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OP Punkalaitumen viikko on täällä!

Tervetuloa seuraamaan toimintaamme tämän viikon ajan. Viikon aikana
kerromme hieman pankkimme historiasta ja avaamme toimintamme
periaatteita. Myös henkilökuntamme esittäytyy. Voit esittää kysymyksiä
toimintaamme liittyen. Huomaathan kuitenkin, että sivusto on julkinen, joten
ethän julkaise täällä asiakastietojasi.

Juuri tänään, 15. päivä elokuuta, Punkalaitumen Osuuspankki täyttää 100 vuotta.
Siitä, miten tähän on päästy ja miten tästä jatketaan, kerromme lisää
myöhemmin tällä viikolla.

100-vuotista taivalta juhlittiin menneenä lauantaina Särkässä, kiitos siitä
osallistuneille! Juhlinta jatkuu tällä viikolla soppatarjoilun merkeissä torstaina 18.8.
klo 11 alkaen. Tervetuloa! 

Konttorirakennus on valmistunut vuonna 1969, kuva on otettu näihin aikoihin.

15.8.

Historiaa ja sopeutumista nykyaikaan.

Punkalaitumen Osuuspankin perustamisesta tuli 15.8.2022 kuluneeksi 100 vuotta.
Pankki aloitti tuolloin nimellä Osuuskassa Kimpoo. Osuuskassa Kimpoosta tuli
vuonna 1930 Punkalaitumen Osuuskassa. Vuosien myötä Punkalaitumen
Osuuspankkiin on liittynyt Kanteenmaan Osuuskassa 1939, Jalasjoen Osuuskassa
(ent. Osuuskassa Jyrä) 1964, Länsipään Osuuskassa (Vanttila) 1950 ja Osuuskassa
Raja (Tursa) 1951.

Punkalaitumen Osuuspankki kuului pitkään Satakunnan OP-liittoon, kunnes 2012
vuoden alusta lukien olemme kuuluneet Pirkanmaan OP-liittoon ja nyt sitten
liittojen yhdistyessä Sisä-Suomen OP-liittoon. Osuuspankkiryhmän rakenne on
vuosien saatossa muuttunut paljon. Sääntelyvaateet, uudet teknologiat ja
taloudellisen aktiviteetin keskittyminen ovat merkittävästi muovanneet OP
ryhmän rakennetta. Suurimmillaan Osuuspankkeja on ollut yli 1.000 itsenäistä
pankkia. Osuuspankkeja on tällä hetkellä 115 ja määrä vähenee vuodessa n.
kymmenellä.

Kiinteiden kulujen nousu, resurssivaateet, asiakaskäyttäytymisen muutos ja
suuret alueelliset kasvuerot ovat haastaneet erityisesti pienten Osuuspankkien
toimintaedellytyksiä. Taloudellisen aktiviteetin kasautuminen kasvukeskuksiin
heikentää edelleen taantuvien seutujen pankkien toimintaedellytyksiä. Toisaalta
nykyteknologia on luonut uusia mahdollisuuksiakin. Oman toimialueen
ulkopuolella asuvien asiakkaiden palvelusta on tullut elinehto ja samalla oman
toimialueen ylläpitämisestä on tullut entistä haasteellisempaa.
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Osuuskassa Kimpoon
ensimmäinen oma

toimipaikka vuodesta 1933
eteenpäin. Tätä ennen
toimintaa pyöritettiin

Koskioisilla Vähä-Kurjen
talossa.

Vuonna 1939 rakennettiin
Sarkkilan kylään uusi

toimitalo. Tämä palveli
osuuskassaa aina vuoteen

1969 asti.

Kanteenmaan Osuuskassa,
pitäjän ensimmäinen

osuuskassa. Perustettu
14.8.1921. Sulautui vuonna

1939 Punkalaitumen
Osuuskassaan.

Länsipään Osuuskassa
Vanttilassa, sulautui

vuonna 1950
Punkalaitumen
Osuuskassaan.

Länsipään Osuuskassa
Vanttilassa, sulautui

vuonna 1950
Punkalaitumen
Osuuskassaan.

Osuuskassa Raja, Tursa.
Sulautui vuonna 1951

Punkalaitumen
Osuuskassaan.

Jalasjoen Osuuskassan
ensimmäinen toimitalo

vuosina 1946-1965.

Jalasjoen Osuuskassan uusi
toimitalo valmistui vuonna

1965.



Punkalaitumen
Osuuskassan Oriniemen

konttori perustettiin vuonna
1937. Oma toimitalo
konttorille hankittiin

vuonna 1954. Tätä ennen
konttori toimi pääasiassa
konttorinhoitajana olleen

Eeva Seppälän asunnossa.
 

Punkalaitumen
Osuuskassan Oriniemen
konttorin uusi toimitalo
valmistui vuonna 1961.

Muistatko vielä? Entä tunnistatko ihmisiä? Herääkö muistoja? Voit jakaa omia
muistojasi kommentteihin, vaikka kuvan kera!
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Näin keskiviikkona on hyvä katsastaa henkilökuntaamme tarkemmin. Lue
kuvateksteistä lisää! 

17.8.

Olen Riikka Pelto-Arvo ja
teen Punkalaitumen

Osuuspankissa yritys- ja
henkilörahoitusta.

Koulutukseltani olen
agrologi (AMK). Maatalous

onkin lähellä sydäntäni, niin
työssä kuin vapaa-ajalla.
Vapaa-ajallani harrastan
ratsastusta ja minulla on

kaksi omaa hevosta.



Petri Antila aloitti pankkityöt 1990
Haapajärven ja Reisjärven
Osuuspankkien yhteisenä

pankkilakimiehenä. Punkalaitumen
Osuuspankissa olen toiminut

toimitusjohtajana vuodesta 2010
lukien. Vapaa-ajan harrastuksiani on

avantouinti, kotimaan
luontomatkailu yhdessä vaimoni
Maritan kanssa ja sotahistoria. 

Uimassa Säkylän
Pyhäjärvellä 24.4.2022

Auringonnousu Kolilla
26.7.2021 klo 4.16

Heippa! Olen Nina Peltola ja Punkalaitumen
Osuuspankissa hoidan henkilöasiakkaiden
päivittäispalveluita sekä säästämistä, että

sijoittamista. Taloon olen tullut loppuvuodesta 2018.
 

Meri on itselleni tärkeä elementti ja täältä sisämaasta
onkin tasaisin väliajoin päästävä meren äärelle

haukkaamaan happea ja nauttimaan sen tuomasta
rauhoittavasta tunnelmasta. Olen intohimoinen

kulttuurin suurkuluttaja ja mahdollisuuksien mukaan
tuleekin käytyä museoissa teattereissa, musikaaleissa

yms. tapahtumissa puolisoni, lastemme taikka
ystävieni kanssa. Toki tällä hetkellä töiden

ulkopuolinen aika menee pitkälti lasteni ja heidän
harrastustensa parissa.



Terve kaikille, olen Hannu Juhe ja toimin palvelupäällikkönä Punkalaitumen
Osuuspankissa. Olen kotoisin Punkalaitumelta ja työt täällä aloitin kesällä 2016.

Asiakkaitamme palvelen pääasiassa laina- ja sijoitusasioissa, lisäksi toimin
kaupanvahvistajana. Olkaahan yhteydessä niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat, suora

numeroni on 010 257 5414!
 

Olen aina ollut kiinnostunut kaikesta sijoittamiseen liittyvästä, ja tähän kuluu myös
paljon omaa vapaa-aikaani. Harrastuksina sijoittamisen lisäksi metsätyöt,

metsästäminen ja rentoutuminen kotona avopuolison Sofian ja kahden
karvapallomme Toton ja Bubon kanssa.

Tänään pankilla tarjolla Eino Kokon tekemään lihasoppaa 100-vuotisjuhlan
kunniaksi. Tervetuloa, niin asiakkaamme kuin muutkin!
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Tässä vielä lopun henkilökuntamme esittelyt, vuorossa pelkästään Ainoja. 
Lue kuvateksteistä tarkemmin!

19.8.

Moikka! Olen Aino Santa, se vanhin Aino meistä
kolmesta ja tullut Punkalaitumen Osuuspankkiin
töihin ensimmäisen kerran vuonna 2009. OP:ssa

työvuosia nyt 12 ja tällä hetkellä askartelen pääasiassa
lainojen parissa. Kollaasin omakuva on kymmenen

vuoden takaa, kun pankki täytti 90v.
 

Omia lempipuuhia on leipominen, lukeminen ja
TikTokin tuijottelu ääneen hymyillen. Vapaa-aika pyörii

aika paljon dinosaurusten ympärillä, koska juuri
ekaluokan aloittanut poika on aiheesta katsonut

ohjelmat, lukenut kirjat ja leluja sekä vaatteita
myöden kaikki on yhtä carnotaurusta ja raptoria.

Olen Aino Hurri, se toisena taloon tullut Aino.
Työskentelen Punkalaitumen Osuuspankissa

henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaiden
päivittäisasioinnin parissa. Olen ollut talossa

vuodesta 2019 asti.

Vapaa-aikani kuluu tällä hetkellä puolisoni
kanssa yhteisen taloprojektin parissa,

unohtamatta kuitenkin lemmikkiämme Madde-
mäyräkoiraa. Minut saattaa löytää myös

hevoskilpailuista hevosenhoitajan roolista.

Olen Aino Pitkänen, pankin kesätyöntekijä sekä
Aino-kolmikon viimeisin lisäys. Minut on tänä

kesänä voinut tavata esimerkiksi pankin
kassapalveluiden ollessa auki maanantaisin,

torstaisin ja perjantaisin. Opiskelen
kauppatieteitä Vaasan yliopistossa, ja aloitankin
parin viikon kuluttua kolmannen opintovuoteni.
Pidän esimerkiksi matkustelusta ja konserteista,

mutta eniten vapaa-aikaani kuluu ystävieni
seurassa erilaisten aktiviteettien parissa, joihin

myös usein osallistun punaiset opiskelijahaalarit
jalassa.



Osuuskunta ja sen hallintoa matkan varrelta

Osuuspankit ovat osuuskuntamuotoisia yrityksiä. Hallintorakenne on, että ylin
päättävä elin on osuuskunnankokous (tai edustajisto), sitten tulee
hallintoneuvosto ja hallitus. Tästä johtuen paikalliset ihmiset ovat historian
saatossa kuuluneet Osuuspankin hallintoon ja antaneet näin oman panoksensa
pankin toiminnassa.

Seuraavaksi listassa lähivuosien merkkihenkilöitä.
Pankin hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet: Aarne Koivula 1967-1979, Matti
Loponen 1980-1989, Saimi Ääri 1990-1993, Pentti Pihko 1994-2007, Kauko Niemi
2007-2017 ja nyt virassa oleva Juhani Ranta 2017-

Hallintoneuvoston puheenjohtajina ovat toimineet: Martti Rasi 1962-1991, Antti
Kaunisto 1992-1995, Raija-Yli-Parri 1995-2007, Matti Seppä 2007-2013, Tuula
Vatanen 2013-2021 ja nyt virassa oleva Tapio Kaunisto 2021-

Toimitusjohtajina ovat toimineet: Pentti Simola 1962-1982, Esa Kangas 1982-1985,
Jarmo Tuovinen 1985-1988, Antero Sorri 1988-1989 , Pertti Pyykkö 1989-1996, Olli
Näsi 1996-1999, Ville Aakula 1999-2001, Tapio Laine 2001-2010 ja Petri Antila 2010-
Hallitus 2022: Puheenjohtaja Juhani Ranta, varapuheenjohtaja Juha Aro, Arvo
Marttila, Olavi Kyttä ja Laura Jonkka.

Hallintoneuvosto 2022: Puheenjohtaja Tapio Kaunisto, varapuheenjohtaja Elina
Poutala, Jaakko Hannula, Seppo Haukilehto, Jari Huuska, Hellevi Ilvesmäki, Jyrki
Kankaanpää, Jaana Kemppi, Juha Kouvo, Linda Lähdeniemi, Mirja Nieminen, Mari
Pohjala, Antti-Jussi Pouru, Reijo Rantala, Simo Takku ja Mikko Uotila.
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Kiitos vielä viikkomme seuraamisesta. Mikäli haluat kuulla lisää meistä;
toiminnastamme tai palveluistamme, olethan rohkeasti yhteydessä!  Tavoitat
meidät mm. puhelimitse. Suorat numeromme löydät sivustolta
op.fi/punkalaidun, kohdasta ”Vastuuhenkilöt”.

Seuraathan meitä myös Facebookissa OP Punkalaidun!

Terveisin,
OP Punkalaitumen väki
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fop.fi%2Fpunkalaidun%3Ffbclid%3DIwAR2hYTDJQXcFyFvEgKJvRoiV3mhXNgJQoHTo5bKLOJSwn-uFAvVvVqaNJEw&h=AT321Zjn8S2lj5iMrE8rhGITxrIln8AbaLhaxVWQnhl9lowCmjO2NFYwXipEY-6tVbblohhChZPskjcMaxRUWHu8fBZz2tpKDvIXLG1Bgr3iO_1wOdKxPT_N8bpbjt-oEs6D&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3i2bxDQSX-SEt925DLI1jD8p5CxLgAenPif9WK1H-vmsVDioqbXMxfwXyF5w6ITOzMIBRFgTuOArhfR7pgPOgbEMZwKppIcTasXOWajIILhWwhEoYbeOegHuYep0yNQc487koD68UppzmIR0dWXRSO50XNySJeuS7AqxXucnrtqhc-VnKdwWEaJ-7t8bLWR_lJz5c4irEHxHRXWP3Kdoyh35RujkoESnuP
https://www.facebook.com/OPPunkalaidun?__cft__[0]=AZXav_FakhALthLE0Qm-k26lHLVl8T6tjlKCpnYIQVSqIkVVnRqh2lP0Wgemlnde7K2vLOjTtNps3S3hwzO38W13eq8x1FmGBWPaKGEA5bv99Eo5tXGeSrVwNoLQNkHBpLKwXZYaJRsPRxL4a3eRB2i5M-iqPH-lmLaxX9XCoZNqpPhphUAqbnkyj146vXHoDGtxxkG_G744Yk_1l3p0R4ok&__tn__=-]K-R

