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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 
Alkukesä on hellinyt meitä lämmöllä. Vihdoin juhannusviikolla saatiin kauan kaivattua sadetta. 
Toivottavasti kesä jatkuu mukavasti myös tästä eteenpäin. 
 
Tämän vuoden toisessa jäsenkirjeessä kerrotaan kahdesta syksyn tapahtumasta. Perinteisen 
syksyn  ulkoiluretken sijaan menemme taiteen pariin Karvialle ja toimintamme 50-vuotista 
taivalta juhlistamme vuoden lopuksi upealla konsertilla Tampere-talossa. 
 
 
SYYSRETKI KESKIVIIKKONA 5.9.2018 KARVIALLE JA JOKIPIILLE 
 
Anne Mattila avasi taidekahvilan viisi vuotta sitten. Viime kesänä tontille siirrettiin vanha 
hirsikehikko johon rakentui uusi 70-paikkainen taidekahvila. Talossa on kodikas tunnelma 
taiteen ja vanhojen huonekalujen keskellä. ”Tätä se mun uneni ties” on Annen uuden 
taidenäyttelyn nimi. Tontilta löytyy myös taidepolku, metsäkappeli, galleria, tanssilava ja 
erilaisia myyntipisteitä. Tapaamme siellä myös Anne Mattilan ellei hänellä ole laulukeikka 
samaan aikaan. 
 
Tutustumme taidenäyttelyyn ja nautimme lounaan taidekahvilassa. Lounas sisältää runsaan 
saattipöydän, karjalanpaistia, lihapullat, keitetyt perunat yms. Jälkiruokana kahvi, tee ja 
leivos. Ilmoita erikoisruokavaliot. Karvialla viivymme noin kaksi ja puoli tuntia.  
 
Sieltä jatkamme matkaa tutustumaan Jokipiin Pellavaan. Pääsemme toimitusjohtajan 
opastamana tehdaskierrokselle ja kuulemme kertomuksen paikan historiasta. 
Tehtaanmyymälässä voimme tehdä ostoksia ja niitä ihania löytöjä. 
 
Kotimatkalla poikkeamme Juustoportissa kahville. Tarjolla kahvi/tee pullan tai 
leipäjuustoannoksen kera. Ilmoita kumman haluat ja erikoisruokavaliot. Sopivan mittaisen 
paussin jälkeen jatkamme kotimatkaa. 
 
Bussin aikataulu klo 09:30 Ideapark, eteläinen pääty bussiparkki 
   klo 10:00 Tampere, Vanha kirkko 
   klo 10:45 Hämeenkyrö, Kyröskoski St1 
   klo 11:25 Parkano, Shell 
  noin klo 12:00 Anne Mattilan Taidekahvia, lounas ja näyttely 
   klo 15:00 Jokipiin Pellava Oy 
  noin klo 17:00 Juustoportti 
 
Hinta   45 euroa jäsen / 50 euroa seuralainen 
   sisältää matkan, tutustumiskohteet, lounaan ja kahvin Juustoportissa. 
 
Maksu  tilille FI15 5730 0852 1400 33. Eräpäivä 31.7.2018 
 
Ilmoittautuminen Ritva Ketoselle 31.7.2018 mennessä puh 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
   Kerro mistä tulet bussiin ja erikoisruokavaliot. 
 
Voimme pysähtyä myös Ikaalisissa jos on tulijoita. 
 



 
 
KONSERTTI PERJANTAINA 9.11.2018 KLO 19:00 TAMPERE-TALOSSA 
 
Tampere-talon syysohjelmiston yksi kohokohta on Carl Orffin Carmina Burana esitys. Teosta 
tulkitsevat Santtu-Matias Rouvalin johtama Tampereen Filharmonia sekä suurkuoroksi 
yhdistyvä Tampereen Oopperan kuoro ja Tampereen Filharmoninen kuoro. Solisteina ovat 
sopraano Tuuli Takala, tenori Markus Nykänen ja baritoni Jaakko Kortekangas. 
 
Juhlistamme 50-vuotista toimintaamme tällä konsertilla ja väliajalla nautimme kuohuvaa parin 
pienen coctailpalan kera. Lippuja esitykseen on varattu 50 kpl. Liput jaetaan ennen konserttia 
Tampere-talon ala-aulassa. Varaus pitää vahvistaa yli kaksi kuukautta aikaisemmin Tampere-
taloon. 
 
Hinta   35 euroa osallistuja, sama hinta jäsen ja yksi seuralainen. 
   Sisältää lipun konserttiin sekä pienen coctailtarjoilun kuohuvan kera. 
 
Maksu  tilille FI15 5730 0852 1400 33. Eräpäivä 6.9.2018 
 
Ilmoittautuminen Ritva Ketoselle 6.9.2018 mennessä puh 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
   Kerro erikoisruokavaliot. 
 
 
   Hyvää kesää ja loppuvuotta! 

 

   Tervetuloa mukaan tapahtumiin! 
 
   OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
   Hallitus 
 
 
MITÄ ENSI VUONNA? 
 
Avoimin mielin otamme vastaan ehdotuksia ensi vuoden retkiin ja tapahtumiin. Kertokaa 
ideoista sihteerille, rahastonhoitajalle tai kelle tahansa hallituksen jäsenelle. Kaikkea kun 
täytyy aloittaa suunnitella vähintään puolta vuotta aikaisemmin!  
 


