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Juhlapuhe: 

 

Hyvät Etelä-Pohjanmaan OPH-eläkeläiset ! Lämpimät Onnitteluni 

40-vuotisjuhlaamme ja saan tuoda myös Valtakunnan OPH-

eläkeläisten Onnittelut tähän juhlaan siis  ONNEA ja virkeitä 

vuosia edelleen toivottaa Valtakunnan OPH -eläkeläiset !!! Lahja 

on tullut, mutta toiminnanjohtaja Soile Lindfors ei valitettavasti 

päässyt meidän mukaan. 

On ilo nähdä taas teidät virkeät ja iloiset eläkeläiset , saamme 

tavata toisiamme ja todeta miten hienoa on tämä yhteen 

kuuluvuuden tunne! 

 

OPH-eläkeläisten toiminnan tarkoituksenahan  on luoda ja 

vahvistaa eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja 

yhteishenkeä tuomalla arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä 

juhlahetkiä ja tämä juhlapäivämme on juuri sitä. 

Olen hyvin kiitollinen, että olen saanut olla tässä mukana todella 

kauan, mutta tässä en olisi ilman Ritva Mattssonia. Olin Ilmajoen 

Osuuspankissa nuorena ja hän otti minut mukaansa OPH-kerhoon 

ja siitä se sitten tämä mun OPH urani alkoi , toivoisin että me itse 

kukin innostaisimme  entisiä työkavereitamme niin kuinka Ritva 

ja kertoisimme miten elämän rikasta on olla OPH-eläkeläisissä. 

Ritva on ollut kantava voima ensin OPH-kerhossa ja sitten OPH-

Eläkeläisissa melkein koko työelämänsä isoona äiteenä meille! On 

varmasti muitakin, jotka ovat tehneet samoin. 

 

 

Hieman historiaa: 

Etelä-Pohjanmaan OPH-kerhon siipien suojaan perustettiin 

eläkeläisosasto v. 1977 eli heti seuraavana vuonna  kun OPH-

eläkeläisten valtakunnallinen toiminta käynnistyi OPH-

eläkeläisjaoston nimissä. 

Osaston merkittävä alkuunpanija oli lappajärveläinen Antti Savola 

lähes 10 vuotta, mittavan työn teki myös Pentti Toivola puh.joh., 



hän oli myös valtaunnallisen Oph-eläkeläisten puh.joh.8 vuotta, 

hän oli 1. kunniapuheenjohtaja Valtakunnallisessa Oph -

eläkeläisissä 

muut puh.joh.ovat olleet Erkki Annala, Timo Takala Teemu Hauta-

aho ja nykyinen puheenjohtaja Heikki Lautamäki. Sihteerinä on 

ollut Anja Sainio, Helena Viertola , Ulla Lelläniemi. 

Ja katava voimma Linnea Ikola. 

 

 

Ise olen saanut olla  ensin OPH-keron sihteeri 20 vuotta ja OPH-

Eläkeläisten sihteerinä 10 vuotta. 

Ja mitä tämä OPH – eläkeläiset sitten on antanut ja antaa meille 

itse kullekin. Ajatelkaa 

kuinka kiva on tavata toisiamme ja kuulua yhteen. Olemme 

saaneet tutustua ympäi koko etelä-pohjanmaata eri 

osuuspankkeihin ja paljon paljon muihin kohteisiin monen moista 

on nähty ja kuultu tämän 40 vuoden aikana. 

 Otan yhden hienon esimerkin minkä olemme saaneet tehdä 

yhdessä suurella innolla silloisen hallituksen kanssa eli 

Valtakunnallisen kesätapahtuman Härmän kuntokesuksessa 8-

10.9.2009  Siitä on tullut kiitoksia joka kerta kun olen ollut 

valtakunnalisilla päivillä ja nyt haluan välittää kiitokset koko 

silloiselle hallitukselle. Johon kuului Timo Takala , Ritva 

Mattsson,Tuulikki Hannula, Marja-Leena Suomela Teemu Hauta-

aho ja Laila Kallio. Sanovat että elämänsä  parhaat OPH 

eläkeläisten päivät oli Härmässä!!! 

Kyllä meillä olikin monen moista ohjelmaa ja oli kiertoajelua ja 

käytiin Taiteilija Palmulla ym. mukavaa iltaohjelmaa.  SE oli 

todellista yhdessä tekemisen iloa! 

Toinen esimerkki on 26.6.2007 eli meidän 30vuotis retki 

Alajärvelle ja Lappajärvelle sen toteuttu silloinen hallitus eli Erkki 

Annala, Timo Takala, Linnea Ikola, Ritva Mattsson Tuulikki 

Hannula Marja-Leena Suomela ja sihteerikkö. Alajärvellä 

Korsukuoro vastassa, Nelimarkka museon esittely 

ja ym ohjelmaa, Punainen Viinitupa, Tapio Aution Ateljee. Tällä 



retkellä meille tarjosivat Lappajärven Osuuspankki, Alajärven 

Osuuspankki ja Vimpelin Osuuspankki mukana retkellä 112 

innokasta ja tyytyväista osallistujaa.   

On tosi paljon tilaisuuksia joista vois kertoa, mutta ne kaikki 

toivottavasti ovat jääneet meille kaikille sydämiimme elämän 

rikkaudeksi. 

 

Kun ajattelee, että olemme yhdessä saaneet suunnitella joka kesä 

retken ja sinne ohjelman sekä muita tilaisuuksia ja vielä on 

kiitoksen aihe sekin, että osuuspankit ovat ottaneet meidät todella 

hyvin vastaan eri puolilla Etelä-Pohjanmaata. 

Eli Osuuspankit arvostavat meitä OPH-eläkeläisiä! Kiitos siitä! 

Tänään on vuorossa Peräseinäjoen Osuuspankki ja toimitusjohtaja 

Juha Mäki tästä lämmin kiitos !. 

Tänään täyttyy täydellisesti taas kerran meidän OPH-eläkeläisten 

toiminnan tarkoitus tuottaa arkeemme iloa ja yhteisiä juhlahetkiä 

ja yhteen kuuluvuutta. Ajatelkaa mitä kaikkea me taas tänään 

saadaankaan halauksia  toinen toisiltamme ja paljon paljon muuta, 

jotka jäävät meille voimavaraksi pitkäksi aikaa! Eli iloa arkeemme! 

Nyt toivotan 

Paljon Onnea Etelä-Pohjanmaan OPH-eläkeläisille 40 

vuotisjuhlapäivänä ja toivotan aurinkoa jokaisen sydämeen , 

antoisia ja elämän rikkaita vuosia kaikille! 

 

 

Mutta vielä yksi asia 

Mä oon aina tykänny yhdes tekemisestä ja niin ajattein nytkin eli 

haluan näyttää konkreetisesti kuinka virkiänä pysyy kun on OPH-

eläkeläinen. Tervetuloa Linnea Ikola 

Linnea on täyttänyt vasta 90 vuotta 22.2.2018 

Onnea Linnealle meidän kaikkien puolesta ja nythän me voimme 

juhlia yhdessä Linnean kanssa 90 vuotisjuhlaa ja Oph-eläkeläisten 

40 vuotisjuhlaa Onnea kaikille! 

 

 


