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PYHÄSELÄN OMA OSUUSKUNTA KOROTTI KANNUSTINPOTTIA 10 000 EUROON

Sijoitusosuuskunnan missio on tukea Pohjois-Karjalan hyvinvointia – monimuotoisuutta
yhteisölliseen toimintaan rakennetaan ennakkoluulottomasti ja alueen toimijoita osallistaen
Pyhäselän Oma Osuuskunnan ensimmäistä kokonaista toimintavuotta sävyttivät
pankkiliiketoiminnan päättymiseen liittyvät järjestelyt. Osuuskunta aloitti toimintansa
nykymuodossaan viime vuonna, kun osuuskunta vaihtoi Pyhäselän Paikallisosuuspankin
pankkiliiketoiminnan Oma Säästöpankin osakkeisiin. Samalla noin 10 miljoonan euron
sijoitusvarallisuus päätettiin pitää pohjoiskarjalaisten omassa hallinnassa. Osuuskunnan
kokonaisliikevaihto oli viime vuonna noin 367 367,04 euroa. Summasta noin 248 000 euroa
muodostui pankkiliiketoiminnan jälkeisistä tilityksistä. Osuuskunta jakaa
perusosuuspääomalle korkoa 8 prosenttia sekä lisäosuus- ja tuotto-osuuspääomalle 0,8
prosenttia.

Halu tehdä hyvää Pohjois-Karjalalle on osuuskunnan kärkiviesti. Mitä kaikkea tuo hyvä voi olla, sitä
työstää myös Pyhäselän Oma Osuuskunnan toimitusjohtaja Anu Louhelainen.
-

Toiminnan muotoja on raamitettu yhtäältä selkeästi: osuuskunta vaalii jäsentensä omistusten
arvoa. Panostamme sidosryhmäyhteistyöhön tavoitteena tukea alueellista hyvinvointia ja liikeelämän kehittämistä. Rahallista satsausta kannustimiin ja stipendeihin nostimme juuri 10 000
euroon.

Mainittujen raamien sisälle sopii paljon yhteistyötä, aktiviteetteja, toimintaa ja tapahtumia, joissa
osuuskunta voi olla mukana.
-

Kuuntelemme korvat höröllä ehdotuksia, ideoita ja toiveita. Mitään vaihtoehtoja toiminnan
kehittämisessä ei ole poissuljettu. Olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta yhteistyöstä, jossa
osuuskunnan ja kumppaniemme arvomaailmat kohtaavat ja jossa tavoitteena on PohjoisKarjalan elinvoimaisuuden vahvistaminen, Louhelainen innostaa. Pian kesälomakauden jälkeen
osuuskunta aikoo kutsua toiminnalliseen ideariiheen muun muassa nuorisojärjestöjen edustajia.

Avustusten hakuun!
Pyhäselän Oma Osuuskunta jakoi ensimmäiset kannustinrahat ja stipendit vuonna 2016. Kuluvalle
vuodelle kannustinrahaa oli alkujaan varattu 6 500 euroa, mutta tilinpäätöskokouksessa rahamäärä
nostettiin 10 000 euroon. Kannustimet ja stipendit on suunnattu jatko-opiskeluun, mikroyritysten
kehittämiseen, junioriurheillun ja hyväntekeväisyyteen. Hakemuksia osuuskuntaa voi lähettää pitkin
vuotta, hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa.
-

Kesäkuun käsittelyyn ehtivät 16.6. mennessä tulleet hakemukset, joten vielä ehtii mukaan.
Erityisesti tsemppaisin jatko-opiskelun 1000 euron stipendin tavoittelijoita! Hakuperusteena voi
olla esimerkiksi opinnäytetyö, palkaton harjoittelu ammattia varten, tutkimustyö tai vaikkapa
muusikoksi opiskelevan soittimen hankinta.

Hallitus ja hallintoneuvosto
Pyhäselän Oma Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kari Tahvanainen. Hallituksen muut
jäsenet ovat Helinä Kalaja, Vilho Kananen ja Jyrki Koukkari.
Hallintoneuvoston jäsenmäärää päätettiin supistaa aiemmasta 11 jäsenestä 8:aan. Hallintoneuvoston
puheenjohtajana jatkaa Sirpa Utriainen. Muuta jäsenet ovat Ismo Hiltunen, Liisa Kuusipalo, Tarja
Lehikoinen, Merja Lyytikäinen, Veijo Oinonen, Terho Parviainen ja Heli Räsänen.
Lisätiedot
Pyhäselän Oma Osuuskunta
Anu Louhelainen
toimitusjohtaja
044 364 5925
anu.louhelainen@omaon.fi

Pyhäselän Oma Osuuskunta on sijoitusosuuskunta, jolla on lähes 3 000 jäsentä. Jäseneksi voi tulla 100 euron
jäsenosuudella tai haluamallaan sijoituksella tuotto-osuuksiin. Osuuskunnan toiminta perustuu kannattavuuteen,
jäsentensä omistuksen arvon kartuttamiseen sekä aineelliseen ja aineettomaan palkitsemiseen. Sidosryhmäyhteistyön
tavoitteena on tukea alueellista hyvinvointia ja liike-elämän kehittämistä Pohjois-Karjalassa. Lisätietoja osoitteessa
www.omaon.fi

-

