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P äätapahtumat Riistaveden Osuuskassan / Osuuspankin sadan vuo-

den taipaleelta on koottu nyt kädessäsi olevaan kirjaan. Kirja ei 

pyri olemaan Osuuspankin historia, vaan se kertoo tapahtumia 

Osuuspankin ympäristöstä, koko OP-järjestöstä ja maan talouselämästä. 

Riistaveden Osuuspankin hallitus on hyväksynyt tämän linjan antaessaan 

allekirjoittaneelle tehtäväksi kirjan kokoamisen.

Riistaveden Osuuskassan / Osuuspankin kehityksen seuraaminen 

toiminnan alkuajoilta on ollut vaikeampaa puutteellisten tietojen vuoksi. 

Tapanani on ollut aina vuodesta 1946 lähtien seurata tarkkaan Osuuspan-

kin, OP-järjestön ja koko maamme taloudellista ja yhteiskunnallista kehi-

tystä. Riistaveden Osuuspankin kehityksen seuraaminen lähempääkin on 

ollut mahdollista, koska olen ollut sen palveluksessa vuosina 1964-1990. 

Osuuspankin hallintoelinten pöytäkirjat, tarkastajien antamat lausunnot 

ja Osuuspankin lehtileikekirja ovat olleet erinomaisia tietolähteitä. Täy-

dennystä tietoihin ovat lisäksi antaneet OP-järjestön tiedotusmateriaali ja 

valtakunnalliset katsaukset. Vanhemmat luottamus- ja toimihenkilöt ovat 

kertoneet Osuuskassan / Osuuspankin vaiheista ja nykyiseltä luottamus- 

ja toimihenkilöjoukolta olen saanut erinomaista apua työhöni. Kaikille 

heille lausun mitä parhaimmat kiitokset tästä avusta.

Kirjan tietoja olen kartuttanut Kuopion kaupungin historian seitse-

männestä osasta ja OP-järjestön julkaisemasta Antti Kuusterän kirjasta 

”Lähellä ihmistä”. osuuspankkijärjestön kuvamateriaalia olen saanut käyt-

tää kirjan kuvituksessa runsaasti.

Saatteeksi

Varsinaisesta kirjan kuvituksesta vastaa taiteilijaprofessori Topi Ikä-

läinen. Hän on käyttänyt kirjassa myös entisten toimitusjohtajien Lauri 

Karttusen ja erityisesti Martti Karttusen runsasta kuvamateriaalia. Lausun 

Topi Ikäläiselle parhaat kiitokset kirjan kuvaosan kokoamisesta ja Lauri ja 

Martti Karttusen läheisille oikeudesta käyttää kuvia kirjassa.

Kirjaan on haastateltu muutamia pankin asiakkaita, heille myös kii-

tokseni.

Toimitusjohtaja Pauli Kröger on kirjoittanut kirjaan näkemyksensä 

ensimmäisestä sadasta vuodesta ja valaisee myös alkanutta toista vuosi-

sataa. Kirjan lopussa kerrotaan, pankkisalaisuus säilyttäen, muutamista 

tapahtumista, jotka osoittavat sen, ettei pankkityö ole aina ryppyotsaista 

puurtamista.

Riistaveden Osuuspankin asiakkaiden taloudelliset voimavarat ovat 

kasvaneet eletyn sadan vuoden aikana. Uskon ja toivon, että tämä ker-

tomus Osuuspankin ensimmäisestä sadasta vuodesta antaa Osuuspankin 

nykyiselle ja tulevalle luottamus- ja toimihenkilöjoukolle sekä sen jäsenille 

ja asiakkaille uskoa Riistaveden Osuuspankin tarpeellisuuteen alueensa ta-

louden kehittäjänä. Jäsenistöstähän se riippuu. l

Armas Kananen
kunnallisneuvos
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Osuuskassan ensimmäinen 
jäsenluettelo vuodelta 1908.
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Pohjaa Osuuskassa-aatteen 
synnylle Riistavedellä

K uvatakseni oloja, jotka johtivat Riistaveden Osuuskas-

san perustamiseen, on katseltava yhteiskunnallista 

tilannetta 1800-luvun loppu- ja 1900-luvun alkupuo-

lella. Suomi oli Venäjän keisarikuntaa aina vuoteen 1917 asti. 

Venäjä kavensi saamiamme valtiollisia helpotuksia muun 

muassa helmikuun manifestilla 15.2.1899. Seurauksena oli 

yleislakko vuonna 1905, puolueita perustettiin ja lehdistön 

toiminta laajentui. Yksikamarinen eduskuntalaitos syntyi, 

vaaliuurnilla käytiin 15. ja 16.3.1907 ja äänestysprosentti oli 

koko maassa 70,7 – Riistavedellä se jäi 44,9:ään. Valtiolliset 

tapahtumat alkoivat vyöryä eteenpäin vauhdilla, jota ei pys-

tytty hillitsemään. Maamme itsenäistyi vuonna 1917.

Riistaveden alue kuului Kuopion pitäjään ja osaksi 

Tuusniemen kuntaan. Kuopion pitäjä oli 1800-luvun lopulla 

väkiluvultaan maamme suurimpia maalaiskuntia ja sen vä-

estötiheys oli Savon suurimpia. Taloudelliset seikat asettivat 

väestön liikkumiselle ehtonsa: muuttajat olivat etupäässä pal-

kollisia ja maatyöväkeä. Maaseuturahvaan osuus Kuopion pi-

täjän väestöstä oli 96–98 prosenttia. Talolliset olivat Kuopion 

ympäristössä jatkuvasti hyvin keskeisessä asemassa, vaikka 

heidän osuutensa oli vain neljännes väestöstä 1900-luvun al-

kupuolelle asti. Tuolloin maan kohtaloita järjesteltiin vaaleilla 

ja lopulta aseilla. Vuoden 1895 maanositusasetus poisti tilo-

jen lohkomista rajoittavat säädökset. Siitä alkoi suomalaiselle 

Suomenmaa	VIII	Pohjois-Savo	WSOY	1926

Suomen itsenäisyysjulistus 4.12.1917.
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Heinänkorjuu on alkanut Riistaveden Osuus-
kassan perustamisen aikoihin. Niittämässä 
Juhukkalan muonamiehiä ja torppareita.

Riistaveden vanhimpiin 1800-luvun torppari-
asumuksiin kuuluivat usein myös eläinsuojat.

maataloudelle hyvin ominainen perheviljelmäkeskeinen kehi-

tys, jota lainsäädäntö on kiihdytänyt. Vuonna 1918 säädettiin 

esimerkiksi laki vuokra-alueiden lunastamisesta ja vuonna 

1922 Lex Kalliona tunnettu laki.

Riistaveden seutu kuului alueisiin, jotka asutettiin viimei-

seksi. Kuopion historian seitsemäs osa kertoo Riistaveden alu-

eella olleen jo vuonna 1900 asukkaita noin 2 200. Talollisten 

osuus siitä oli 27 prosenttia, lampuotilaisten 6–9, torppareiden 

15–17 ja mäkitupalaisten 1–5 prosenttia. Loisväestön osuus 

kasvoi autonomian ajan loppupuolella 22 prosenttiin. Sosiaa-

linen rakenne oli siis lähellä keskivertoa savolaista kylää. Su-

kupolvenvaihdosmenettely ei ollut silloin yleistä, vaan lähes 

puolet tiloista siirtyi vuosina 1870–1919 toisen suvun haltuun.

Vuokramaata viljelevien torppareiden tilanne muodostui 

vaikeaksi. Riistaveden alueen torpista vähintään viiden pelto-

hehtaarin torppia oli 13 prosenttia ja kuuden lehmän torppia 20 

prosenttia. Vuokra maksettiin maatalous- tai käsitöinä. Useim-

mat torpparit joutuivat tekemään käsitöitä maataloustöiden li-

säksi – moni torppari olikin seppä, suutari tai kirvesmies. Myös 

metsä- ja uittotyöt olivat merkittäviä lisäansion lähteitä.

Vuonna 1906 heti suurlakkosyksyn jälkeen perustettiin 

tilattoman väestön lainakassa, jonka varoja käytettiin laina-

erinä torppareiden tilojen lunastamiseen. Torpparikysymys 

ratkaistiin heti maan itsenäistymisen jälkeen vuosina 1918 ja 

1919 tehdyllä maareformilla. Ongelmaksi Riistavedellä jäi niin 

sanottu tilaton väestö. Siihen joukkoon kuului myös maatalo-



24 RiiSTAVEDEN OSuuSPANKKi 100 v. 25

O suuskassa sai aluksi ottaa talletuksia vastaan vain 

jäseniltä. Vuonna 1920 laajennettu osuusluottolaki 

mahdollisti talletustoiminnan aloittamisen muillekin 

kuin jäsenille. Toimintaan haettiin lupa Valtioneuvostolta ja se 

myönnettiin 16.9.1926. Samalla päätöksellä muutettiin myös 

Osuuskassan säännöt: nimi muuttui Riistaveden Osuuskas-

saksi ja osuusmaksuksi vahvistettiin 50 markkaa.

Osuuskassan ensimmäinen hoitaja ja monessa muussa-

kin hankkeessa mukana ollut opettaja Pekka Karttunen kuoli 

vuonna 1923. Nyt kassa siirtyi Siikalahden maatilalle ja sen 

hoitajaksi tuli hänen poikansa Lauri Karttunen.

1920-luvun alkupuoli oli Riistavedellä voimakasta toi-

minnan aikaa. Seurakunta itsenäistyi 1.5.1923 ja Riistaveden 

kunta 1.1.1925. Väkiluku uudessa kunnassa oli tällöin 2 246. 

Myös Osuuskassatoiminta virkistyi huomattavasti. Edellä ker-

rotun sääntömuutoksen jälkeen alkoi ponnekas koulusäästö-

toiminta: jo vuonna 1927 kouluilla oli 67 säästölaatikkoa. Tal-

letusliikettä tehtiin tunnetuksi myös lehti-ilmoituksin. Vuonna 

1926 Osuuskassa liittyi jäseneksi paikalliseen Pohjois-Savon 

Osuuskassojen liittoon ja vuonna 1928 OKL:oon.

1930-luvun pula-aika koetteli myös Riistaveden Osuuskas-

san asiakkaita ja tarkastuskertomukset varoittelivat hallitusta 

liian rohkeasta luotonannosta. Vuoden 1933 tarkastuskerto-

mus antaakin tunnustuksen lainojen vakuuksien hoidosta –  

Toiminnan laajentuminen

Lauri Karttunen johti Riistaveden 
Osuuspankkia 1923–1964.
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luotonanto oli vakuuksien puutteessa jouduttu miltei keskeyt-

tämään. Talouselämä alkoi kuitenkin virkistyä, eikä Osuuskas-

sa joutunut kuuluttamaan yhtään pakkohuutokauppaa.

Talouden nousun myötä alkoi Osuuskassan toimintakin 

virkistyä. Sen palvelua voisi kuvata savolaisittain: ”kassa on 

aena aaki”. Vuonna 1947 alettiin etsiä toimitalotonttia Melalah-

desta ja se ostettiinkin seuraavana vuonna.

Vuoden 1934 toimintakertomuksesta luemme:

”Kulunut vuosi on ollut Osuuskassan 27. toimintavuosi. 

Se yleismaailmallinen pulakausi, joka meidänkin maassam-

me on jatkunut useita vuosia, saavutti pohjansa jo vuonna 

1933. Täten alkanut talouselämän elpyminen jatkui kulunee-

na vuotena, ja vaikka ei ole syytä liiaksi luottaa aikojen no-

peaan ja pysyvään paranemiseen, voidaan kuitenkin sanoa, 

että perussävy niissä tulevaisuuden ennustuksissa, joilla tämä 

kuluva vuosi on vastaanotettu on yleensä toivehikkaampi. Ja 

että entinen alakuloinen mieliala on muuttunut paljon vie-

keämmäksi ja toivehikkaammaksi.

Osuuskassa alallakin päättynyt vuosi on ollut elpymisen 

vuosi, joskin luonnollisesti toiselta puolen pula-ajan vaiku-

tukset ovat edelleen tuntuneet. Elpymiseen ja voimistumiseen 

viittaavat monet merkit. Osuuskassan jäsenet ovat viime 

vuotena paljon helpommin saaneet lainojensa korot ja lyhen-

nykset suoritetuiksi. Osuuskassojen talletukset ovat yleensä 

osoittaneet huomattavaa kasvua, vaikka monet kilpailijat 

ovat kaikin tavoin koettaneet mustata Osuuskassaliikettä sa-

moin kuin osuustoimintaa yleensä, mutta tälläinen mustaus 

ei ole voinut estää asiamme edistystä. Suhtautukaamme täl-

läisiin hyökkäyksiin tyynesti ja arvokkaasti, lankeamatta itse 

arvottomaan ja seutukuntaamme repivän toimintaan. Annet-

takoon kokemuksen näyttää, kuka parhaiten pystyy maalais-

väestön etuja ajamaan ja valvomaan.

Osuuskassamme jäsenet, tehkää laskelmia paljonko enem-

män tarvitsette maksaa korkoja, provisioonia y.m. kauppapank-

keihin. Laskekaa minkälaisen korkovahingon teette itsellenne ja 

seutukunnallenne seisottaessanne rahojanne kauppapankeissa 

o Yläkuvassa perinteinen peltinen säästö-
laatikko ja alakuvassa koulusäästötoimin-
nassa käytetty talletuslaatikosto.

Laskukone 1960–1975
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Olavi Nissinen ja Martti Karttunen lähdössä lomalta rintamalle. 
Saattamassa ovat lotat Anja Karttunen ja Martta Nissinen.

Konselkä 17.–23.3.1943. Riistaveteläisillä kotiseutuvierailla oli 
runsaasti eväitä illanviettoon kokoontuneelle komppanialle.

Toteutus oli yksinkertainen: suuret setelit leikattiin kahtia ja 

niistä toinen puoli otettiin valtiolle ja toinen puoli jäi omista-

jalle. Valtiolle mennyt puolikas tosin palautettiin myöhemmin, 

mutta sen arvoa oli inflaatio nakertanut voimakkaasti.

Vuonna 1947 valittiin Osuuskassalle ensimmäinen hal-

lintoneuvosto. Se pääsi aloittamaan toimintansa sääntömuu-

toksesta johtuen vasta vuonna 1948. Sen kokoonpano oli 

seuraava: puheenjohtaja opettaja Yrjö Karttunen ja jäsenet 

maanviljelijät Matti Rautaharju, Aug. Pitkänen, Otto Kopo-

nen, Kalle Peltola, Pekka Savolainen, Martti Heikkinen, Kalle 

Hyttinen, Taavi Hyvärinen, Aatto Antikainen, Pekka Rissanen 

ja talonomistaja Juho Pitkänen. l

Muurmannin rata saavutettiin 26.9.1941 klo 13.35 Latvan 
aseman luona. Kuvassa Väinö Pajamäki, Mikko Nissinen, Olavi 
Nissinen, Jaakko Lintunen, Martti Karttunen, Eetu Korhonen, 
Antti Karhunen ja Väinö Ahvo.
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Maatalouden kehitys auttoi myös Osuuskassan kehitystä. Elinkeinon koneis-
tuminen alkoi jo ennen sotia, mutta vauhdittui viisi- ja kuusikymmenluvuilla. 
Ensimmäinen traktori hankittiin Laatanahon tilalle 1920-luvulla. Kuvassa Eetu 
Korhonen äestää vuonna 1948 hankkimallaan Fordsonilla.

Panssarit ja telaketjut oli kehitetty sodan tarpeisiin. Rauhan tultua koneet sovellettiin raivaustyöhön 
myös Riistavedellä, vaikka kuokka ja kirveskin olivat edelleen tehokkaita aseita uutta peltoa raivattaessa. 
1920-luvun alkupuolella oli Riistaveden kunnan alueella peltoa 2 315 ha. Vuoteen 1959 mennessä sitä 
oli raivattu lisää 1 246 hehtaaria.
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Vuonna 1946 liikkeellä olevasta setelistöstä arvoltaan suurimmat 
leikattiin kahtia ja toinen puoli otettiin valtiolle ”pakkoverona”.
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Yksi ensimmäisistä maakuntaan hankituista puimureista oli Laatanahon tilalle hankittu ”Massikka”.

Ennen konekautta ruis leikattiin sirpillä ja kuivattiin kuhilailla.
O suuskassajärjestö sai oman liikemerkin, Kylväjän, 

olympiakisavuonna 1952. Oman toimitalon valmis-

tumisen jälkeen alkoikin kova kilpailu, ei vain omal-

la toimialueella, vaan myös Pohjois-Savon Osuuskassaliiton 

osuuskassojen kesken. Yksi vertailukohde oli talletusten määrä 

toimialueen asukasta kohden laskettuna. Riistaveden Osuus-

kassa ja Vesannon Osuuskassa kisasivat loppuun saakka, ja 

vuonna 1954 voiton vei Riistaveden Osuuskassa. Talletuksia 

oli silloin 109 markkaa kunnan jokaista asukasta kohden.

Vuonna 1954 piti ”Osuuskassan isä”, Riistaveden Maa-

miesseura, puolivuosisataisen katselmuksensa: Riistavedellä 

pidettiin maatalousnäyttely. Melalahdessa ei varmasti kos-

kaan ennen ole ollut – ja tuskinpa tulee olemaankaan – niin 

valtavaa yleisömäärää kuin silloin. Kymmeneentuhanteen 

nousseen näyttelyvieraiden joukon kyllä huomasi.

Näyttelyopas kertoi Riistavedellä olleen silloin 3 300 heh-

taaria peltoa ja 13 500 hehtaaria metsää, kotieläimiä yhteensä 

9 500, joista hevosia 700, nautakarjaa 2 650, lampaita 1 450, 

sikoja 950 ja siipikarjaa 3 750.

Yksi näyttelyosastojen erikoisuus oli suuri Koivumäen 

honkaa esittävä valokuva. Myöhemmin puusta tulikin Riista-

veden Osuuskassan nimikkopuu. l

Toimintaa oman talon 
valmistumisen jälkeen

Postikone 1970-1990
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T alouselämä jatkui myös 1960-luvulla vaihtelevana. 

Ulkomaankauppa alkoi vapautua ja maamme talous-

politiikka suuntautui EFTA-suhdanteeseen. Pahimpa-

na peikkona säilyi edelleen voimakas inflaatio. Vuoteen 1963 

mennessä se olikin nakertanut markan arvon kahdeskymme-

nesosaan vuoden 1935 arvosta. Tästä kaikesta johtuen jou-

duttiin markan arvo pudottamaan sadasosaansa. Käyttöön tuli 

uusi raha: entisestä markasta tuli nyt penni.

Vuoden 1960 toimintakertomuksesta luemme:

”Vuosi 1960 voidaan viedä aikakirjoihin korkeasuhdantei-

sena vuotena maamme talouselämässä. Teollisuustuotanto kas-

voi voimakkaasti, työttömyyttä ei liioin ilmennyt ja luonto edisti 

korkeasuhdanteen syntymistä, sillä maatalouden kokonaissato 

muodostui 31 % suuremmaksi kuin edellisenä vuotena. Puuta-

varamarkkinoilla alkanut korkeasuhdanne on edelleenkin jat-

kunut suotuisana. Näistä kaikista seikoista johtuen Riistaveden 

Osuuskassan toimintavuodesta on muodostunut erittäin suotui-

sa. Pankkiauton toimintaa on edelleen jatkettu entisellä linjalla 

ja on tämä palvelumuoto saavuttanut monta uutta asiakasta. 

Pankkiauton liikevaihto lisääntyi 16,9 miljoonalla markalla ja 

oli se kertomusvuonna yhteensä 127,5 milj. markkaa.

Ikänsä puolesta eroamaan joutunut maanviljelijä Paavo Pit-

känen kutsuttiin Osuuskassan ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Taseen loppusumma on 214 320 350 markkaa.”

Rahauudistus 1963

Riistaveden Osuuskassan asiakaskunta monipuolistui. 

Osuuskassa hankki vuonna 1962 oman puun, Koivumäen hon-

gan, jonka uskotaan olevan maamme suurin mänty. Sen kas-

vun on laskettu alkaneen noin vuonna 1620. Puun läpimitta 

on 94,5 cm, pituus 27 m ja tilavuus 9,6 m3. Mänty rauhoitettiin 

1964; rauhoituskilpi kiinnitettiin puun juurella järjestetyssä ko-

tiseutujuhlassa, johon osallistui 800 henkeä.

Vuonna 1963 liikevaihtoverotuksen uudistaminen aiheutti 

levottomuutta rahamarkkinoilla.

Osuuskassalle valmistui kerhohuone, joka oli tarkoitettu 

kaikkien yhdistysten käyttöön.

Syksyllä 1964 tuli Osuuspankin kamreeriksi Armas Kana-

nen. Neuvottelukunta lopetettiin samana vuonna ja Nuorten 

isäntien kerho perustettiin vuonna 1965. Sen puheenjohtajaksi 

valittiin maanviljelijä Yrjö Peltola.

Toiminnan kasvaessa kasvoi myös henkilökunta. 
Kuvassa vuodelta 1963 vasemmalta Pirkko 
Vepsäläinen, Rauha Lötjönen, Lauri Karttunen 
ja Martti Karttunen.
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Valtion lainojen välitys oli siirtynyt rahalaitoksille – 

kuntien maatalouslautakunnat olivat luopuneet niiden vä-

lityksestä jo aikaisemmin. Vuonna 1963 kuntaan tulleista 

maankäyttölainoista Osuuskassa oli välittänyt 89 prosenttia. 

Tuotetilityksistä maitotilien välityksestä oli Osuuskassan 

kautta kulkenut samana vuonna 96 ja lihatileistä 100 pro-

senttia. Metsärahojen välityksessä oli ongelmia, mutta siitä 

huolimatta niistä oli kulkenut Osuuskassan kautta puolet. 

Tupailtatoiminnan avulla pyrittiin monia asioita saattamaan 

jäsenkunnan tietoon ja samalla vietiin kentälle uutta tietoa 

maa- ja metsä taloudesta ja pankkitoiminnasta. l

Edessä eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Lauri 
Karttunen, Anja Heikkinen ja tuleva toimitus-
johtaja Martti Karttunen. Ylärivissä vasem-
malta Pirkko Vepsäläinen, Rauha Lötjönen ja 
Armas Kananen.
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suurpiirteisellä kädenhuitaisulla, niin näiden negatiivinen vai-

kutus on sittenkin jäänyt melko vähäiseksi. Niin arvokkaiksi 

on edellä mainitut positiiviset seikat laskettava. Osuuskassalla 

on myös ymmärretty henkilökohtaisen toiminnan merkitys.

Kohentamisen arvoisia seikkoja olisi lähinnä toimiston kun-

nossa ja viihtyisyydessä, kenties vaikeasti korjattavissa olevassa 

osan virkailijakunnan liiallisessa lörpöttelynhalussa, suunnitel-

mallisuudessa ja sisäisen toiminnan järjestelmällisyydessä.”

Vuonna 1967 jouduttiin jälleen pysäyttämään inflaation 

nousu devalvoimalla. Devalvaatio olikin kohtalaisen suuri, 31 

prosenttia. Talous kääntyi tämän jälkeen parempaan suuntaan 

vuonna 1968. Keväällä säädettiin taloudellisen kehityksen tur-

vaamislaki vuosiksi 1968–1969 ja sen avulla voitiin hidastaa 

kustannusten nousua. Yleinen indeksisidonnaisuusjärjestelmä 

purettiin. Työllisyyteen tämä ei kuitenkaan ehtinyt vaikuttaa: 

työttömiä työnhakijoita oli vielä vuoden lopussa 71 101. Maan 

kaikkien rahalaitosten talletukset kasvoivat 12 prosenttia.

Alkanut suhdannenousu kehittyi seuraavana vuonna 

voimakkaaksi korkeasuhdanteeksi. Vakauttamistoimenpiteet 

pitivät hinta- ja kustannustason nousun vähäisenä. Kasvua 

piti pääasiallisesti yllä teollisuus, joka lisäsi tuotantoaan 10 

prosentilla. Työttömien määrä laski 25 300:een.

Uutena antolainausmuotona tuli 1.9.1969 käyttöön opin-

tolaina, jossa valtio maksoi korkohyvityksen ja antoi lainalle 

myös takauksen. 

Osuuskassan kerhohuoneessa oli Kansaneläkelaitos ryh-

tynyt hoitamaan Riistaveden sivutoimistoa 1969.

Osuuskassat saivat oikeuden ulkomaisen valuutan tuon-

tiin, mutta valuuttaluottoja voitiin alkuun myöntää vain yri-

tystoimintaan. Osuuskassa oli ryhtynyt hoitamaan myös nota-

riaattitoimeksiantoja: laadittiin ja vahvistettiin kauppakirjoja, 
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laadittiin perunkirjoja ja hoidettiin asiakkaitten lakiasioita. 

Toimitusjohtaja Lauri Karttuselle oli myönnetty 30.11.1951 

kaupanvahvistajan oikeudet, jotka siirtyivät kamreeri Ar-

mas Kanaselle. Myös lukuisien yhdistysten kirjanpito kuului 

Osuuskassan palveluun.

Vuonna 1970 myönnettiin toimitusjohtaja Lauri Karttu-

selle talousneuvoksen arvonimi.

Näkyvissä oli suuria muutoksia Osuuskassan toiminnas-

sa. Toimitalo laajeni ja Osuuskassan toimitilojen lisäksi myös 

posti sai lisätiloja. Kerhohuone laajeni ja oli edelleen paikka-

kunnan eri yhdistysten kokoontumistilana.

Vuoden 1969 tarkastuskertomuksesta luemme:

”Kassan talletukset lisääntyivät vuonna 1967 178 000 

markkaa eli 5 % ja vuonna 1968 638 000 markkaa eli 17 %. 

Koko liiton lisäysprosentit olivat samoina ajankohtina 6,7 ja 

13,5. Kehitys on ollut hyvin tyydyttävä.

Maksuvalmius on jatkuvasti ollut erinomaisen hyvä, sil-

lä paikkakunnan normaali luotontarve on pystytty jokseenkin 

tyydyttämään eikä tilinylityksiä OKO:ssa ole ollut.

Kassan kannattavuus, mikä aikaisemmin on ollut varsin 

hyvä, on nyt tyydyttävä. Tämän vuoden talousarvion laadin-

nan yhteydessä on välttämätöntä tutkia kulusäästömahdolli-

suudet sekä mahdollisuudet uusien tuottojen hankkimiseksi 

kassalle, sillä kannattavuus tulee olemaan vielä huomattavasti 

viimevuotista heikompi nykyisillä näkymillä.

Varsinkin antolainauspuolella ilmeni lukuisia pieniä puut-

teita ja keskeneräisyyksiä, joiden kunnostaminen on käsittääk-

seni suhteellisen helposti toteutettavissa. Erääntyneitä saatavia 

on myös runsaasti ja asiakkaiden tilinylityksiä esiintyi.

Hoitotasoa on kuitenkin pidettävä jokseenkin tyydyttävä-

nä, kunhan esiintyvät pikkupuutteet hoidetaan asianmukai-

seen kuntoon. Ryhtynette viipymättä kunnostustyöhön.” l
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O suuskassojen pitkään ajama uusi osuuspankkilaki tuli 

voimaan 1.1.1970 ja korvasi vuoden 1901 osuuskassa-

lain. Muutos oli aiheellinen: nyt kyläkassoista kasva-

neet Osuuskassat saivat käyttää Osuuspankki-nimeä.

Seurasi sääntömuutos. Riistaveden Osuuskassan osuus-

kuntakokous hyväksyi 27.11.1969 uudet säännöt, jotka yli-

määräinen osuuskuntakokous vahvisti 16.12.1969. Säännöt 

vahvistettiin valtiovarainministeriössä 21.9.1970. Suurimmat 

muutokset tapahtuivat nimessä, osuusmaksussa sekä johto-

kunnan ja hallintoneuvoston kokoonpanossa. Uusi Osuus-

pankkilaki edellytti pankeilta vähintään kahden prosentin 

vakavaraisuutta, joka oli saavutettava kymmenen vuoden 

siirtymäajan kuluessa.

Jäsen puolestaan velvoitettiin osallistumaan Osuus-

pankkiin vähintään yhdellä kymmenen markan suuruisella 

osuusmaksulla – aikaisemmissa säännöissä se oli ollut kolme 

markkaa. Jäsenmäärässä tapahtui pieni notkahdus, sillä osa 

jäsenistä jätti osuusmaksun lisäyksen maksamatta.

Vuonna 1971 tuontivoittoisuus jatkui maamme ulkomaan-

kaupassa ja sitä pyrittiin tasapainottamaan ylimääräisellä liike-

vaihtoverolla osalle tuontitavaroista. Samasta syystä nostettiin 

korkokantaa, mikä vilkastutti talletustoimintaa. ATK toi uuden 

ajan tietojenkäsittelyyn ja Riistaveden Osuuspankkikin siirsi 

säästötilit OKO:n ATK-järjestelmään marraskuussa 1972. Vuon-

Osuuskassoista 
Osuuspankeiksi

Riistaveden katukuvaan kuului vielä 1960-
luvulla olennaisesti kahvila Mela, jonka yh-
teydessä toimi muun muassa matkahuolto, 
limonaditehdas ja taksi.

Kassakone 1980-1990

na 1973 siirryttiin ATK:n käyttöön myös antolainauksessa, 

vekseleitä lukuun ottamatta.

Vuoden 1973 alusta voimaan astunut EEC-sopimus oli 

Suomen talouselämän tulevan kehityksen kannalta erittäin 

merkittävä. Vastaavasti solmittiin 14.7.1973 voimaan tullut 

SEV-maiden keskinen yhteistyösopimus. 

Suomen pankkitoimihenkilöt vauhdittivat palkkavaati-

muksiaan lakolla toukokuussa 1973. Myös Riistaveden Osuus-

pankin ovet sulkeutuivat kahdeksi viikoksi.

Vuoden 1974 alussa nousi energian hinta rajusti. Sen vai-

kutus nosti hintatasoa lähes 20 prosenttia. Suomen Pankki vaa-

ti luotonantoon tiukkaa pidättyvyyttä varsinkin kulutusluotois-

sa. Kehityksen seurauksena kokonaistuotanto väheni  vuonna 

1975 ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen.

Kaikista toimenpiteistä huolimatta inflaatio ja työttö-

myys lähti nousuun, ja työttömiä oli vuonna 1979 jo lähes 

200 000. Huhtikuun 1977 ja helmikuun 1978 välisenä aikana 

markka devalvoitiin peräti kolme kertaa: ensin 5,7, sitten 3,1  

ja lopulta 8  prosenttia. Toukokuussa 1978 korkokantaa lasket-

tiin inflaation hillitsemiseksi yhdellä prosenttiyksiköllä. l

Seppo Väänänen: Kylänraitti
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V uonna 1974 Riistaveden Osuuspankki yhtyi OKL:n oh-

jeiden mukaan Puun tehotuottajat esiin -kampanjaan. 

Kampanjaan osallistuneita palkittiin Riistaveden Met-

sänhoitoyhdistyksen arviointien perusteella. Ensimmäiset pal-

kinnot saivat Timo Toivanen, Albin Pitkänen, Esko Tuovinen, 

Otto Keinänen ja Pekka Turunen. OKO oli vuoteen 1974 saakka 

vaatinut toimitusjohtajalta toimitakuun, mutta nyt OKO palaut-

ti takauksen ja johtajien vastuu tuli vakuutuksen piiriin.

Hallintoneuvosto hyväksyi 9.12.1974 pankkiautotoimin-

nalle ohjesäännön. Liikkuvan toimipisteen vastaavana hoita-

jana oli aikaisemmin toiminut Martti Karttunen, hyväksytyn 

ohjesäännön mukaan tehtävään määrättiin Armas Kananen.

Osuuspankin toiminnan kasvaessa ja monipuolistuessa 

tarvittiin lisää toimihenkilöitä, ja Maila Kortelainen ja Tuula 

Väisänen tulivat taloon. Työsuojelu tuli lakisääteiseksi, ensim-

mäiseksi työsuojelupäälliköksi valittiin Armas Kananen ja vir-

kailijoiden edustajaksi toimikuntaan henkilökunta valitsi Ritva 

Tirkkosen. Hänet määrättiin myös ottolainausosaston vastaa-

vaksi. Anja Heikkinen siirtyi pois pankin palveluksesta vuonna 

1975. Hänen tilalleen pankkivirkailijaksi tuli Rauha Karttunen.

Edellisen vuoden satoa oli kohdannut kato. Osuuspan-

kin johtokunta käsitteli kokouksessaan yhteensä 25 katolai-

nahakemusta myöntäen lainat.

Toiminta kehittyy  
ja monipuolistuu

Pankin uudet, avarat toimitilat 1983. Pirkko Tuovinen palvelee Lauri Toivasta, joka kaivelee kuvettaan.
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V uosi 1976 oli Riistaveden Osuuspankin historiassa joh-

don vaihtumisvuosi. Vuonna 1946 taloon tullut ja toi-

mitusjohtajana vuodesta 1965 lähtien toiminut Martti 

Karttunen siirtyi eläkkeelle 31.3.1976. Hänen jälkeensä toimi-

tusjohtajaksi valittiin Armas Kananen, joka oli tullut pank-

kiin kamreeriksi 15.9.1964. Näin oli päättynyt Osuuspankin 

historiassa isän ja kahden pojan kausi, jota oli kestänyt lähes 

seitsemän vuosikymmentä. Henkilöjärjestelyiden seurauksena 

pankkiauton vastaavaksi siirtyi toimistopäällikkö Rauha Lötjö-

nen, joka ryhtyi myös auton kuljettajaksi. Uudeksi virkailijaksi 

valittiin Ulla Saari, joka koulutettiin pankin kirjanpitäjäksi.

Osuuspankki siirtyi omaan, OCR-lyhenteellä kutsuttuun 

ATK-järjestelmään. Samalla siirryttiin OKO:n hoitamaan kir-

janpitojärjestelmään. Myös toimitalossa tapahtui muutoksia: 

postin tiloja laajennettiin ja puhelinkeskuksen muutettua pois 

sen tilat otettiin pankin käyttöön.

Vuonna 1977 keskityttiin voimakkaasti pankkitoiminnan 

esittelyyn. Kuopion kaupunki oli teettänyt Helsingin Yliopis-

ton Yhteiskuntatieteen laitoksella niin kutsutun monitoimi-

kylätutkimuksen. Tutkimuksessa Melalahti pärjäsi hyvin ja 

valittiin kehityskyläksi. Osuuspankki haki OKO:lta luottoa 

hankkeiden rahoitukseen ja saikin 200 000 markkaa.

Toimitusjohtaja Martti 
Karttunen eläkkeelle

Eläkkeellä Martti Karttunen keskittyi 
runsaan valokuva- ja filmimateriaalin 
arkistointiin. Materiaalia on luovutettu 
Sotamuseoon ja Kuopion Museoon ja sitä 
on käytetty paljon eri perinnejulkaisuissa.

Talouspoliittisesti vilkas vuosi 1978 alkoi devalvaatiolla 

helmikuussa. Rahamarkkinat olivat elpymässä, mutta nousu 

lamasta oli työlästä, kehitysarviot olivat pitkin vuotta ristiriitai-

sia ja pankkien välinen kilpailu kovaa. Usean vuoden jälkeen 

reaalinen talletuskasvu ylitti kuitenkin inflaatiovauhdin. Se oli 

rahoitusmarkkinoita ajatellen varsin myönteistä.

Riistaveden Osuuspankin valmistautuessa viettämään 

70-vuotisjuhlaansa saapui yllättäen tieto pankinjohtaja ta-

lousneuvos Lauri Karttusen kuolemasta. Lauri Karttunen tuli 

Riistaveden Osuuspankin palvelukseen isänsä opettaja Pekka 

Karttusen kuoltua vuonna 1923 ja pysyi pankin palveluksessa 

vuoden 1964 loppuun. Tämän yli 40-vuotisen työpäivän aika-

na Riistaveden Osuuspankista kehittyi hänen johdollaan paik-

kakunnan johtava rahalaitos, jonka panos toimialueemme ke-

hitykselle on ollut ratkaiseva. Tunnustuksena työlleen hänelle 

myönnettiin talousneuvoksen nimi ja arvo vuonna 1970. l

Mikrofilminäyttö 1970-1990
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V uonna 1980 Osuuspankin tarkastuksen suoritti Matti 

Majuri. Tarkastuskertomuksessaan hän kertoo:

”Kassavaranto on lainmukainen. Maksuvalmius kun-

nossa, joskin hieman kiristymistä on havaittavissa. Kirjanpi-

dossa on nyt päästy huolelliseen hoitoon. Vuonna 1970 esiintyi 

vielä kirjauksissa virheellisyyksiä. Tilinpäätöksen suhteen ei 

huomauttamista. Omistussuhteet ovat lain edellyttämissä puit-

teissa. Pankin korjattu bruttotulos vuonna 1978 oli 157 140 mk 

eli 1,08 % talletuksista. Tulosta voidaan pitää tyydyttävänä. 

Vakavaraisuusprosentti oli vuoden 1978 lopussa 3,16 %. Luot-

totappiovaraukset olivat 378 000 mk. Luotto- ja vakuusasia-

kirjoja on hoidettu tyydyttävästi. Rästien määrä kohtuullinen. 

Hallinnon suhteen ei erityistä huomautettavaa.”

Osuuspankissa sattuneen murron seurauksena tiukentu-

neet turvallisuusmääräykset johtivat siihen, että hallintoneu-

vosto lopetti pankkiautotoiminnan vuonna 1983. 

Korkosäännöstely oli tarkkaa: Osuuspankki sai huomau-

tuksen, kun sen perimä keskikorko ylitti 0,03 prosentilla sää-

detyn rajan.

Tarkastuskertomukset 
paranevat

Uuden toimitalon valmistumisen jälkeen pankki pääsi 

tositoimiin. Osuusmaksu korotettiin sääntömuutoksella 300 

markkaan, sukupolvenvaihdoksia juhlistettiin viireillä, lau-

suttiin mielipiteet OP-järjestön suunnitelmista ja avustettiin 

metsätaloussuunnitelmien tekoa.

Toimitusjohtaja Armas Kananen valittiin edustajaksi 

osuuspankkijärjestön kokouksia valmistelevaan toimikuntaan.

Toimitusjohtajan huoneeseen hankittiin taiteilija Veijo 

Tuomaisen maalaus Koivumäen hongasta ja kerhohuoneeseen 

puutaiteilija Arvi Liukkosen veistos Seitsemästä veljeksestä. 

Vuonna 1972 oli hankittu taiteilija Eeva Ryynäsen reliefi tuulas-

tajaukosta, jolle kansa antoi kilpailussa nimeksi Riista-Pekka.

Rakentaminen toimialueella ja Osuuspankissa jatkui. Vuo-

rossa olivat rivitalot ja Osuuspankki keskittyi huoltoaseman laa-

jentamiseen ja peruskorjaukseen. Suunnittelusta vastasi arkki-

tehti Rainer Hackman ja rakennuksen urakoi Lassi Pasanen ky.

Ulkomaille matkustavat saivat nyt valuuttansa omasta 

Osuuspankista. lVeijo Tuomainen: Koivumäen honka

Arvi Liukkonen: Seitsemän veljestä

Pankkitarkastaja Samuli Suomalainen
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T oimitusjohtaja Armas Kanaselle myönnettiin kunnallis-

neuvoksen nimi ja arvo 10.12.1982.

Vuonna 1984 Osuuspankin ottolainaus lisääntyi 

26 prosenttia, mikä oli eniten koko Pohjois-Savon Osuuspank-

kiliiton alueella. Se oli myös korkeimpia talletuslisäyksiä koko 

maan osuuskassoissa. 

Arkisen työn lomaan mahtui miellyttäviäkin hetkiä: toi-

mistopäällikkö Rauha Lötjöselle oli hankittu Kauppakamarin 

kultainen ansioristi. Sitä luovuttaessaan johtokunnan puheen-

johtaja Toivo Voutilainen lausui puheessaan:

”Vuoden 1955 alussa oli alkanut kiertää kylällä uutinen, 

että Osuuskassaan tulee Lauri ja Martti Karttusen kaveriksi 

ihan oikea pankkineiti Kuopiosta. Ja sekin tiedettiin, että tuo 

tulija on nuori ja nätti karjalaistyttö. Tämä uutinen oli saa-

nut kylän poikamiehet höristelemään korviaan ja odottamaan 

pankkineidin tuloa. Kun Sinä, Rauha, tulit sitten Riistavedelle 

6. päivänä helmikuuta olivat vastaanottajat jo paikalla eli ky-

län urhoollisimpia poikamiehiä toivottamassa Sinut tervetul-

leeksi ja kaikkea hyvää Sinulle. Sinut on myös vuosien saatossa 

luovutettu kuin pankin omaisuudeksi puhumalla vain pankin 

Rapesta. osuuspankkijärjestö on myöntänyt Sinulle jo kaikki 

ansiomerkkinsä, joten ojennamme Sinulle nyt Keskuskauppa-

kamarin myöntämän kultaisen ansiomerkin kiitokseksi ja tun-

Tapahtumia  
Osuuspankin sisällä

nustukseksi siitä pitkästä ja ansiokkaasta työstä, minkä olet 

pankkimme hyväksi tehnyt kuluneen 30:n vuoden aikana.”

Riistaveden perinneruoaksi oli aiemmin valittu rantakala, 

ja sitä nautittiin Osuuspankin tilaisuuksissa usein. Paloesimies 

Toivo Räsänen oli hallintoneuvoston jäsen ja armoitettu ranta-

kalan keittäjä ja sen ystävä: ”oikeaoppisesti nautittuna ranta-

kalaan ei kuulu lisukkeita eikä leivän päälle leikkeleitä”. Hän 

pahoitteli, että ”monessa tilaisuudessa haluttaisiin väen väkisin 

muuttaa riistaveteläistä perinnettä.” Toivo Räsänen vaali myös 

vanhoja kalastustapoja, kuten tervastulilla tuulastamista.

Oli koittanut vuosi 1987. Jälleen oli Osuuspankin pit-

käaikainen työntekijä jäämässä eläkkeelle, Rauha Lötjönen. 

Yli kolme vuosikymmentä kestänyt pankkineidin työ päättyi 

28.8. Kiitospuheensa toimitusjohtaja Armas Kananen aloitti:

”On ihan kadehdittava Sinua, Rape. Palasin eilen koulu-

tuspäiviltä Helsingistä ja nyt on pää täynnä kasinotaloutta, 

Toivo Räsänen opetti keittämään ja nautti-
maan Riistaveden perinneruokaa, rantakalaa, 
monissa Osuuspankin tilaisuuksissa.

Toimistopäällikkö Rauha Lötjösen viimeinen 
työpäivä on alkamassa ja yli kolmekym-
mentä vuotta kestänyt työura päättymässä.
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i Nuotanveto on kuin näytelmä kesäyössä. 
Siihen tarvitaan vähintään kolme miestä ja 
Melavedellä se vetää puoleensa katsojia ja 
kalan ostajia.

u Tuulastusta tervastulilla Pölläkänlahdella.

heliboria, bullettia, optiokauppaa, wap-markkinoita ja niin 

edelleen. Sinun aloittaessasi Riistavedellä puhuttiin vain pa-

noista ja otoista.”

Rapen työtä jatkamaan valittiin Lapinlahdella syntynyt 

agrologi Pauli Kröger, joka tuli Etelä-Savon Osuuspankin Män-

tyharjun konttorista. Yhteisessä juhlassa Rapea muistettiin 

poislähtevänä ja Paulia tulevana toimistopäällikkönä.

Metsä oli edelleen Osuuspankin sydäntä lähellä. Sen 

vuoksi jatkettiin metsätaloussuunnitelmien tukemista kahdel-

la markalla metsähehtaaria kohden.

Riistaveden nuorten matkaa Kuopion ystävyyskaupun-

kiin Ranskan Besanconiin tuettiin avustuksella.

Piiritarkastaja Jorma Lehikoinen kävi viimeisellä tarkas-

tusmatkallaan siirtyäkseen Lieksan Osuuspankin toimitus-

johtajaksi. l
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Pankkitalon seinään tuli käteisautomaatti. Sitä on käytet-

ty erittäin vilkkaasti, sillä huippukuukausina tapahtumia on 

ollut lähes 6000.

Osuuspankille hankittu tontti Koulutien ja Keskustien 

kulmauksessa myytiin tarpeettomana Kuopion kaupungille 

vuonna 1990. Siihen rakennettiin asuinvuokratalo, jota isän-

nöi Niiralan Kulma Oy.

Henkilökunnassa jouduttiin taas uudelleenjärjestelyi-

hin, kun toimitusjohtaja Armas Kanasen eläkkeellelähtö 

lähestyi. Paikka pantiin hakuun ja hallintoneuvosto valitsi 

toimitusjohtajaksi talossa jo kaksi vuotta olleen toimisto-

päällikkö Pauli Krögerin. Vahdinvaihto tapahtui 31.3.1990. 

Tuula Väisänen siirtyi palvelupäälliköksi. l

Myös Riistaveden Osuuspankin perustamispää-
töksen syntysijoilla, Lohilahden Voutilassa tehtiin 
sukupolvenvaihdos 1989. Kuvassa luopuneet 
isäntäväki Liisa ja Antti Voutilainen, keskellä 
puhemies, agronomi Matti Ollikainen ja oikealla 
tuleva isäntäväki Taina ja Pekka Voutilainen.

Talonväki on vahvaa osuuspankkiperhettä. 
Antin isä Otto Voutilainen toimi Osuuskas-
san johtokunnan puheenjohtajana vuosina 
1910-1934, Antti Voutilainen hallintoneuvoston 
jäsenenä vuodesta 1971 ja toimi hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana vuosina 1984-1989. Pekka 
Voutilainen on ollut nykyisen hallintoneuvoston 
jäsen vuodesta 1992 alkaen.

Maitoa maailmalle Melalahdesta.
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Juhlavuosien perinnettä noudattaen seppelettä sankarivaina-
jien muistomerkille laskemassa Ulla Saari, Antti Voutilainen ja 
Matti Boman, airueina Matti Känninen ja Arja Hyvärinen.



Yhteenliittymään  
ja yhteysvastuuseen
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O suuspankkiryhmässä oli laman aikana ja sen jälkeen val-

misteltu yhteisvastuujärjestelmään siirtymistä. Osuus-

pankit olivat selvinneet lamasta pienin vaurioin, vaikka 

poikkeuksiakin oli, ja ne antoivat pontta järjestelyille. Vuonna 

1996 tuli voimaan laki Osuuspankkien yhteenliittymästä. Vuon-

na 1997 kokemukset ja laki johdattivat osuuspankkiryhmän 

kehittämään OKO:n ja paikallispankkien yhteisvastuumallia en-

tistä kiinteämmäksi. Jokainen osuuspankki teki asiasta itsenäi-

sen päätöksen, ja uuteen järjestelmään liittyi OKO:n lisäksi 252 

osuuspankkia. Kaikkia järjestelmä ei miellyttänyt, ja 44 osuus-

pankkia muodostivat oman ryhmänsä, ”koivunlehtiryhmän”.

Riistaveden Osuuspankissa asiaa käsiteltiin perinpoh-

jaisesti, ja osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti liittymi-

sestä yhteisvastuujärjestelmään. Vuoden 1998 toimintakerto-

muksessa toimitusjohtaja Pauli Kröger kertoi:

”Riistaveden Osuuspankki kuuluu osuuspankkiryhmään, 

jonka muodostavat 249 itsenäistä paikallista jäsenosuus-

pankkia sekä Osuuspankkikeskus tytäryhtiöineen. Osuus-

pankkiryhmän keskusyhteisö on Osuuspankkikeskus – OPK 

osuuskunta, jonka tehtävänä on toimia ryhmän osaamis- ja 

palvelukeskuksena. Osuuspankkiryhmän toimintatapa perus-

tuu itsenäisyyteen ja paikalliseen päätöksentekoon ryhmän 

kaikissa pankeissa. Yhteistoiminta tehostaa ryhmän voimava-

rojen hyödyntämistä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa 

pankkitoiminnassa. Jokaisella Osuuspankilla on koko Osuus-
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pankkiryhmän antama yhteisturva, sillä jäsenluottolaitokset 

antavat toisilleen suojaa vastaamalla viime kädessä toistensa 

veloista ja sitoumuksista Osuuspankkilaissa ja Osuuspankin 

säännöissä määrätyllä tavalla.

Vuosi 1998 oli Suomen taloudessa jo viides perättäinen 

suhteellisen nopean kasvun vuosi. Kokonaistuotanto kasvoi 

tammi-lokakuussa 5,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaa-

vaan ajanjaksoon. Osuuspankkimme toimialueen, entisen 

Riistaveden kunnan, asukasmäärä pysyi lähes samana kuin 

edellisenä vuonna eli noin 2.000 henkenä. Osuuspankin toi-

mialueella taloudellinen toimeliaisuus ja varsinkin rakennus-

toiminta on ollut vaisua. Sateinen kesä aiheutti paikkakunnan 

maanviljelijöille menetyksiä, kuten koko valtakunnassakin. 

Puukauppa jatkui edelleen vilkkaana.”

Suomen Posti oli aloittanut toimipaikkojensa supistukset. 

Riistaveden posti suljettiin huhtikuun lopulla 1998, ja tilalle 

perustettiin asiamiesposti, jota hoidettiin paikallisin voimin. 

ATK-palvelut Osuuspankki on ostanut Osuuspankkikes-

kukselta. 

Koko maan talouselämä ja yksityisetkin kansalaiset val-

mistelivat uuteen rahayksikköön, euroon, liittymistä. Pankki-

luotot vapautuivat leimaverosta toukokuun alusta lähtien. l
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Toimitusjohtaja Pauli Kröger kertoo vuosituhannen vii-

meisen vuoden 1999 toimintakertomuksessa:

”Maamme talouskeskustelua hallitsivat vuonna 1999 pörs-

sikurssien voimakas nousu sekä Y2K-ongelma. Pörssiosakkeis-

ta erityisesti teknologiaosakkeet, Nokia ja Sonera kärkipäässä, 

antoivat suunnan koko Helsingin pörssin kehitykselle. Uuden 

vuosituhannen pelättiin sekoittavan pankkien ja muiden yri-

tysten tietokoneet, mikä taas olisi aiheuttanut yhteiskunnan 

romahtamisen. Ongelma, jota myös kutsuttiin Y2K-ongelmaksi, 

ei loppujen lopuksi ollutkaan ongelma, vaan uusi vuosituhat 

alkoi sujuvasti niin pankeissa kuin muissakin yrityksissä.

Suomen talous kasvoi vuonna 1999 edelleen ripeästi. Ko-

konaistuotannon vuotuinen kasvu oli noin 3 %. Korkotaso ale-

ni vuoden alkupuolella, mutta kääntyi myöhemmin nousuun. 

Markkinakorkoihin perustuva Osuuspankkiryhmän sisäinen 

viitekorko OP-Prime aleni edellisen vuodenvaihteen 3,75 %:sta 

kahteen otteeseen aina 3,00 %:in tasolle, josta se nousi marras-

kuun alussa 3,5 %:iin.

Yleisön talletukset Osuuspankissamme olivat vuoden lo-

pussa 93 008 479 markkaa. Ne kasvoivat vuoden aikana 3,4 %. 

Antolainaus lisääntyi vuoden aikana vastaavasti 12,3 %.” l

Kotiseutuelokuvaa varten oli vuosien aikana kertynyt pal-

jon aineistoa ja Martti teki kokoamistaan otoksista Suomen 

ensimmäisen värikaitaelokuvan. Martin toimesta elokuva 

muokattiin muutama vuosi sitten videolle. Siinä muodossa se 

tuleekin säilymään jälkipolvien ihailtavana kertoen viisikym-

menluvun Riistavedestä elinkeinoineen ja harrastuksineen.

Martti oli elänyt aikana, jolloin Riistaveden kunta ja Riis-

taveden Seurakunta perustettiin. Hän oli aktiivisesti toimimas-

sa olosuhteiden muuttuessa myös kunnan liittämiseksi Kuo-

pion kaupunkiin ja seurakunnan liittämiseksi yhteistalouteen 

Kuopion muiden ev.lut. seurakuntien kanssa.

Varsinaisen elämäntyönsä Martti Karttunen teki Riista-

veden Osuuspankin piirissä. Toimittuaan eri tehtävissä hän 

tuli Osuuspankin toimitusjohtajaksi vuonna 1965. Se oli vuosi, 

jolloin meistä tuli läheiset työtoverit. Kotiseudulla tapahtuvaa 

voimakasta kehitystä rahalaitos oli tukemassa kaikin voimin.

Luonteeltaan Martti Karttunen ei edes työtoverina ollut 

käskijä tai määrääjä. Kuitenkin se näkemys, jonka hän piti oi-

keana oli toiminnan lähtökohta. Toimimalla niin ympäristössä 

kuin työpaikallakin sen periaatteen mukaisesti hän sai myös 

muut mukaansa. Kehuskelua hän ei omalta osaltaan pitänyt 

tärkeänä. Tunnustuksen hän otti tyynesti vastaan.”
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U uden vuosituhannen alkaessa Riistaveden Osuuspankki 

on edelleenkin alueensa ainoa rahalaitos, siis ainoa pai-

kallispankki. On selvää, että tällaisessa taitekohdassa 

sekä pankin henkilökunta että luottamushenkilöstö tarkasteli 

näkyvissä olevia uhkia ja mahdollisuuksia. Pahimmiksi uhiksi 

todettiin ottolainauksen kallistuminen, talletusten karkaaminen 

muihin sijoituskohteisiin, mahdolliset luottotappiot, kuinka 

varmistetaan muualla asuvien asiakkaiden pankkipalvelut ja 

kuinka saadaan uutta asiakaskasvua. Vastaavasti mahdollisuuk-

sina nähtiin uudet rakennushankkeet, pankin hyvät tulokset, 

verkkopalvelun entistä laajempi käyttö, sopiva henkilökunnan 

määrä ja hyvä laatu, kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen myyn-

nin lisääminen, uusien järjestön sijoituskohteiden myynti ja 

hallinnon aktivointi. Rahoitustarkastusvirasto (Rata) kehotti va-

rautumaan tulevaisuudessa luottotappioriskien kasvuun.

Professori Viljo Holopainen esitti Osuuspankin johto-

kunnalle, että se ryhtyisi aloitteentekijäksi niin sanottujen 

millennium-metsiköiden perustamiseksi Riistavedelle. Osuus-

pankin toimialueelle perustettaisiin kolme metsikköä: kaksi 

ala-asteen ja yksi yläasteen koulujen määrätyille luokille. 

Pankki jättäisi näin itsestään pysyvän muistomerkin.

Esitys otettiin myönteisesti vastaan ja asiaa kehittämään 

perustettiin toimikunta. Siihen valittiin professori Viljo Holo-

painen, metsäinsinöörit Kalevi Kortelainen ja Kaarlo Sihvo, 

Millennium-metsiköt

Veera ja Elisa Pulkkinen ottavat mittaa lähes 
390-vuotiaasta Koivumäen hongasta.






