
OPH-eläkeläiset ry 

Toimintakertomus 1.1.–31.12.2016 

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-Henkilöstö ry:n jaostoksi.  
 
Alueellinen jakauma henkilömääristä ja puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai-säätiöstä 
eläkettä saavien eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme 
iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 
 
Vuosi 2016 oli eläkeläistoiminnan 40. toimintavuosi. Itsenäisenä yhdistyksenä olemme toimineet 
nyt kuusi vuotta. Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun.  
 
OPH-eläkeläisiä oli vuoden 2016 päättyessä 10379. 
 
 
Vuoden 2016 tapahtumat 

tapahtuma  ajankohta      osallistujia  
   
Hiihtoretki, Laanila 2.-9.4.2016 8+4 
Ruskaretki, Laanila 8.-15.9.2016 (to-to) 3+1 
Kaamoshiihto, Laanila 1.-8.12.2016 (to-to) 4 
Kesäpäivät Koli 16.-18.8.2016 106 
Bryssel- Brygge - Amsterdamin kiertomatka  22.-26.04.2016 23 
Toscana, Italia  
Budapest 
 

15.-25.5.2016  
26.-30.9.2016 

40 
21 

 
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 16.8.2016 

Kokous vahvisti yksimielisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat; vuoden 2015 toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Kokouksessa oli paikalla 72 äänivaltaista jäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 8/2016- 8/2017 valittiin yksimielisesti Raili Kuosma, Savonlinnasta. 
Hänen puheenjohtajakautensa on kolmas. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien eläkeläisosastojen 
edustajina: Pekka Harju, Saarijärvi, Keski-Suomen edustajana ja Riitta Suutari, Rovaniemi, Lapin 
edustajana. Heidän toimikautensa on 2016-2019.  
 
Tilintarkastajana toimii pankinjohtaja, HT Seppo Koski Kuopiosta, varalla pankinjohtaja, HT 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, 2016 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 8/2016 saakka 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, Suur-Savo, puheenjohtaja 
Mikki Valjakka  Lahti, Etelä-Suomi (2016), varapuheenjohtaja 
Tuula Koivusalo  Mikkeli, Suur-Savo (2016) 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018) 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2016 alkaen 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, puheenjohtaja 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018), varapuheenjohtaja 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors, Lopelta. 
 
Tilintarkastaja 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HT, Kuopio 
Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HT, 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 2.975,78 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 Kolille  16.-18.8. Päiville osallistui kaikkiaan 
106 henkilöä ympäri Suomea. Vuosikokouksen jälkeen katsoimme luontofilmin ”Neljä 
vuodenaikaa” ja oli mahdollisuus tutusta Luontokeskus Ukon näyttelyyn.  
 
Alueosastojen aktiiveille järjestettyyn tilaisuuteen Panu-kapinetissa osallistui 28 henkilöä lähes 
jokaisesta osastosta. Tapahtuman alustivat Keski-Pohjanmaan alueosaston Maija-Leena Läspä , 
Pohjois-Savon alueosaston Seppo Koski  ja Varsinais-Suomen alueosaston Jouko Kaskinen . 
 
Varsinaista juhla-iltaa vietettiin Grill It!  -ravintolassa. Illan isäntä Ville Pänttonen  ja emäntä Kaisa 
Salminen  juonsivat leppoisasti illan. Tervehdyksen yhteydessä puheenjohtaja Raili Kuosma  loi 
katsauksen yhdistyksen 40-vuotisen toiminnan keskeisiin tekijöihin. Tämän jälkeen Kolibri-kuoro  
lauloi mm. Jean Sipeliuksen lauluja. Illallisen aikana Markus Kallies  soitti pianolla viihdemusiikkia. 
Illallisen jälkeen Pirkanmaan aueosasto  kutsui Tampereen kesäpäiville! Illan kohokohta oli, kun 
Karjalainen Rahvas  esiintyi taulaen ja tanssien ilosta pursuen. Ilata päättyi duon Pentti 
Karjalainen  ja Risto Piirainen  tanssin tahteihin. 
 
Keskiviikkona suurin osa kesäpäivävieraista suunnisti kotiseuturetkelle! Tutustuttiin Paateriin ja 
siellä taiteilija Eeva Ryynäsen  kirkkoon ja muihin töihin oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen 
nautimme Paaterin kahviossa kahvit. Timitran linnassa  kuuntelimme Rukajärvi-esittelyn ja sen 
jälkeen oli lounas.Matka jatkuu Lieksan kirkkoon . Meno- tai paluumatka tehtiin kantosiipialus 
SuviExpressillä. 
 
Pieni, mutta sitäkin sitkeämpi joukko lähti valloittamaan Kolin huippuja!  Saimme kuulla 
oppaaltamme Mika Okkoselta  mielenkiintoisia tarinoita Ukko-, Akka- ja Paha-Kolista ! Upeat 
maisemat avautuivat Pieliselle. Aurinko kimalsi Pielisen pinnalla ja loppukesän sininen taivas 
kruunasi päivämme.  
 
Keskiviikkopäivän päätteeksi vietimme Kolin Seurojen talolla wanhanajan iltamat . Illan 
aloitimme puffetarjoilulla ja sitä seurasi Pohjois-Karjalan alueosaston  oman kuoron Koli-Soi  
esitys, joka sisälsi iskelmiä 70-luvulta! Mielenkiintoisena välipalan ohjelmassa meille tarjoili 
lupsakkaan tapaan Pentti Seutu , kertoen mukavia juttuja työajoiltaan. Ohjelmaosuuden lopuksi 
Juukan Karaoke Club  esitti meille revyyn kuvaten vanhenemiseen ja muihinkin ihmissuhteisiin 
liittyviä juttuja. Ilta päätettiin karaoketansseihin, puolitoista tuntia ettei "huviveroa" mene! 
. 
 
Eläkeläisistämme sitkeimmät olivat Laanilan viikoilla  hiihtämässä (vko 14), ruskavaelluksella (vko 
36-37 to-to) ja kaamoksessa (vko 49-50 to-to). Majoittuminen hiihtoviikolla Savottakahvilan 
Savottakämppään loi kotoisan tunnelman. Joskin se oli myös rajoittavana tekijä osallistumisissa. 
Onneksemme saimme entiset OKO:n retkeilymajat (nykyisin Laanilan Auroora) käyttöömme 
ruskaviikolle. Tieto tuli kuitenkin niin myöhään, ettei se saavuttanut joukkoamme. Myös 
kaamosviikko vietettiin retkeilymajoilla. Vuoden 2017 Laanilan viikot on varattu Aurooraan! 
 
 



Tapahtumat ulkomailla 
Matkat 
 
Vuonna 2016 eri matkakohteita oli tarjolla neljä, joista yksi oli patikkamatka ja muut ns. 
kaupunkikohteita. Vuoden 2016 ulkomaan matkoista ei toteutunut vaellusmatka Dolomiiteille  
osallistujien vähyyden takia. Matkoille ilmoittautuminen hieman takkusi levottomuuksien takia, 
mutta rohkeimmat lähtivät mukaan ja saivat nauttia matkojen tuomista hyvistä kokemuksista. 
 
 
Bryssel- Brygge - Amsterdamin  kiertomatka tehtiin 22. - 26.04.2016. Matkalle osallistui 23 
henkilöä. Tutustuimme Belgian pääkaupunkiin Brysseliin, jossa turvataso oli nostettu 3-luokkaan ja 
saimme todeta sen lisääntyneenä vartioina. Teimme päiväretken Bryggeen, jota kutsutaan 
Pohjolan Venetsiaksi. Pienessä keskiaikaisessa kylässä on kanavien verkosto, jota pitkin 
aikoinaan tavaraa kuljetettiin varastoihin. Matka jatkui Hollantiin Rotterdamiin, jossa lounastimme 
suomalaisessa merimieskirkossa. Täältä matka jatkui kohti Amsterdamia. Vierailimme Keukenhofin 
kukkapuistossa, jossa upeat tulppaanit ja kukkivat puut tervehtivät meitä. Viimeisenä päivänä 
teimme iltapäiväretken Delftin, joka on maailmankuulu sinisestä keramiikasta.  
 
Toscanan  matka tehtiin 15.-25.5.2016. Mukana oli 40 matkaajaa, jotka nauttivat upeista 
maisemista päivien aikana. Sypressien reunustamat pikkutiet kiemurtelivat viini- ja oliiviviljelmien 
seassa rinteitä ylös ja alas. Pienzan  ja Montepulcianon  linnoituskaupungit kohosivat 
majesteettisesti viinipeltojen yläpuolelle. Yhtä lailla perinteitä edustaa eloisa Siena  ja Firenze  
museoineen, taidegallerioineen ja luksusputiikkeineen. Näissä keskiaikaisissa kaupungeissa voi 
aistia vielä menneen ajan tuulahduksen. Vierailimme myös useassa keskiaikaisessa 
toscanalaisessa kylässä; San Gimignano ja Monteriggion, Pienza ja Montalcino . San 
Gimignano ja Monteriggion sijaitsee korkean kukkulan laella ja niiden keskustaa ympäröi vankka 
suojamuuri. Kukkuloille ei päästy bussilla, joten nousimme jalan kyläiin.Lopuksi vierailimme 
benediktiiniläisjärjestön Monte Oliveto Maggioren  luostarissa. Opastetun kierroksen aikana 
näimme kirkon, kappelin, kirjaston, apteekin ja museon. Luostarissa olevat kauniit Luca 
Signorellin  maalaamat freskot kertoivat järjestön perustajan Benediktus Nursialaisen  elämästä. 
Luostarilta jatkoimme luostarin viinikellariin. Siellä saimme maistella heidän valmistamaa viiniä, jota 
halukkaat saivat myös ostaa mukaan. Läksiäisillallisella saimme vielä maistella luostarin viiniä. 
 
Budapestin  matka tehtiin 26.-30.9.2016. Me, 21 innokasta matkailijaa pääsimme näkemään ja 
kokemaan upean Budapestin. Kaupunki otti meidät vastaan kesäisen lämpimällä ja aurinkoisella 
säällä, joka kruunasi koko meidän matkan. Ensimmäisenä päivänä suuntasimme matkamme 
Gödöllöön  ja Itävallan keisari Franz Josefin ja keisarinna Sissin kesäpalatsiin.  Budapestissä 
teimme pienen kaupunkikierroksen, joka päättyi Sankarien aukiolle . Illan päätimme tulolounaalla 
upeassa Callas -ravintolassa. Toisena päivänä teimme kaupunkikierroksen kävellen. Kävelymme 
kohteena oli mm. Suuri synagoga , jonka pihalla oli veistos Emanuel Memoria Tree , itkuraita, 
jonka lehtiin oli kaiverrettu juutalaisvanioissa menehtyneiden nimet sekä kävimme Pyhän Tapanin  
kirkossa ja näimme Unkarin parlamenttitalon . Kierros päättyi kauppahalliin. Vierailimme 
kuuluisaan St. Gellért Thermal Bath -kylpylässä ja nautimme sen lämpimistä altaista. 
Kolmantena retkipäivänä tutustuimme Herendiin  posliinitehtaaseen. Sieltä suuntasimme Balaton - 
järven rannalla sijaitsevaan Tihanyyn . Täällä lounastimme mielenkiintoisessa 
ulkoilmamuseoravintolassa ja tutustuimme luostarikirkkoon ja sen upeaan koristeluun. 
Paluumatkalle lähdimme lautalla kohti eteläistä Balaton-järveä ja sieltä ajoimme takaisin 
Budapestiin. Matka päätettiin linnavuoren näköalatasanteelle, josta oli upeat näkyvät Budan 
puolelta Pestiin. Torstaina vierailimme pustalla Lovasbemutaton  hevosfarmilla. Ensimmäiseksi 
meidät toivotettiin tervetulleeksi perinteiseen unkarilaiseen tapaan, palinkalla ja suolaisella leivällä. 
Saimme ajaa myös hevosvaljakolla pienen lenkin, jonka päätteeksi oli hevosnäytös upeine 
ratsuineen ja taitavine pustanratsastajineen. Näimme myös pienen näytöksen siitä, miten hevosia 
ajetaan aitaukseen. Tutustuimme myös alueella olevaan eläinpuistoon, jossa oli runsaasti erilaisia 
tuotantoeläimiä ja lintuja. Päätimme vierailun lounaaseen, jonka aikana kuulimme pustan 
musiikkia. Päivämme huipentui iltaristeilyyn Tonavalla . Näimme joen varren upeat valot 
pimentyneessä illassa. Läksiäisillallisen nautimme laivan herkkuja notkuvasta noutopöydästä. 



 
 
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 2016 päättyessä eläkeläisiä oli 10379. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 945 eläkeläistä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 

  Alueosasto          henkilömäärä (2015) 

Etelä-Pohjanmaa 343 (334) 

Etelä-Suomi 1049 (1039) 

Kaakkois-Suomi 591 (570) 

Kainuu 178 (172) 

Keski-Pohjanmaa 305 (291) 

Keski-Suomi 458 (452) 

Lappi 333 (322) 

OPK-eläkeläispiiri 2717 (1991) 

Pirkanmaa 670 (644) 

Pohjois-Karjala 439 (422) 

Pohjois-Pohjanmaa 481 (455) 

Pohjois-Savo 445 (434) 

Satakunta 555 (548) 

Suur-Savo 401 (397) 

Sydkusten 107 (72) 

Varsinais-Suomi 1077 (1066) 

Österbotten 228 (225) 

  

Yhteensä 10379 (9434) 
 
Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Tulemme edelleen saamaan lähivuosina paljon uusia eläkeläisiä. Osa heistä on ollut aktiivisesti 
mukana OPH:n toiminnassa. Heistä toivommekin saavamme uusia aktiivisia jäseniä joukkoomme. 
Jäsenistömme toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja tiedottamisen 
ajantasaistamiseen ovat vahvat. 


