
Hei, OPH-eläkeläinen 

 

Olemme jo jouluviikolla ja parin viikon päästä vaihtuu 

vuosi 2019. Olen ollut reilun puoli vuotta eläkkeellä ja todennut, 

että aika ei ole käynyt pitkäksi. En uskonut sanovani jo uuden 

elämäntilanteeni alkuvaiheessa, että miten olenkaan ehtinyt 

käymään töissä. Vaikka päivittäin kalenteriin on tullut merkintöjä, 

kiireiseksi en aikaani kuitenkaan sanoisi. Nyt olen vain päässyt 

tekemään paljon sellaisia asioita, joita työelämässä saattoi tehdä 

vain lomilla. Ja eläkkeellä on aika paljon mahdollisuus itse 

vaikuttaa omaan ajankäyttöön ja kalenterin täyttymiseen. 

 

Muutamia arkisia asioita ajattelin sinulle vielä kertoa kuluneesta syksystä, jonka olen ollut 

puheenjohtajana. Loppuvuodesta pidimme hallituksen kanssa kokouksen, jossa OP Eläkekassasta 

eläkehallintopäällikkö Mika Kivinen valotti meille Eläkekassan vastuiden siirtoa Työeläkeyhtiö 

Ilmariseen. Sinulle OP Ryhmästä eläkettä saavana ei aiheudu käytännössä mitään muuta 

muutosta kuin kaikki yhteydenotot tehdään Ilmariseen ja eläkkeenmaksajan nimi muuttuu. Tässä 

loppuvuonna tulet saamaan OP Eläkekassasta yhteenvedon vuonna 2018 maksetuista eläkkeistä. 

Ilmarinen puolestaan lähettää alkuvuodesta ilmoituksen tulevan vuoden eläkkeen suuruudesta. 

Merkittävin muutos on, että uudesta eläkeyhtiöstä ei tule muistutusta 68-vuotiaille eläkkeen 

muutoksen hakemisesta, mikäli on tehnyt töitä eläkeaikana. Se pitää itse muistaa hakea. 

 

Yhdistyksemme haasteena lähivuosina tulee olemaan talous sekä jäsentietojen ajantasaisuus. 

Tähän asti olemme saaneet OP Eläkekassasta vuosittain ajantasaiset tiedot eläkkeensaajista. 

Tietosuoja-asetus estää nykyisin näiden tietojen luovuttamisen. Siksi uusien jäsenten tietojen 

saaminen on eläkkeelle siirtyvän käsissä. Mietimme hallituksen kanssa, miten parhaiten tämän 

tiedon saisimme. Myöskään poisnukkuneiden jäsenten tietoja emme saa poistettu, elleivät omaiset 

asiasta ilmoita. Nykyisenä jäsenenä olet avainasemassa kertomaan yhdistyksestämme eläkkeelle 

jääneille työkavereillesi. Jos saat tiedon poisnukkuneesta eläkeläisestä, voit välittää sen 

alueosastosi sihteerille tai jäsenvastaavalle, jolta tieto menee toiminnanjohtajalle.  

 

Edellä kertomieni muutosten johdosta on myös yhdistyksemme sääntöjen muutos edessä. 

Ensimmäisen kerran muutosesitys tullee käsittelyyn vuoden 2020 vuosikokouksessa. Myös nämä 

yhdistyksen kotisivut saavat entistä tärkeämmän roolin tiedon välityksessä. Jossain vaiheessa 

joudumme varmaan kokonaan luopumaan kirjepostituksesta, koska se on taloudellisesti iso 

kustannus sekä jäsentietojen puutteellisuuksien ja virheiden takia menee paljon postia vääriin 

osoitteisiin. 

 

”Arkihuolesi kaikki heitä” sanotaan joululaulussa. Tiedän, ettei se aina ole mahdollista. Jokaisen 

elämäntilanne on erilainen ja eletyt vuodet tuovat meille jokaiselle arkeen asioita, joille emme aina 

itse voi mitään. Toivotan kuitenkin sinulle ja läheisillesi rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää 

tulevalle vuodelle. 

 

 

Eija Suni 

puheenjohtaja 


