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  Satakunta   
 

2018-Toimintaa vuoden aikana  

OPH-eläkeläiset Satakunnan osaston toimintaa vuonna 2018 

Vuosikokous Raumalla 25.4.2018 

OPH-eläkeläiset Satakunnan osaston vuosikokous on Raumalla keskiviikkona 25.4.2018 

klo 12:30, OP Länsi-Suomen kokoustiloissa, Nortamonkatu 16, 26100 Rauma. Tilaisuuden 

kutsu on lähetetty sähköpostitse ja muille kirjeenä 13.3.2018. Vuosikokouksen ohjelma oli 

mukana kutsussa. Kokouksessa käsitellään ohjesäännöissä määrätyt asiat. Pankki tarjoaa 

osallistujille pullakahvit. Käynti pankin kokoustiloihin on osoitteessa Nortamonkatu 16, 

aulassa kyltti OP:n Kokoustilat. Autoille löytyy parkkitilaa Savilanpuiston ja teatterin park-

kipaikoilta.  

 

LALLIS-musikaali Rauman kaupunginteatterissa 25.4.2018 vuosikokouksen jälkeen 

Vuosikokouksen jälkeen käymme katsomassa Rauman kaupungin-
teatterin riemukkaan Lallis-musikaalin. Köyliön Lallintalo on edusta-
nut nuorille usean vuosikymmenen ajan vapauden keidasta, jossa 
sai elää säännöittä, mutta kuitenkin turvallisessa ja valvotussa ym-
päristössä. Lallintalon puuhamiesten mukaan paras tapa valvoa tu-
hatpäistä nuorisojoukkoa oli se, että puuttui heidän touhuihinsa 
vain tarvittaessa. 1980-luvulle sijoittuvassa tarinassa itsenäistyvä 
raumalainen tyttö alkaa hamuta kodin ulkopuolelle. Bändi- ja ilta-
riennot vetävät puoleensa ja Lalliksella tavattu porilainen muusikko-
poikakin kiinnostaa”. Lippuja on varattu 50 kpl.  
 
Teatteriesitys ke 25.4.2018 klo 14:00. Rauman kaupunginteatteri. 

Musikaalilipun hinta on 34 euroa. Esityksen jälkeen nautimme 20 euron hintaisen Lallis-musi-
kaalimenun. Jäsenet saavat ruokailun maksutta, seuralaiset maksavat 54 euroa.  
Ilmoittautumiset viimeistään 1.4.2018:  
- Ritva Koivumäki koivumaki.ritva@gmail.com  puh. 044-7141 211  
- Helena Tuovinen  Helena.tuovinen@gmail.com  puh. 0500-791 201 

Lallis-video  

 

Kesäretki Turkuun 11.7.2018. Samppalinnan kesäteatterissa Naimakaupat Vegasissa 

Broadway-musikaalin Euroopan ensi-ilta. hauska ja säkenöivä 

Broadway -musikaali joka perustuu elokuvaan -Honeymoon in 

Vegas. Kaiken piti mennä hyvin: Jack vie Betsyn Las Vegasiin, os-

taa sormuksen, vie vihille ja kaikki ovat tyytyväisiä. Mutta illan 

tultua mikään ei olekaan enää hyvin. Lue lisää.  

 

Naimakaupat Vegasissa keskiviikkona 11.7. klo 14.00.  

Esityksen arvioitu kesto on 2,5 tuntia. Ennen teatteriesitystä nau-

titaan lounas klo 12:00 laivaravintola Svarte Rudolfissa. Se 

on vuodesta toiseen äänestetty parhaaksi Turun lukuisista laiva-

ravintoloista ja sijaitsee Auransillan vieressä, Samppalinnan puis-

ton alapuolella. Kotimatkalle teatteriesityksen jälkeen lähdetään kierroksella luonnonkau-

niissa Ruissalon saaressa. Matkasta ja sen hinnoista kerrotaan lisää vuosikokouksen jäl-

keen. Varaa matka-aika jo kalenteriisi.  

http://www.raumanteatteri.fi/ohjelmisto/lallis/
http://www.raumanteatteri.fi/ohjelmisto/lallis/
http://www.frescoravintolat.fi/kuvat/PDF-arkisto/sivut/fresco/lallis_menu_rauma_2017_s.pdf
http://www.frescoravintolat.fi/kuvat/PDF-arkisto/sivut/fresco/lallis_menu_rauma_2017_s.pdf
koivumaki.ritva@gmail.com
mailto:Helena.tuovinen@gmail.com
https://youtu.be/p_qMEL_Ui7E
http://www.samppalinnanteatteri.fi/naimakaupat-vegasissa
http://www.samppalinnanteatteri.fi/naimakaupat-vegasissa
http://www.svarterudolf.fi/
https://www.visitturku.fi/ruissalon-saari_
http://www.raumanteatteri.fi/ohjelmisto/lallis/
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Valtakunnalliset kesäpäivät Lappeenrannassa 21.-22.8-2018 

Kaakkois-Suomen alueosasto kutsuu meidät kaikki viettämään vuosittaisia kesäpäiviä Lap-

peenrantaan! Kesäpäiville menevien jäsenten matkaa tuetaan 30 eurolla. Lue kesäpäivistä 

lisää. Sivulla kerrotaan myös muista valtakunnallisista tapahtumista ja matkoista.  

 

Joulujuhlat Kuntoutuskeskus Kankaanpään Ravintola Kangaspolussa marraskuun lopulla 

Perinteiset Joulujuhlamme pidetään marraskuun viimeisellä viikolla, paikassa jonne taa-

tusti kaikki halukkaat mahtuvat (464 paikkaa). Juhlan yksityiskohdista lisää myöhemmin.  

 

Jäsenmaksu 12 euroa 

Osastomme jäsenmaksu on ollut yli 10 vuoden ajan 12,00 euroa vuodessa, jonka hallitus 

esittää sitä myös vuodelle 2018. Jäsenmaksu tulisi maksaa toukokuun loppuun mennessä. 

Toukokuun jälkeen tiedotteet postitetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille. Sähköpostitse 

informoidaan kaikkia sähköpostinsa sihteerille ilmoittaneita jäseniä.  

MAKSA JÄSENMAKSU TILILLE -- FI06 5700 0244 9268 06 --jäsenmaksu on 12,00 eur. 

Käyttäessäsi viitettä, esim 1232, yhdistys säästää palvelumaksuja. 

 

Uudet jäsenet ja EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) 

Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. OPH-eläkeläiset jäse-

nistön muodostavat OP-Pohjola-ryhmän eläkeläiset, jotka saavat eläkettä OP-Eläkekas-

sasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä. Olemme saaneet puolivuosittain henkilöluettelon, jonka 

tietojen perusteella olemme viestittäneet ja tiedottaneet jäsenistöllemme toiminnas-

tamme. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan ei enää ole mahdollista kyseistä jäsenluette-

loa. Emme saa siten tietoa eläkkeelle jääneistä eli uusista jäsenistämme, emmekä myös-

kään pois nukkuneista jäsenistämme.  

 

Uuden jäsenen tuleekin itse toimittaa meille henkilö- ja yhteystietonsa. Siitä kerrotaan 

yhdistyksen internetin etusivulla. Eläkkeelle jääneen eli uuden jäsenemme tulisikin täyt-

tää Uuden jäsenen yhteystietolomake, joka löytyy tästä. Kaikki muutokset on hyvä toi-

mittaa sen kautta. Viimeisin meille toimitettu jäsenluettelo on 1.7.2017 tilanteesta. Jos 

olet jäänyt eläkkeelle sen jälkeen tai tiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita ne 

tässä. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä eläkkeenmaksaja pyrkii myös muistuttamaan tie-

tojen ilmoittamisesta.  

 

Sähköposti- ja sosiaalinen media 

Nopeimmin yhdistyksemme ja jäsenten vuorovaikutus tapahtuu sähköpostitse. Jos et ole 

vielä ilmoittanut sitä, lähetä viesti sihteerille, osoitteeseen keijo.yrjola@gmail.com .  

Käy katsomassa ja lukemassa yhdistyksemme sivuja, osoitteessa:  

 https://www.oph-elakelaiset.fi/ . Oman osastomme sivu on: https://www.oph-elakelai-

set.fi/alueosastot/satakunta . Käytössämme ovat myös omat salatut ja suljetut ryhmäsi-

vut Facebookissa: OPH-eläkeläiset Satakunta . Siellä on lisää toiminnastamme, toiminta-

kertomuksia vuosien varrelta ja mm. valokuvia eri tilaisuuksistamme. Se on myös hyvä 

sisäinen keskustelufoorumi. Liity mukaan.  

 

Tervetuloa mukaan iloiseen ja eloisaan toimintaan !  

https://www.oph-eläkeläiset.fi/kesapaivat
https://www.oph-eläkeläiset.fi/kesapaivat
https://www.oph-eläkeläiset.fi/kesapaivat
https://www.kuntke.fi/hotelli-ja-ravintola/ravintola/#kangaspolku
https://uusi.op.fi/
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/01/uusiopasauttaarekisterinpitajiaeuntietosuoja-asetukseenvalmistautumisessa.html
http://www.ey.com/fi/fi/services/tietosuoja
https://www.oph-elakelaiset.fi/
https://www.oph-elakelaiset.fi/lomake.html?id=26600
https://www.oph-elakelaiset.fi/lomake.html?id=26600
https://www.oph-elakelaiset.fi/lomake.html?id=26600
mailto:keijo.yrjola@gmail.com
https://www.oph-elakelaiset.fi/
https://www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/satakunta
https://www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/satakunta
https://www.facebook.com/groups/524432301228835/

