
OPH-eläkeläiset ry 

Toimintakertomus 1.1.–31.12.2014 

OPH-eläkeläiset ry perustettiin vuosikokouksessa 2.9.2010.  Yhdistyksen toiminta alkoi 1.1.2011. 
Yhdistyksessä toimii 17 alueosastoa, joiden jäsenalueet on jaettu OP-liittojen alueiden mukaan. 
Jäsenluettelo on OP-Eläkekassan/-säätiön s.r. eläkkeensaajarekisteri. Eläkeläistoiminta OP-
ryhmässä on perustettu 1976 nykyisen OP-Pohjola henkilöstö ry:n jaostoksi.  
 
Alueellinen jakauma henkilömääristä ja puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-Pohjola ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai-
säätiöstä eläkettä saavien eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla 
arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 
 
Vuosi 2014 oli eläkeläistoiminnan 38. toimintavuosi. Itsenäisenä yhdistyksenä olemme toimineet 
nyt neljä vuotta. Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun.  
 
OPH-eläkeläisiä oli vuoden 2014 päättyessä 9171. 
 
 
Vuoden 2014 tapahtumat 

tapahtuma  ajankohta  osallistujia  
   
Hiihtoretki Laanila 29.3.-5.4.2014 7 
Ruskaretki Laanila 6.-13.9.2014 3 
Kaamoshiihto Laanila 27.11.-4.12.2014 4 
Kesäpäivät Peurungassa 19.-21.8.2014 110 
Barcelona ja Katalonia, Espanja 20.-25.3.2014 45 
Junamatka Pietariin, Venäjä 5.-8.5.2014 29 
Skotlanti, Englanti 11.-18.9.2014 42 
Vaellusmatka Costa Brava, Espanja 16.-22.10.2014 19 
 

HALLINTO 

OPH-eläkeläiset ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa esitetään 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalenterivuodelle, valitaan 
hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 
 
Vuosikokous pidettiin 19.8.2014 

Kokous vahvisti yksimielisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat; vuoden 2013 toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Kokouksessa oli paikalla 77 äänivaltaista jäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 8/2014- 8/2015 valittiin äänestyksen jälkeen äänin 64/13 Raili Kuosma, 
Savonlinnasta. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien eläkeläisosastojen 
edustajina: Sirkka Naire, Satakunta, Ulvila ja Bertel Nygård, Österbotten, Vöyri. Heidän 
toimikautensa on 2014-2017. Lisäksi valittiin puheenjohtajaksi siirtyneen Raili Kuosman jäljellä 
olevalle kaudelle 2014-2016, Suur-Savon edustajaksi Tuula Koivusalo Mikkelistä. 



 
Tilintarkastajana toimii pankinjohtaja, HTM Seppo Koski Kuopiosta, varalla pankinjohtaja, HTM 
Raimo Liukku Kiteeltä. 
 
Hallitus 

OPH-eläkeläiset ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi/kuusi jäsentä. 
Hallitusvuorot on arvottu vuosikokouksessa vuonna 2000. Siirryttäessä 3-vuotiskauteen vuoden 
2011 alusta suoritettiin arvonta edellisen arvotun järjestyksen pohjalta. 
 
Hallituksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi 
alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden 
vuosikokouksen päättymiseen. 
 
Hallituksen muut jäsenet vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten 
toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen 
päättymiseen kolmen vuoden päästä. 
 
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa yksi tai kaksi jäsentä. Nyt, 2014 vuosikokouksessa, oli 
erovuorossa kaksi jäsentä.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontui kauden aikana kolme kertaa. 
 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2014 saakka 
 
Maija-Liisa Mäki-Kahma  Ilmajoki, puheenjohtaja 
Teemu Hauta-aho  Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa (2014) 
Helena Juntunen  Ruhtinansalmi, Kainuu (2014)  
Hannu Mäenpää  Helsinki, OPK:n eläkeläispiiri (2015) 
Lahja Impola   Oulu, Pohjois-Pohjanmaa (2015) 
Mikki Valjakka  Lahti, Etelä-Suomi (2016) 
Raili Kuosma   Savonlinna, Suur-Savo (2016), varapuheenjohtaja 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2014 alkaen 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, puheenjohtaja 
Hannu Mäenpää  Helsinki, OPK:n eläkeläispiiri (2015) 
Lahja Impola   Oulu, Pohjois-Pohjanmaa (2015) 
Mikki Valjakka  Lahti, Etelä-Suomi (2016), varapuheenjohtaja  
Tuula Koivusalo  Mikkeli, Suur-Savo (2016) 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on vuoden 2014 alusta alkaen toiminut Soile Lindfors, 
Lopelta. 
 
Tilintarkastaja 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HTM, Kuopio 
Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HTM, Kitee 



Talous 
 
Valtakunnallisesti OPH-eläkeläiset ry ei kanna jäsenmaksua. Toimintaan tarvittavat varat on saatu 
avustuksena OP-Eläkesäätiöltä. Alueelliset osastot voivat kantaa jäsenmaksua. Osuuspankit ja 
OP-liitot ovat avustaneet toimintaa alueellisesti. 
 
Tilinpäätös on ylijäämäinen 6 096,95 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden 
ylijäämä kirjataan toimintapääomaan ja siten lisää OPH-eläkeläiset ry:n omaa pääomaa. 
 
 
Tapahtumat kotimaassa 
Vuosikokous, kesäpäivät ja retket 
 
Kokoonnuimme vuosikokoukseen  ja kesäpäiville Peurungalle  19.-21.8. Päiville osallistui 
kaikkiaan 110 henkilöä ympäri Suomea. Vuosikokouksen jälkeen osallistuimme kaikille yhteiseen 
luentoon ”Liikunta, ravinto ja uni”. 
Kesäpäivien illanviettoihin saimme vieraiksi kesäpäiviemme tukijoista Keski-Suomen OP-liiton 
edustajat toimitusjohtaja Keijo Manner Keski-Suomen Osuuspankista ja toimitusjohtaja Tuomas 
Kupsala Korpilammin Osuuspankista. Myös Elvis (Raimo Suuronen) vieraili kesäpäivillämme. 
Keskiviikko oli toiminnallinen päivä. Silloin tutustuimme eri liikuntalajeihin mieltymyksemme 
mukaan. Leivoimme ensimmäisen mölkkymestarin Pirkanmaan alueosastosta. 
Kotiin lähtiessä hiljennyimme laulaen rantapaviljongissa kirkkoherra Timo Vuojuksen johdolla  
 
Eläkeläisistämme sitkeimmät olivat Laanilan viikoilla hiihtämässä (vko 14), ruskavaelluksella (vko 
37) ja kaamoksessa (vkot 48-49). Majoittuminen Savottakahvilan Savottakämppään loi kotoisan 
tunnelman. Paikka todettiin sopivaksi jatkossakin Lapin viikkojen pitopaikaksi. Savottakämppä 
osoittautui muuten hyväksi paikaksi, vaikkei olekaan OKO:n retkeilymajojen tasoa. Ainoa puute on 
se, että siellä ei yksityisyyttä voi taata, mikä tullee jatkossakin rajoittamaan osallistujien määrää. 
Laanilaviikot teemme yhdessä toimihenkilöiden kanssa. 
 
Tapahtumat ulkomailla 
Matkat 
 
Ensimmäinen matkamme suuntautui kohti Espanjaa ja siellä kohteenamme oli Barcelona ja 
Katalonian kaunis maaseutu . Matkalle osallistui kaikkiaan 45 henkilöä. Barcelonan matka oli 
kokonaisuutena ihana. Kaikki Gaudin Dalin suunnittelemat talot Barcelonan keskustassa, upea 
Sagrada Familia kirkko monimuotoisine arkkitehtuureineen. Dali (1904-1989) oli katalonialainen 
taidemaalari, kuvanveistäjä ja elokuvakäsikirjoittaja. Parin tunnin päässä Barcelonasta odottavat 
viehättävät Cadaqués ja Portlligat. Dalía ja mielenrauhaa! Dalin kotimuseo oli pienessä 
kalastajakylässä. Elämys oli tutustua Dalín itselleen rakennuttamaan museoon Teatre Museu Dalí 
Figuerasin entisessä kaupunginteatterissa, joka oli raunioitunut Espanjan sisällissodassa. Museo 
avattiin yleisölle vuonna 1974. Kuoltuaan Dalí haudattiin museossa sijaitsevaan kryptaan. Ihana, 
vilkas Barcelona mahtavine kauppahalleineen, suihkulähteineen. Koko se elämisen tunnelma, jota 
Barcelona sykkii ja kiehtova Katalonian maaseutu, jäi mieliimme iki-ihanina muistoina.  
 
Seuraava matka tehtiin Allegro junalla Pietariin . Matkaan osallistui 29 henkilöä. Matkalle 
osallistujat tutustuivat Pietarin nähtävyyksiin ja kävivät konsertissa ja olivat tyytyväisiä retken 
järjestelyihin ja antiin. 
 
Syyskuun lopulla teimme matkan Skotlantiin , joka hurmasi vanhoilla linnoilla ja niiden raunioilla. 
Kuulimme mielenkiintoisia tarinoita alueen historiasta nykypäivään. Mukana oli 42 henkilöä. 
Saimme nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä, mikä vuodenaikaan nähden oli 
poikkeuksellisen hyvä. Olimme myös historiallisen tapahtuman todistajina, kun skotit pyrkivät 
itsenäistymään. Näitä vaalitapahtumia saimme seurata matkamme aikana. Matkamme suuntautui 
pohjoiseen ja tutustuimme kolmeen eri kaupunkiin ja saimme hyvä kuvan Skotlannin jylhistä 
maisemista ja upeista rannoista. 



 
Lokakuun puolessa välissä teimme patikkamatkan Espanjan Costa Bravalle,  "rohkealle 
rannikolle"! Välimeri ja sen upeat maisemat hurmasivat meidät kaikki 19 patikoitsijaa. Täälläkin 
saimme nauttia vuosisadan lämpimimmästä syksystä. Aurinko helli meitä kaikkina päivinä, 
lämpötila +25-26 astetta. Neljän vaelluspäivän lisäksi vietimme yhden retkipäivän, tutustumalla 
myös Teatre Museu Dalí museoon Figuerasinissa. Myös täällä katalonialaiset pyrkivät 
itsenäistymään ja saimme nähdä joka puolella lippuja liehumassa oman itsenäisen isänmaan 
puolesta. 
 
Toiminta alueosastoissa 
 
Maakunnissa eläkeläisosastojen toimintaan on kuulunut vuosikokousten lisäksi tapaamisia ja 
kesäretkiä, on tutustuttu lähiseudun kulttuuriin sekä tehty konsertti- ja teatteriretkiä lähiympäristöön 
ja välillä vähän kauemmaksikin.  
 
Tästä toiminnasta lämmin kiitos alueosastojen aktiiveille, jotka jaksavat kannustaa jäsenkuntaansa 
osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin. 
 
   
 Jäsenistö 
 
OP-Eläkesäätiöstä saadun tiedon mukaan vuoden 2014 päättyessä eläkeläisiä oli 9171. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 318 eläkeläistä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 

  Alueosasto          henkilömäärä (2013) 

Etelä-Pohjanmaa 322 (318) 

Etelä-Suomi 984 (939) 

Kaakkois-Suomi 554 (534) 

Kainuu 169 (162) 

Keski-Pohjanmaa 280 (269) 

Keski-Suomi 436 (436) 

Lappi 312 (302) 

OPK-eläkeläispiiri 1905 (1.803) 

Pirkanmaa 629 (600) 

Pohjois-Karjala 410 (400) 

Pohjois-Pohjanmaa 449 (447) 

Pohjois-Savo 425 (414) 

Satakunta 535 (523) 

Suur-Savo 392 (384) 

Sydkusten 106 (108) 

Varsinais-Suomi 1048 (1000) 

Österbotten 215 (213) 

  

Yhteensä 9171 (8853) 
 


