykyisinä
pankkipalvelun hintoina.
Pankkien yhdistyminen ei edellytä asiakkailta eikä jäseniltä mitään toimenpiteitä. Nykyiset
konttorit, palvelut, tilinumerot, verkkopankkitunnukset ja tunnusluvut säilyvät ennallaan. Yhdistymisestä muodostuvat säästöt ja kustannustehokkuus näkyvät asiakkaille ja jäsenille ennen
kaikkea hinta-laatusuhteeltaan parhaana mahdollisena asiakaspalveluna. POP Pankit on palkittu 2000-luvulla yhdeksän kertaa parhaana
asiakaspalveluyrityksenä ja tätä korkeatasoista
palvelukulttuuria on yhdistymisen myötä entistä
paremmin mahdollista kehittää.
Osuuspankki Poppialla on konttoriverkostoa
Ylä-Savossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Muhoksella. Yhdistymisen myötä Poppiasta tulee vahva

alueellinen toimija, jolla on mahdollisuus kasvattaa palveluverkostoaan. Osuuspankki Poppiasta
syntyy POP Pankkiryhmän toiseksi suurin pankki.
Volyymien ja tehokkuuden kasvamisesta hyötyvät tulevaisuudessa ennenkaikkea asiakkaat.
Yli satavuotinen itsenäisten osuuspankkien historia velvoittaa meitä hoitamaan asiakkaidemme
asioita hyvin ja vastuullisesti. Tunnemme ja kannamme vastuumme toimintapaikkakuntien kehityksestä ja tulevaisuudesta. Toimintamme ei ole
ollut, ei ole, eikä tule olemaan pyrkimystä voiton maksimoimiseen, vaan luottamuksellisiin asiakas- ja yhteiskuntasuhteisiin perustuvaa, yhteisöllistä toimintaa. Uusiutuminen yhdistymällä on
luonnollinen ja vapaaehtoinen kehitysvaihe, jolla varmistetaan jäsenten oman pankin kyky toimia kustannustehokkaasti ja korkealaatuisia palveluja tuottaen myös tulevaisuudessa. Sen me
kaikki pankkien hallinnossa ja henkilöstössä haluamme vilpittömästi ja ilolla asiakkaitamme, jäseniämme ja pankkimme tulevaisuutta palvellen
myös tehdä.
Jäsendemokratia huipentuu, kun lopullisen
päätöksen sulautumisesta teette Te, hyvät lukijani. Pankkien jäsenistöstä koostuvat hallinnot ovat
periaatteet linjanneet ja hyväksyneet. Me, pankkien henkilöstö ja johto, olemme valmiit päätökset toteuttamaan. Mutta lopullinen valta ja sen
myötä myös vastuu on pankkiemme jäsenillä, jokaisella omakohtaisesti.
Hyvät jäsenet: Osuuspankki Poppia on päätöksillänne syntymässä ja aloittamassa kasvun tulevaisuuteen. Yhtä tomerasti ja luottavaisesti huomiseen uskoen kuin kansikuvan pienokainen.
Tervetuloa käyttämään valtaanne
pankkienne osuuskunnan kokouksissa viikolla 17.
Timo Niskanen
toimitusjohtaja
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Kirjoittaja on kiuruvetinen nuori, joka opiskelee kolmatta vuotta yhteiskunta- ja taloustieteitä Jyväskylän yliopistossa.

PAKINA
Ville Pekkala

Savolaispojan
kasvutarina:
Pää pilvissä,
jalat maassa?
Valuutta, fyrkka, pätäkkä. Ei niitä tullut niin mietittyä, kun pyöritteli varpaitaan vanhempien ruokapöydän alla. Maailmaa oli niin kovin helppo
parantaa, kun ei tarvinnut miettiä omaa napaa
pidemmälle. Tieto on lisännyt tuskaa tässäkin asiassa. Nuoruuden idealismia tai ei, sitä tosiasiaa

ei pääse pakoon, että raha se vain pyörittää tätä maailmaa. Opiskelijana sen merkitys entisestään korostuu. Kun tottuu elämään niukkuudessa, makaronilla ja ketsupilla, haluaisi vähistäkin
rahoistaan pitää erityisen hyvää huolta.
Joskus meinaa ihan naurattaa, kun muistelen
miten naiivi osasin olla nuorempana. Havahduin
vastikään siihen tosiasiaan, että jos sitä kuvitteli
olevansa kaikin puolin ”valmis ihminen” 16-vuotiaana, niin en varmasti ole sitä vielä nyt parikymppisenäkään. Kaikki asiat, jotka silloin olivat
mustavalkoisia, ovat vähitellen muuttuneet harmaan eri sävyiksi. Sinisilmäisyys katosi jonnekin
Koskenjoen ja Jyväsjärven välille. Muttei kyse ole
ainoastaan siitä, että katsoisi maailmaa eri vinkkelistä. Myös asiat ympärillä muuttuvat – siihen
pitää vain tottua tai tippuu karusti kärryiltä.
Kärryiltä tippumista ehkäisevät elämän kiinteät tukipisteet, tutut asiat. Vaikka raha-asioissa pitäisi kaikkien taiteen pelisääntöjen mukaan
olla kylmän laskelmoiva ja rationaalinen, on siitä huolimatta myös sellaisilla asioilla merkitystä, joita ei voi rahassa mitata. Jo se, ettei Keski-Suomeen muuttaminen edellyttänyt minulta
pankin vaihtoa, vaan Kiuruveden Osuuspankki
löytyi kävelymatkan päästä, loi yllättävää turvallisuudentunnetta. Kaltaisellani ensimmäisen kerran kotoa poismuuttaneella maalaispojalla ei ollut siinä vaiheessa tukipisteitä liiaksi.

Fiilisten lisäksi siitä on myös ihan konkreettista iloa, että vihreä koivunlehti näkyy katukuvassa
myös täällä Jyväskylässä. Vakavaraisuus ja kasvupotentiaali saattavat olla ekonomistien liirumlaarumia, mutta niilläkin on paikkansa. Tässä
maailmassa pitää olla iso ja vahva, että pärjää.
Sulautuminen Lapinlahden ja Vieremän kanssa
ei minua pelota lainkaan, pikemminkin päinvastoin. Luottaisitko itse laihaan kokkiin? Kasvu on
terveyden merkki, ja rahalla on tapana tulla rahan luokse.
Tulevaisuutta ei voi varmasti ennustaa, eivät
edes viisaimmat meistä. Silloin tällöin sitä yritetään ihan tosissaan ja sitä kutsutaan sitten isossa maailmassa ”talouskriisiksi” tai ”velkakuplaksi”. Sama koskee myös tällaisen pienen ihmisen
taloudenpitoa. Sattumalla on aina suuri merkitys, muttei se saa estää varautumista. Loppuun
asti mietitty opintolaina ja kesätöistä säästötilille
talteen pannut roposet nousevat arvoon arvaamattomaan siinä vaiheessa, kun tutkintopaperit
lyödään kouraan, eikä työelämä ehkä olekaan
ihan niin ruusuilla tanssimista kuin on kuvitellut.
Asioista kannattaa alkaa huolehtia ajoissa, koska opiskeluaika on ohi nopeammin kuin huomaakaan.
Ville Pekkala,
Jyväskylä

4

Meidän Poppia 1/2011

Esa ja Marja-Leena Juntusen päivissä riittää säpinää. Usein on joku yhdeksästä lapsenlapsesta ukin ja mummon hellässä hoivassa.
Tällä kertaa vuorossa on kolmivuotias Miia.

Fuusiot olleet kehitykselle hyväksi,
sanoo monen meijerifuusion mies
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

mänä kilpailussa mukana pysymisen kannalta.
Hän perustelee sitä maatalouden tilakokojen kasvulla. Ylä-Savosta, Maito-Suomesta, tulee noin 60 prosenttia Pohjois-Savon maidosta.
Litroissa se tarkoittaa huikeaa 180 miljoonaa litraa, ja koko valtakunnan maidontuotannosta se
on noin kahdeksan prosenttia. Varsinkin Kiuruvedellä ja Vieremällä on isoja, satojen lehmien
lypsykarjatiloja, joiden investoinnit ovat miljoonia euroja.
Ylä-Savossa on myös isoja teollisuusyrityksiä,
kuten Ponsse, Valio, Olvi ja Normet.

lestuneena, pystyykö meidän luotettavan vakaa,
mutta pieni paikallisosuuspankkimme vastaamaan myös isojen tilojen ja yritysten rahoitustarpeisiin, vaikka palvelee erinomaisesti yksityistalouksia ja pienyrityksiä.
– Lainsäädäntö edellyttää mittavissa rahoituksissa riittävää tasetta. Fuusion tapahduttua sitä
Poppia-pankilla riittää, Juntunen puntaroi.
Hänestä fuusio on paikkakunnalle elintärkeä,
jotta pankki pystyy hoitamaan perustehtäväänsä.
Hän huomauttaa, että puhuu asiakkaana ja sivustaseuraajana, hän ei kuulu pankin luottamuselimiin.
– Ei fuusioita tehdä fuusioiden vuoksi. Paikalliset meijerit olisivat ilman yhteensulautumisia pikkuhiljaa kuihtuneet, eivätkä olisi pystyneet
vastaamaan kilpailuun. Tarkoitus oli säästää kustannuksia ja taata jatkuvuudelle välttämätön tulos. Näin kävi.

Ilman fuusiota
seurauksena kuihtuminen
– Olinkin viime vuosina jo miettinyt hieman huo-

Osaava omistajapari
takaa tilan menestyksen
Juntusen mukaan liikkeenjohdollisten taitojen

– Olen ollut tekemässä viittä-kuutta meijerifuusiota Pohjois-Savossa, eikä yhtäkään ole tarvinnut katua, sanoo vieremäläinen
maanviljelijä Esa Juntunen.
Hän toimi 28 vuotta meijerin hallinnossa, josta
12 vuotta Valion hallituksen jäsenenä vuoteen
2009 saakka. Tuona aikana useat paikalliset
meijerit Suomessa sulautuivat yhteen, pitäjämeijereistä ylimaakunnallisiksi meijereiksi. Juntunen oli mukana muodostamassa muun muassa Osuuskunta Itä-Maitoa, joka toimii 72 kunnan
alueella.
Sen vakuuttavampaa kokonaisymmärrystä
fuusioitumisen vaikutuksista osuustoiminnassa
tuskin on monella maassamme.
Isot maatilat tarvitsevat
isot rahoittajat
Yläsavolaisten paikallisosuuspankkien yhteensulautumista Juntunen pitää täysin välttämättö-
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merkitys on sitä suurempi, mitä isompi tila on.
Myös pienessä mittakaavassa maatalous on liiketoimintaa.
– 20 lehmän tila voi tehdä hyvin hoidettuna
parempaa tulosta kuin velkainen 50 lehmän tila, hän sanoo. Ei tilakoko ole aina ratkaiseva
tekijä, vaan viljelijän ammattitaito.
Esa Juntusen kotitilalle Juntulalle on tehty
maatiloilla vielä harvinainen toimintastrategia.
Sen avulla näkee pidemmälle ja hahmottaa tulevaa, muotoilee hän.
– Kun suunnitelmat ovat kirjallisena, on niillä häijy tapa toteutua. Sitoutumista se tietenkin vaatii. Satojen tuhansien investoinneissa ei
enää omaa työpanostaan lisäämällä pysty korjaamaan mahdollisia virheratkaisuja. Hän tietää, että maatalousyrittäjän tuhoisa kierre alkaa, kun ei tajuta käyttöpääoman merkitystä.
– Minulla on ollut periaate, että tilillä on aina oltava rahaa 10-15 prosenttia liikevaihdon
määrästä. Silloin on helppo hoitaa asioita, sanoo Juntunen mutta korostaa, ettei hän ole itsekään tähän aina päässyt.
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Tila kasvaa sukupolvien aherruksella
Vieremän Valkeiskylän Juntulan tilalla on pitkä historia. 1700-luvun alun pappilan torpasta alkanut piskuinen tila on kehittynyt mallikkaaksi lypsykarjatilaksi, kun jo 10 sukupolvea
on sen eteen ahertanut.
– Kun kukin sukupolvi tekee osuutensa ja kehittää, tila kasvaa, vaikka velkaakin olisi, Esa
Juntunen huomauttaa. Juntulan tila toimii maatalousyhtymänä. Sen osakkaita ovat Esa Juntusen lisäksi poika Heikki ja vaimonsa Anne-Mari.
Maatalousyrittäjyyden lisäksi Juntusella on näkemystä muustakin yrittäjyydestä. Juntusten
soranjalostus-, myynti- ja kuljetusyritys Marjomäen Sora Ky on jo pitkälti Heikin vetovastuussa. Isä Esalle on intensiivinen metsätalous ja sen kehittäminen intohimo.
– Metsään kannattaa aina sijoittaa. On vain hallittava metsänhoito ja verotus. Maa- ja
metsätalous- sekä sorayrityksissään Juntuset työllistävät neljä-viisi ulkopuolista henkilöä.

Anna arvo työllesi
Esa Juntunen asuu vaimonsa Marja-Leenan kanssa Valkeiskylällä marraskuussa valmistuneessa ihastuttavassa talossa kukkulalla Vieremänjoen rannalla, kolmen kilometrin päässä kotitilasta.
– Jätimme nuoret elämään rauhassa omaa eloaan, Marja-Leena sanoo. Nyt eläkeiän kynnyksellä he ovat erityisen tärkeissä hommissa, kun ovat yhdeksän lapsen isovanhempia. Ukilla ja mummolla on kovasti vientiä lastenlasten hoidossa, joista viimeisimmät neljä tussahtivat
maailmaan viime syyskuussa, kaksoset ja kaksi yksöstä. 3-vuotias Miia touhuaa haastatteluhetkelläkin isovanhempien luona.
Esa Juntunen toteaakin, että tehokkain tapa karsia maatalon lasten into tilan jatkamiseen,
on joka käänteessä hupattaa, että ”elä ainakaan tähän rupea.”
– Ellei arvosta omaa työtään, on turha odottaa muidenkaan arvostavan sitä, hän painokkaasti sanoo.

– Nostan hattua kolmen pankin hallinnoille, että ovat pystyneet sulautumisen käynnistämään. Kokemuksestani tiedän, ettei muutos ole kaikille helppoa,
mutta kehityksen mukana on kuljettava, Juntunen kiteyttää.
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Seppo Ilola, Sirpa Kohonen ja Tiina Kukkohovi uskovat, että ensiluokkainen ja ihmisläheinen palvelu on hyvä valtti Oulun kilpailutilanteessa.
Yhdistyminen parantaa pankin kilpailukykyä entisestään.

Oulun Poppian henkilöstö
odottaa yhdistymistä innolla
Teksti ja kuvat: Satu Niskanen

Kiuruveden Osuuspankin Oulun konttorin työntekijät odottavat
innolla kolmen pankin sulautumista. Asiakasneuvoja Tiina Kukkohovi toivoo, että muutokset saataisiin jo käyntiin.
– Mielestäni yhdistyminen on erittäin positiivinen
asia. Kilpailukyky kasvaa, kun pankin koko kasvaa, Kukkohovi toteaa.
Palveluneuvoja Sirpa Kohonen on samaa
mieltä: fuusion myötä on helpompi pysyä kilpailussa mukana. Kohonen toivoo, että yhdistymisen edut nähdään myös pankkien perustoiminta-alueella Ylä-Savossa.
– Olemme valmiita tekemään töitä sen eteen,
että pärjäämme ja koemme olevamme yhtä,
Kohonen kertoo.
Myös Kiuruveden Osuuspankin Muhoksen
konttorissa suhtaudutaan myönteisesti yhdistymiseen. POP-Muhoksessa palveluneuvojana työskentelevä Paula Lyttinen toteaa, että
yhdistyminen luo asiakkaille positiivisen kuvan
kasvavasta pankista.

– Se tuo uskottavuutta ja vahvistaa tukijalkaamme.
Lyttisen mukaan fuusiossa on sekin etu, että eri
konttorit voivat hyödyntää toistensa osaamista.
– En näe huonoja puolia uudistumisessa.
Meidän on uutena konttorina helppo sopeutua
muutoksiin, Lyttinen toteaa.
Muhoksen konttori avattiin reilu kolme vuotta
sitten. Lyttisen mukaan konttorilla on vielä mahdollisuuksia kasvattaa asiakaskuntaansa paikkakunnalla.
Haasteita ei pelätä
Sirpa Kohonen ja Tiina Kukkohovi uskovat, että
uudella Osuuspankki Poppialla on sijansa myös
Oulun kaltaisessa kasvukeskuksessa, jossa kaikki kilpailijat ovat läsnä.

– Pankkien kilpailutilanne on täällä erilainen kuin esimerkiksi Kiuruvedellä, Kukkohovi
muistuttaa.
Oulun konttorin työntekijät käyvät rohkeasti
haasteita päin. Kohonen korostaa, ettei haasteita tule pelätä, sillä ne on tehty voitettaviksi.
– Meillekin löytyy sija. Monille asiakkaille
muut kuin pörssiyhtiöiden arvot ovat tärkeitä,
Kohonen toteaa.
Hän viittaa POP Pankkien valtteihin: ihmisläheisyyteen, henkilökohtaiseen asiakaspalveluun
ja suomalaisuuteen.
Kohonen ja Kukkohovi tietävät, että pankilla
on monen tyyppisiä asiakkaita. Heillä on loppujen lopuksi samanlaiset tarpeet, oltiinpa maaseudulla tai kaupungissa.
– Kaikille pyritään antamaan ensiluokkaista
palvelua, Kukkohovi kertoo.
Asiakas on ykkönen
Tiina Kukkohovin mielestä asiakkaat ovat parasta hänen työssään.
– He saavat jaksamaan. Asiakaslähtöinen
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KUTSU KIURUVEDEN OSUUSPANKIN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Kiuruveden Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2011, alkaen klo 19.00 Kiuruveden kulttuuritalon Kiurusalissa, osoitteessa Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi. Kokouksessa käsitellään ja päätetään Kiuruveden
Osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, päätetään
hallituksen hyväksymästä sulautumissuunnitelmasta, jonka mukaan Lapinlahden Osuuspankki ja Vieremän
Osuuspankki sulautuvat Kiuruveden Osuuspankkiin sekä päätetään pankin sääntöjen muuttamisesta sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Paula Lyttinen ei näe uudistumisessa huonoja
puolia.
ajattelu ja laadun ylläpito tuovat haasteita.
Kukkohovi kertoo tehneensä asiakaspalvelutyötä koko ikänsä.
– Aiemmin työskentelin liikepuolella, mutta pankkiala kiinnosti aina. En ole katunut alan
vaihtoa!
Työnsä vastapainoksi hän harrastaa ravihevosten valmentamista.
– Kun ajaa hevosella meren jäällä, pääsee irti työkuvioista, Kukkohovi naurahtaa.
Sekä Tiina Kukkohovi, Sirpa Kohonen että
Paula Lyttinen pitävät toimenkuvansa monipuolisuudesta: yksikään päivä ei ole samanlainen.
Kohosella on pitkä kokemus pankkialalta. Hän
kertoo, että asiakaslähtöisyys ja sen myötä työn
mielekkyys korostuvat POP Pankissa.
– Asiakasta pystytään palvelemaan läheisemmin kuin kiireisessä bisnesmaailmassa.
Oulun konttorin pankinjohtaja Seppo Ilola
toteaakin, että pienessä yksikössä työ on mielenkiintoisempaa ja oman työnsä tulokset näkee
konkreettisesti. Ilola korostaa asiakaskohtaamisten tärkeyttä.
– Työtä tehdään sydämellä.

Sulautumissuunnitelman keskeinen sisältö:
• Vieremän Osuuspankki ja Lapinlahden Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Kiuruveden Osuuspankkiin. Sulautuvien osuuspankkien varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle osuuspankille.
• Sulautumisen tarkoituksena on turvata samalla talousalueella toimivien pankkien kannattavuus, kasvu ja
tehokkuus sekä tuottaa jäsenille ja muille asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita.
• Sulautuvien osuuspankkien jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta vastaanottavan osuuspankin jäseniä
välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity.
• Vastaanottavan osuuspankin osuusmaksun määrä on 60 euroa ja lisäosuuden määrä on 10 euroa.
Sulautuvien osuuspankkien jäsenet saavat sulautumisen tultua rekisteröidyksi sulautumisvastikkeena kutakin sulautuvien osuuspankkien 60 euron suuruista osuutta vastaan yhden vastaanottavan osuuspankin
60 euron suuruisen osuuden.
• Sulautuvien osuuspankkien lisäosuuspääomaan sijoittaneet saavat vastaanottavan osuuspankin lisäosuuksia siten, että yhdellä sulautuvien osuuspankkien 10 euron lisäosuusmaksulla saa yhden vastaanottavan
osuuspankin 10 euron suuruisen lisäosuuden.
• Suunniteltu sulautumisen rekisteröimisajankohta on 1.10.2011.
• Sulautumissuunnitelman sääntömuutoksen mukaan vastaanottavan osuuspankin toiminimi on Osuuspankki
Poppia ja sen kotipaikka Kiuruveden kaupunki.
• Sulautuvien pankkien henkilöstö siirtyy vastaanottavan pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
• Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien hallintoneuvostojen ja hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille,
tilintarkastajille tai sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia.
• Sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla on oikeus jakaa ylijäämän palautusta osuuspääoman korkona, lisäosuuspääoman korkona sekä ylijäämän palautusta POP Bonuksena vuodelta 2010 siten kuin
kullakin sulautumiseen osallistuvalla osuuspankilla on omissa säännöissään määritelty. Edellä mainitun
lisäksi sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla ei ole oikeutta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman määrään.
Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että pankin sääntöjä muutetaan siten,
kuin muutokset on esitetty 7.3.2011 rekisteröidyssä sulautumissuunnitelmassa. (Sääntöjen muutos astuu voimaan, mikäli sulautuminen hyväksytään kaikkien kolmen sulautuvan osuuspankin osuuskunnan kokouksissa, sääntömuutosehdotus hyväksytään ja kun sulautuminen rekisteröidään.)
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuspankin toiminimi on Osuuspankki Poppia. Sen kotipaikka on Kiuruveden kaupunki.
6 § Lisäosuusmaksu
Pykälän 1. momenttia muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:
”Osuuspankki voi antaa jäsenilleen kymmenen (10) euron suuruisia lisäosuuksia. Lisäosuuksien enimmäismäärä on kaksi miljoonaa (2.000.000) kappaletta.”
13 § Hallintoneuvosto
Pykälän 1. momenttia muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:
”Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 24 ja enintään 32 jäsentä, jotka valitaan osuuspankin jäsenistä ja
joiden tulee edustaa koko jäsenkuntaa.”
16 § Hallitus
Pykälän 2. momenttia muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:
”Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat vähintään 5
ja enintään 7 muuta jäsentä. Heidän tulee olla toimitusjohtajaa lukuun ottamatta osuuspankin jäseniä.”
Sulautumissuunnitelma, muutetut säännöt ja muut osuuskuntalain 16 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät
asiakirjat sekä pankin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 24. maaliskuuta 2011 alkaen
pankin pääkonttorissa, osoitteessa: Niemistenkatu 4, 74700 Kiuruvesi.
Hallituksen tiedossa ei ole osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.
Kahvitarjoilu ennen varsinaista kokousta alkaen klo 18.30. Tervetuloa!
Kiuruvedellä, 16. pnä maaliskuuta 2011
HALLITUS

Kiuruveden Osuuspankki
www.poppia.fi
Tiina Kukkohovi kertoo, että asiakkaat ovat
paras osa hänen työtään.

8

Meidän Poppia 1/2011

KUTSU LAPINLAHDEN OSUUSPANKIN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
TORSTAINA 28. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2011
KELLO 19.00

Lapinlahden Osuuspankin varsinainen OSUUSKUNNAN KOKOUS pidetään Lapinlahden kunnanviraston valtuustosalissa osoitteessa Asematie 4,
73100 Lapinlahti torstaina 28. päivänä huhtikuuta 2011 kello 19.00.
Kahvitarjoilu alkaa kello 18.00.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään osuuspankin sääntöjen 11 § mukaiset asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään osuuspankin sulautumisesta yhdessä
Vieremän Osuuspankin kanssa Kiuruveden Osuuspankkiin. Osuuskuntakokoukselle esitetään sulautumisen hyväksymistä 25.2.2011 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 7.3.2011.
Sulautumissuunnitelman keskeinen sisältö:
• Lapinlahden Osuuspankki ja Vieremän Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Kiuruveden Osuuspankkiin. Sulautuvien osuuspankkien varat
ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle osuuspankille.
• Sulautumisen tarkoituksena on turvata samalla talousalueella toimivien pankkien kannattavuus, kasvu ja tehokkuus sekä tuottaa jäsenille ja muille asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita.
• Sulautuvien osuuspankkien jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta vastaanottavan osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity.
• Vastaanottavan osuuspankin osuusmaksun määrä on 60 euroa ja lisäosuuden määrä on 10 euroa. Sulautuvien osuuspankkien jäsenet saavat sulautumisen tultua rekisteröidyksi sulautumisvastikkeena kutakin sulautuvien osuuspankkien 60 euron suuruista osuutta vastaan yhden vastaanottavan osuuspankin 60 euron suuruisen osuuden.
• Lisäosuuksia merkinneille sulautuvien osuuspankkien jäsenille annetaan vastaanottavan osuuspankin lisäosuuksia siten, että yhdellä sulautuvien osuuspankkien 10 euron lisäosuusmaksulla saa yhden vastaanottavan osuuspankin
10 euron suuruisen lisäosuuden.
• Suunniteltu sulautumisen rekisteröimisajankohta on 1.10.2011.
• Vastaanottava osuuspankki ehdottaa sääntömuutoksessaan muun muassa,
että osuuspankin toiminimi on Osuuspankki Poppia ja sen kotipaikka Kiuruveden kaupunki.
• Sulautuvien pankkien henkilöstö siirtyy vastaanottavan pankin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.
• Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien hallintoneuvostojen ja hallitusten
jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille tai sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia.
• Sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla on oikeus jakaa ylijäämän palautusta osuuspääoman korkona, lisäosuuspääoman korkona sekä ylijäämän
palautusta POP Bonuksena vuodelta 2010 siten kuin kullakin sulautumiseen
osallistuvalla osuuspankilla on omissa säännöissään määritelty. Edellä mainitun lisäksi sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla ei ole oikeutta päättää
muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman määrään.
Sulautumissuunnitelma ja muut osuuskuntalain 16 luvussa tarkoitetut asiakirjat
sekä muut osuuskuntakokouksen asiakirjat ovat nähtävissä pankin konttoreissa
27. maaliskuuta alkaen.
Hallituksella ei ole tiedossa osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.
ILMOITUS LISÄOSUUSPÄÄOMAN OMISTAJILLE
Lapinlahden Osuuspankin jäsenellä, joka omistaa osuuspankin lisäosuuspääomia, on oikeus lunastaa lisäosuuspääoma kuten osuuskuntalain 4 luvun 25 §:ssä
säädetään osuusmaksun palauttamisesta.
Lapinlahdella, 17. päivänä maaliskuuta 2011
Lapinlahden Osuuspankki
Hallitus

Sulautumissuunnitelman Osuuspankki Poppiaksi allekirjoittivat 25.2.2011
Vieremän Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kauppinen (edessä vasemmalla), Kiuruveden Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen ja Lapinlahden Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Antti
Valta. Takana seisomassa osuuspankkien toimitusjohtajat Timo Niskanen,
Ritva Davidsson ja Aimo Rieppo.

Kohti yhteistä
Poppiaa
Keskustelut Osuuspankki Poppiasta on aloitettu jo joitakin vuosia sitten. Todellinen harppaus yhteistyön tiivistämiseksi alkoi keväällä
2010, kun kolmen pankin hallintoneuvostot kokoontuivat Vuokatissa.
Seminaarin lopputuloksena ryhtyi
työryhmä selvittämään eri vaihtoehtoja tulevaisuuden haasteiden
selättämiseksi. Työryhmän esitykseksi nousi kolmen pankin yhdistyminen uudeksi, entistäkin vahvemmaksi pankiksi.
Päätös hallintohenkilöille ei kuitenkaan ole ollut helppo. Vaakakupissa kuitenkin painoi eniten kaukonäköisyys tulevaisuuden
haasteisiin ja halu säilyttää paikallinen, oman kylän ihmisiä aidosti palveleva pankki. Historialliset päätökset kopautettiin pöytiin
23. päivänä marraskuuta kunkin

Osuuspankki Poppiasta
• Asiakkaita n. 28 000

• Vakavaraisuus 22 %

• Jäseniä n. 12 000

• Omat pääomat 46 m e,
omat varat yli 50 m e

• Talletukset 300 milj. e

Lapinlahden Osuuspankki
www.lapinlahdenop.fi

pankin hallintoneuvoston kokouksessa.
Kun hallintoneuvostot näyttivät
vihreää valoa, alkoivat hallitukset
valmistella varsinaista sulautumissuunnitelmaa. Tämä suunnitelma
hyväksyttiin hallituksissa ja allekirjoitettiin helmikuun lopussa. Suunnitelma rekisteröitiin Kaupparekisteriin heti maaliskuun alussa. Samalla
sulautumisesta on annettu suullinen
lausunto pankkien toimintaa valvovalle Finanssivalvonnalle.
Sulautuminen on siis mietitty,
pohdittu ja arvotettu mahdollisimman tarkkaan. Harkintaan on käytetty lukuisia työtunteja ja asioista
keskusteltu eri työryhmissä ja kokouksissa. Valmisteleva työ on tehty myös juridisesti niin huolella, ettei kenenkään etu ole yhdistymisen
myötä vaarantumassa.

• Luotot 285 m e
+ välitetyt luotot 50 m e
• Tase 31.12.2010
yhteensä 355 m e

• Henkilöstöä 64
• Konttoreita 8
• Suomen toiseksi suurin
POP Pankki
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KUTSU VIEREMÄN OSUUSPANKIN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
KESKIVIIKKONA 27. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA
KELLO 19.00
Vieremän Osuuspankin varsinainen OSUUSKUNNAN KOKOUS pidetään
Vieremän Osuuspankin tiloissa osoitteessa Petterintie 2, Vieremä keskiviikkona
27. päivänä huhtikuuta kello 19.00. Kahvitarjoilu alkaa kello 18.30.
Kokouksessa käsitellään ja päätetään osuuspankin sääntöjen 11 § mukaiset asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään osuuspankin sulautumisesta yhdessä
Lapinlahden Osuuspankin kanssa Kiuruveden Osuuspankkiin. Osuuskuntakokoukselle esitetään sulautumisen hyväksymistä 25.2.2011 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity Kaupparekisteriin 7.3.2011. Mikäli osuuskunta hyväksyy sulautumisen,
hallitus esittää valintatoimikunnan perustamista.

Kiuruveden, Lapinlahden ja Vieremän Osuuspankkien hallintoneuvostoista ja hallituksista oli suuri osa koolla Kuopion seminaarissa 19.3. Tämä
päättäjäjoukko on luotsannut kolmea POP Pankkia kohti yhdistymistä, jotta
Osuuspankki Poppia voi tuottaa asiakkaiden ja jäsenten tarvitsemia palveluja - nyt ja tulevaisuudessa - kustannustehokkaasti, ihmisläheisesti ja alan
parasta pankkipalvelua tarjoten.

JÄSENET,
OSUUSKUNNAN KOKOUS

HALLINTONEUVOSTO, 32 JÄSENTÄ
Vastaanottava Kiuruveden Osuuspankki 16
Sulautuva Lapinlahden Osuuspankki 10
Sulautuva Vieremän Osuuspankki 6

HALLITUS,
7 JÄSENTÄ + TOIMITUSJOHTAJA
Vastaanottava Kiuruveden Osuuspankki 3
Sulautuva Lapinlahden Osuuspankki 2
Sulautuva Vieremän Osuuspankki 2

Sulautumissuunnitelman keskeinen sisältö:
• Vieremän Osuuspankki ja Lapinlahden Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Kiuruveden Osuuspankkiin. Sulautuvien osuuspankkien varat ja
velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle osuuspankille.
• Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla talousalueella toimivien
pankkien kannattavuus, kasvu ja tehokkuus sekä tuottaa jäsenille ja muille asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita.
• Sulautuvien osuuspankkien jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta vastaanottavan osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on
rekisteröity.
• Vastaanottavan osuuspankin osuusmaksun määrä on 60 euroa ja lisäosuuden määrä on 10 euroa. Sulautuvien osuuspankkien jäsenet saavat sulautumisen tultua rekisteröidyksi sulautumisvastikkeena kultakin sulautuvien osuuspankkien 60 euron suuruista osuutta vastaan yhden vastaanottavan osuuspankin 60 euron suuruisen osuuden.
• Lisäosuuksia merkinneille sulautuvien osuuspankkien jäsenille annetaan vastaanottavan osuuspankin lisäosuuksia siten, että yhdellä sulautuvien osuuspankkien 10 euron lisäosuusmaksulla saa yhden vastaanottavan osuuspankin
10 euron suuruisen lisäosuuden.
• Suunniteltu sulautumisen rekisteröimisajankohta on 1.10.2011.
• Vastaanottava osuuspankki ehdottaa sääntömuutoksessaan muun muassa,että osuuspankin toiminimi on Osuuspankki Poppia ja sen kotipaikka Kiuruveden
kaupunki.
• Sulautuvien pankkien henkilöstö siirtyy vastaanottavan pankin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.
• Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien hallintoneuvostojen ja hallitusten
jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille tai sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia.
• Sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla on oikeus jakaa ylijäämän palautusta osuuspääoman korkona, lisäosuuspääoman korkona sekä ylijäämän palautusta POP Bonuksena vuodelta 2010 siten kuin kullakin sulautumiseen osallistuvalla osuuspankilla on omissa säännöissään määritelty. Edellä mainitun
lisäksi sulautumiseen osallistuvilla osuuspankeilla ei ole oikeutta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman määrään.
Sulautumissuunnitelma ja muut osuuskuntalain 16 luvussa tarkoitetut asiakirjat
sekä muut osuuskuntakokouksen asiakirjat ovat nähtävissä pankin konttorissa
27. maaliskuuta alkaen.

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Niskanen

Hallituksella ei ole tiedossa osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.
ILMOITUS LISÄOSUUSPÄÄOMAN OMISTAJILLE
Vieremän Osuuspankin jäsenellä, joka omistaa osuuspankin lisäosuuspääomia,
on oikeus lunastaa lisäosuuspääoma kuten osuuskuntalain 4 luvun 25 §:ssä säädetään osuusmaksun palauttamisesta.
Vieremällä, 17. päivänä maaliskuuta 2011
Hallitus

www.poppia.fi

Vieremän Osuuspankki
www.vieremanop.fi
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Erkki Litmanen perusti Lapinlahden Koneistuksen 2005, Mirja-vaimo tuli pian mukaan, siirtyi palkkatöistä yrittäjäksi. Pariskunnan yhteistyö on saumatonta ja palkitsevaa.

Iso paikallispankki
tuo turvallisuutta yrittäjälle
Lapinlahden Koneistus Oy on Litmasten perheyritys. Erkki Litmanen perusti yrityksen 2005 ja on sen toimitusjohtaja, vaimo Mirja
vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta.
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

Yrityksen liikevaihto on 1,5 miljoona euroa, työntekijöitä on 13. Yritys valmistaa komponentteja
kaivos-, metsä- ja maatalouskoneteollisuudelle
alihankkijana. Konekanta on kokonaan uusittu.
Yritys toimii kunnan sille rakentamissa vuokratiloissa teollisuusalueella.
Henkilöstön ansiota suuri osa
Taantuma järkytti myös Lapinlahden Koneistusta
syksyllä 2008. Tilauskirja tyhjeni yhdessä yössä,
Mirja Litmanen vieläkin ihmettelee.
– Syvän haavan taantuma jätti, vasta nyt uskallamme luottaa työn riittävyyteen.
Henkilöstö on yrityksen sydän. – Yhdessä ylitimme synkät ajat, eikä ketään irtisanottu, vaikka lomautuksiin jouduimme.
– Vaikka se niin kliseeltä kuulostaakin, niin
olemme kuin yhtä suurta perhettä, Litmanen

luonnehtii.
Henkilöstö osallistuu kehittämiseen ja saa
myös bonuksen tuotosta. Henkilöstö onkin yrittäjien mielestä tärkein menestyksen avain, eikä
se ole juhlapuhetta.
Asiakkaan voitava luottaa
Taantuma oli kuitenkin opettavainen, miettii Litmanen nyt. Joutui miettimään laivansa kulkusuuntaa, jota jokaisen yrittäjän tulisi ajoittain
harrastaa. Lapinlahden Koneistuksella se tarkoitti rönsyjen karsimista ja keskittymistä siihen,
missä tiesi olevansa hyvä. Erityisesti korostui hyvän palvelun merkitys.
– Omasta tontistaan pitää vastata niin, että asiakas voi aina ja kaikissa tilanteissa luottaa toimitusvarmuuteen ja aikataulussa pysymiseen.
– On aina oltava valmis kehittämään liike-

toimintaansa. On oltava jatkuvasti korvat höröllään ja suu auki, siis kuunneltava ja verkostoiduttava. Niin uudet ideat syntyvät.
Asiantuntemus kasvaa
Yrityksen on sopeuduttava maailman muuttumiseen ja kehityttävä. Niin pankinkin.
– Kun kolme yläsavolaista pankkia yhdistyvät Poppiaksi, tulee siitä tanakka, vakavarainen
vaihtoehto myös isojen yritysten rahoitustarpeissa. Asiakkaan kannalta kokonaisturvallisuus
kasvaa, Litmanen pohtii.
Yrittäjäpariskunta toimii aktiivisesti Lapinlahden Yrittäjissä ja katsoo maailmaa laajasti yrittäjänäkökulmasta.
– Ei riitä, että osaa tehdä investointisuunnitelmat. Rahoittajan toimialakohtainen asiantuntemus on yrittäjälle suuri etu ja turva. Täällä
Ylä-Savossa ovat metalliteollisuus ja maatalous
vahvoja yrittämisen alueita.
Asiantuntemuksen Litmanen arvioi pankkien
yhteenliittymässä entisestään kasvavan. Yrityksen tunnuslukujen tulkinta on vaikea laji monelle, mutta pankin asiantuntija muodostaa kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä. Pankilla on
tietämys myös sijoittamisesta, yritystuista ja -

Meidän Poppia 1/2011
avustuksista ja EU:n pykälistä.
– Ei kukaan voi itse osata kaikkea, Litmanen tiivistää.
Juureva yläsavolainen pankki
Yrittäjän tarpeiden lisäksi nostaa Litmanen esiin
henkilökuntansa.
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– Työntekijämme yksityistalouksien edustajina
tarvitsevat myös sijoitus- ja laina-asioissaan neuvontaa pankilta.
Yläsavolaisena monessa mukana olevana toimijana hän tietää, että täällä halutaan pitää kiinni paikallisuudesta. Poppia on juurevasti yläsavolainen, nyt jo iso pankki, jonka häviämistä ei

tarvitse pelätä. Eikä kehityksen kulkua. On uskallettava.
– Kuoliaaksi säästämiseen ei pidä langeta. Se
näivettää vähitellen kaikki toimintaedellytykset.

Yrittäjä Mirja Litmanen on sitä mieltä, että paikallispankkien fuusio takaa yrittäjille paremmat rahoitusmahdollisuudet ja asiantuntijapalvelut.

?

KYSYMYKSIÄ JA
VASTAUKSIA

- Joutuuko jotain palvelua hakemaan
toisen paikkakunnan Poppiasta?
Vastaus: Osuuspankki Poppia tuottaa pankkipalvelua 8 pankkikonttorin, internet-pankin,
laskunmaksuautomaattien, Otto. -automaatti-

en, POP Pankkiryhmän muiden pankkien ja yhteistyöpankkien välityksellä. Peruspankkipalveluja
saa kaikista konttoreista kaikkina pankkipäivinä
ja internet-pankki on auki 7 päivänä viikossa 24
tuntia vuorokaudessa. Syvää ja erikoisosaamista
vaativaa palveluja, kuten lakiasiainpalveluja tuotamme osin oman henkilökunnan voimin osassa konttoreitamme ja osaksi ulkoistettuna yhteistyökumppaneillemme. Päivittäisasioinnissa, kuten
maksuliikeasiat sekä säästämis- ja sijoituspalveluissa kaikki konttorit pystyvät täyttämään vaativatkin palvelutarpeet. Yritysrahoitus- ja maatalousrahoituspalveluissa erikoispalvelujen saatavuus
on periaatteessa sama kaikissa omissa konttoreissamme - asiantuntijat liikkuvat tarvittaessa konttoreiden välillä, eivät asiakkaat.
- Muuttuvatko palvelumaksut?
Vastaus: Pääsääntöisesti palveluhinnasto säilyy

nykyisellä tasolla. Joitakin muutoksia on tarpeen tehdä, sillä Osuuspankki Poppiassa voi
olla käytössä vain yksi hinnasto. Muutokset
pankkikohtaisesti ovat erittäin pieniä, lähinnä
kosmeettisia ja kaikkien pankkien osalta muutoksia ei tule lainkaan. Muuten fuusio ei vaikuta palveluhinnastoon eikä mitään tasokorotusta palvelumaksuihin ole tulossa.
- Tuleeko henkilöstömuutoksia?
Vastaus: Nykyinen henkilöstö siirtyy Osuuspankki Poppiaan ns. vanhoina työntekijöinä. Eläköitymisen myötä tapahtuu luonnollista
poistumaa ja tulevilla uusrekrytoinneilla pyritään vahvistamaan nykyistä asiantuntijaorganisaatiota ja varmistamaan korkealuokkaiset
asiantuntijapalvelut myös tulevaisuudessa.
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Liikunta kuuluu tärkeänä osana Liisa Miettisen päiviin. Vaikka talvipakkanen paukkuisi.

Senioriasiakas arvostaa
henkilökohtaista palvelua
Pieniä pankin sivukonttoreita ei juuri enää löydy suomalaiselta
maaseudulta. Paitsi Alapitkältä! Ja jos kyläläisiltä kysytään, näin
sen pitää ollakin.
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

Liisa Miettinen Lapinlahden Alapitkältä on
niin tuttu oman pankkinsa kanssa, että hänen
voi sanoa melkein asuneen pankissa.
Eläkeläisemännän koti on nimittäin 1860-luvulla rakennettu perinteikäs Alapitkän Hovi, jonka
tuvassa oli Lapinlahden Osuuskassan Alapitkän
konttori 1920-luvulta 50-luvulle. Osuuskassa oli
erotettu väliseinällä talon tiloista.
– Tässä konttorinhoitaja Pekka Miettinen,
mieheni isä, osuuskassaa piti, näyttää Miettinen
yhtä osaa tuvastaan.
Silloin ei nykyinen emäntä vielä taloa huushollannut. Lauri-Pekka Miettinen haki hänet
emännäkseen Maaningalta vuonna -65.
Osuuskassa muutti toisaalle vuonna -56, kun
konttorinhoitaja Miettinen kuoli. Osuuskassa
muuttui Lapinlahden Osuuspankin Alapitkän

konttoriksi vuonna -70. Nykyisin pankki on kilometrin päässä Hovista, keskellä kylää.
”Enpä taida
tietokonetta opetella”
Maailmanloppuhan siitä tulisi, jos oma pankki
kylältä häviäisi, Miettinen sanoo.
– Eivät kotoiseen pankkiinsa tottuneet ikäimmeiset halua tietokoneisiin siirtyä, eivätkä välttämättä kykene lähtemään pidemmälle asioimaan,
edes Lapinlahdelle. Ja kyllä nuo uudetkin asukkaat näyttävät tyytyväisiltä, kun meillä on tämä
pieni pankki.
Ei 73-vuotiaalla Miettiselläkään ole tietokonetta, eikä hän taida sitä enää opetella. Hän arvostaa ihmisen antamaa palvelua.
– Alapitkän pankkiin on niin mukava men-

nä, kun siellä Miettisen Marja ja Vainikaisen Risto palvelevat, ilman vuoronumeroita.
Esimerkiksi sijoitus- ja kiinteistökauppa-asioissa
olen aina saanut pankista asiantuntevaa neuvontaa.
Suoraveloitusta Miettinen käyttää useimpien vakiomaksujensa hoitamiseen, jottei tarvitse
muistella eräpäiviä.
Iso yksikkö pystyy
säilyttämään palvelut
Miettinen jututti kyläkammarikavereitaan haastattelun pohjaksi. Kaikki olivat todenneet, että vaikeaa olisi ilman omaa pankkia. Kolmen
pankin yhteensulautuminen vähän heitä huolestutti, ja siitä ehkä tulevat muutokset.
Siksi toimitusjohtaja Aimo Riepon vakuutus konttorin pysymisestä Alapitkällä huojentaa
mieliä.
– Uudella kolmen pankin yhteenliittymällä,
Osuuspankki Poppialla, on paremmat mahdollisuudet säilyttää entiset palvelut kuin pienemmällä yksiköllä, Lapinlahden Osuuspankilla.
Uudessa pankissa säästöt haetaan karsimalla
päällekkäisiä toimintoja, ei puuttumalla yksiköi-
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den toimintaan, Rieppo vahvistaa.
Puolison kuoltua
yksin vastuuseen
Kun Liisa Miettisen puoliso yllättäen menehtyi
1987, ei leskiemäntä jäänyt surunsa kahlitse-
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maksi, vaan päätti viedä loppuun yhdessä aloitetun rakennusten remontoinnin. Hän laitatti rakennukset kuntoon vanhaa arvostaen. Karjasta
Miettiset olivat luopuneet jo ennen isännän poismenoa, pellot emäntä vuokrasi ja metsistä hän
huolehtii itse.

Kukat viihtyvät Liisa Miettisen pirtissä. Ikkunasta avautuu huikea näkymä järvelle.

?

KYSYMYKSIÄ JA
VASTAUKSIA

- Säilyvätkö palvelut?
Vastaus: Kyllä säilyvät. Nykyinen konttoriverkosto tulee säilymään toistaiseksi ennallaan. Yhdistymisellä sen sijaan voidaan tuottaa laajemmin asiantuntijapalveluita, joten asiakkaiden palvelut voivat jopa parantua.
- Tehdäänkö enää jatkossa lainapäätöksiä paikallisesti vai pitääkö päätöksiä odottaa jatkossa pitemmän aikaa?
Vastaus: Jatkossakin valtaosa lainoista päätetään paikallisesti. Suurimmat päätökset tehdään kollegiallisesti pankin sisäisen ohjeistuksen
mukaan luottotoimikunnassa ja kaikkein suurimmat pankin hallituksessa, mutta nekin hoidetaan joustavasti ja nopeasti kuten tähänkin saakka.

Talvisin suksi suihkaa hangilla ja syksyisin tunturin ruskassa patikointi maistuu. Luonnossa liikkuessa kirkastuvat ajatukset ja syntyy ideoita
vaikka taloudenpidosta ja investoinneista. Niissä se oman kylän pankki taas opastaa, jos asiakas haluaa.
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– Meilläpäin asiakas saa heti oman asuntonäyttönsä. Yleiset näytöt ovat enemmän isojen kaupunkien juttuja, toimitusjohtaja Tuula Farin-Repo sanoo.

Ylä-Savon POP Pankkien
yhteinen kiinteistönvälitys menestys
Ohikulkija pysähtyy POP Pankin viereisen näyteikkunan eteen Iisalmen Riistakadulla. Häntä kiinnostaa ikkunassa oleva asuntotarjonta. Esiteltynä on kymmeniä erihintaisia asuntoja Ylä-Savossa, lisää löytyy astumalla sisään POP Kodit ja Kiinteistöt Oy:n
toimistoon.
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

POP Kodit ja Kiinteistöt Oy on Iisalmen uusin kiinteistönvälitysliike, joka aloitti toimintansa noin
vuosi sitten. Se on Kiuruveden, Lapinlahden ja
Vieremän Osuuspankkien yhteistyön pilottihanke. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut, että Ylä-Savon POP Pankkien omaa kiinteistönvälitystä oli odotettu ja sitä tarvitaan.
– Meille tulee tasaisesti uusia toimeksiantoja
ja kauppa käy hyvin. Välitysliikkeemme toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja asiakkaat ovat
ottaneet palvelumme vastaan odotettua paremmin, toimitusjohtaja Tuula Farin-Repo kertoo
tyytyväisenä.
Poppia kiinteistönvälityksen päätoimipiste si-

jaitsee Iisalmen keskustassa, POP Pankin eli Lapinlahden Osuuspankin Iisalmen konttorin kanssa samassa kiinteistössä. Kiinteistönvälitys avaa
sivupisteen myös Kiuruvedelle, Osuuspankin yhteyteen.
– Kaupat ja toimeksiantosopimukset pyrimme
tekemään asunnon tai kiinteistön sijaintipaikkakunnalla. Kiinteistönvälittäjä voi myös jalkautua
asiakkaan luo erikseen sovittaessa, Farin-Repo
sanoo.
Kodit löytyvät netin kautta
Enin osa asiakkaista käyttää nykyisin internetiä.
Kaikki myyntikohteet löytyvät lukuisin kuvin esitel-

tyinä omilta kotisivuilta popkoditjakiinteistot.fi sekä verkkopalveluista etuovi.com ja jokakoti.fi.
– Sieltä asiakkaat selaavat kohteita ja ottavat
meihin yhteyttä, jos haluavat tutustua tarkemmin
kohteeseen. Yleisiä näyttöjä meillä on harvakseltaan, koska voimme sopia asiakkaan kanssa henkilökohtaisen näytön. Yleiset näytöt ovat
lähinnä isojen kaupunkien juttu, Farin-Repo selvittää.
Nettisivujen kautta voi myös jättää ilmoituksen
myyntiaikeistaan. Sen perusteella Farin-Repo tai
myyntineuvottelija Pekka Heikkinen ottavat
myyjään yhteyttä.
Hyväkuntoiset rivitaloasunnot, hissillisten kerrostalojen kaksiot ja keskihintaiset omakotitalot
ovat kysytyimpiä. Ne saattavat mennä saman
tien, ehtimättä edes nettisivuille.
Tutunkauppaa turvallisesti
Tuttuus ja paikallisuus näkyvät Poppian kiinteistönvälityksessäkin. Farin-Revon ja Heikkisen pitkä kokemus kiinteistönvälitysalasta Ylä-Savossa
varmistaa ammattitaitoisen, mutta mutkattoman
palvelun.
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– Pienillä paikkakunnilla on iso etu, että tuntee asiakkaansa. Asiakkaalle se tuo turvallisuutta, voi luottaa siihen mitä saa, summaa toimitusjohtaja.
Poppian jäsenet saavat konkreettista etua: toimeksiannon tekemisestä tietyn alennuksen.
Heikkinen lisää, että perusperiaate kiinteistönvälittäjän työssä on kertoa kaunistelematta kaikki tietämänsä asiat myyntikohteesta eli olla rehellinen.
– Jos kohteessa on jotain epätyydyttävää, voi
myyjä ja ostaja sopia siitä hyvityksen hintaan heti, ettei tarvitse käydä ikäviä oikeusriitoja myöhemmin.
Laina nopeasti Poppiasta
Farin-Repo kertoo mielenkiintoisen yksityiskohdan muuttuvasta maailmasta: yhä useammin
ostaja voi olla uraputkessa oleva nuori perhe,
joka haluaa asua rauhassa ja kohtuuhinnalla
työpaikkakaupunkinsa ulkopuolella pikkukylällä tai taajamassa. Lisäksi uusi ilmiö on, että ostaja tulee muualta Suomesta, ostaa esimerkiksi
eläkepäivien asunnon hyvien palvelujen pikkupaikkakunnalta.
Hän muistuttaa vielä lainoituksen helppoudesta Poppia-pankissa. Päätökset tehdään omassa
konttorissa, paikan päällä, näin pankkiasiat hoituvat joustavasti.
– Kiuruveden, Vieremän ja Lapinlahden pank-

KIURUVESI
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kien yhteensulautuminen vain vahvistaa kilpailukykyä ja parantaa mahdollisuuksia palvella asiakkaita esimerkiksi laina-asioissa, huomauttaa
Farin-Repo.

Riistakatu 7 LH 3
74100 Iisalmi
www.popkoditjakiinteistot.fi
Tuula Farin-Repo,
toimitusjohtaja
p. 050 370 7018
tuula.farin-repo@meili.fi
Pekka Heikkinen,
myyntineuvottelija
p. 050 370 8771
pekka.heikkinen@meili.fi
Arja Kekkonen,
kiinteistösihteeri
p. 050 571 1042
arja.kekkonen@meili.fi
Tervetuloa asuntonäyttöön, toivottaa
Tuula Farin-Repo.

VIEREMÄ

Lähde mukaan jäsenten
hyvinvointimatkalle Espanjaan!
Tervetuloa mukaan Ylä-Savon POP pankkien
jäsenten hyvinvointimatkalle

Espanjan Fuengirolaan
29.9. – 6.10.2011 (7 vrk)
Matkalla on mukana fysioterapeutti Maikki Eskola, joka tekee jokaiselle
täydellisen kehonkartoituksen ja hyvinvointiohjelman.
Pääsemme myös nauttimaan Maikin pitämästä terveysluennosta sekä
ohjatuista jumpista ja aamulenkeistä auringon noustessa.
Matkan hinta on 1 250 euroa henkilöltä.
Hinta sis. edestakaiset lennot Kuopio-Helsinki-Malaga, linja-autokuljetukset, majoituksen hyvätasoisessa Hotelli Confortel Fuengirola ****:ssa,
runsaan buffet-aamiaisen sekä kehonkartoituksen, hyvinvointiohjelman ja
ohjatun liikunnan.
Matkan ohjelman järjestää Fysio-Eskola, Lpr ja MediVital, Fuengirola.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Oy Matkavekka.
Varmista pääsysi mukaan ja varaa paikkasi pian!
Varaukset toukokuun loppuun mennessä puh. (017) 760 0700.
Varausmaksu 200 euroa maksetaan toukokuun lopussa.
www.poppia.fi

