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Hyvää Joulunaikaa 

 

Hei, Etelä-Suomen OP-eläkeläiset.  

Jälleen on yksi vuosi takanapäin ja vuosi 2019 on kääntymässä keskitalveksi.  

Me etelä-suomalaiset emme ole paljoakaan lunta vielä nähneet, vain parisen 

päivää se viivähti maassa täällä Janakkalassa.  Mutta varmaan vielä koemme 

talven tunnelmaa eri tavoin. 

Kulunut vuosi on ollut toiminnaltaan monipuolinen.  Olemme järjestäneet 

useita tapahtulmia;  Hämeenlinnan Kaupunginteatterissa oli 47 henkilöä 

katsomassa ”Kahvi mustana” Hercule Poirotin näytelmää.  Kulttuurikeskus 

Sofiassa olimme toukokuussa (27 henkilöä) ja elokuussa Hämeenlinnan 

kesäpäivillä oli mittava joukko mukana.  Syksyllä Lahden Sibeliustalossa oli 

suosittu ooppera- ja operettikonsertti, jossa sielläkin 45 henkilöä ja tulossa on 

lisää tapahtumia ensi vuoden puolella.  – Kiitos siitä, että olette osallistuneet 

aktiivisesti toimintaamme. 

Helmikuussa Riihimäen Lasimuseoon ja muistiluennolle 

Tervetuloa Riihimäen Lasimuseoon 11.2.2019 klo 12.  Tilaisuus alkaa 

omakustanteisella lounaalla Lasimuseon Klaas -ravintolassa. Lounaan hinta 

on eläkeläiselle alle 10 e.   

Lounaan jälkeen klo 13. kokoonnumme kuuntelemaan muistiasiantuntija 

Marko Mustialan luentoa aiheesta ”Muisti ja ikääntyminen”.  Marko 

Mustiala on Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen edustaja ja luennon lisäksi 

voimme keskustella aiheesta, joka on hyvinkin ajankohtainen ja kiinnostava. 

Luennon jälkeen nautimme kahvit kokoustilassa ja siirrymme Lasimuseon 

perusnäyttelyyn, jossa on yli kaksituhatta suomalaista lasesinettä mm. Tapio 

Wirkkalan kuuluisa ”Kantarelli” –maljakko. 

Yhdistyksemme maksaa jäsenten puolesta luentopalkkion, kokoustilavuokran, 

kahvitarjoilun ja museon pääsymaksun.  Lounas on omakustanteinen. Jos 

sinulla on voimassa oleva museokortti, ilmoita siitä ilmoittautumisesi 

yhteydessä.  Myös puolisot ja kumppanit ovat tervetulleita mukaan. Heiltä 

Tulossa 

11.2.2020 ! 
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kustannus 10 e/hlö ja maksu viitteellä 2600 tilillemme Tili on Keski-

Uudenmaan Op:  FI57 5092 0920 0666 59. 

Ilmoittautumiset Lasimuseoon:  31.1.2020 mennessä Rauha Kallasmaalle:  

rauhakallasmaa@gmail.com tai puh. 050-5751450 ja jäsenten ei tarvitse 

maksaa tällä kertaa mitään. 

Lasimuseoon lähtee bussi Riihimäen rautatieasemalta klo 10.45 ja 11.45. 

Matka kestää 15 min. Paikallisbussi lähtee Riihimäen rautatieaseman 

pääsisäänkäynnin edestä (tarkista vielä aikataulu Riihimäen kaupungin 

sivuilta/paikallisliikenne). Hinta on 2 e.  Oman auton ajo-ohje löytyy verkosta 

Riihimäen Lasimuseon nimellä.  Parkkipaikkoja on runsaasti. 

Kevätretki ja vuosikokous toukokuussa Porvoossa 

Perinteisen vuosikokoksen järjestämme ensi keväänä toukokuun lopulla tai 

kesäkuun alussa Porvoossa.  Palaamme asiaan ja tiedotamme siitä 

viimeistään huhtikuussa. 

OPH-eläkeläisten kesäpäivät Maarianhaminasssa 

Olet saanut OPH-eläkeläisten jäsentiedotteen 2020 aivan äskettäin. Siinä on 

esitelty mielenkiintoiset matkakohteet ja kesäpäivien ajankohta.  Vielä tänä 

vuonna saimme OPH-eläkeläisten tiedotteen postin kautta, mutta jatkossa 

siitä ei ole varmuutta.  Sekin tulee vähitellen siirtymään verkkosivuille, joten 

kannattaa seurata nettisivujamme. 

Vuosijäsenmaksun 10 e voit maksaa tilillemme tammi – helmikuun aikana.  

Tili on Keski-Uudenmaan Op:  FI57 5092 0920 0666 59.  Viite on 1300. 

Yhteyshenkilönä toimii rahastonhoitaja Rauha Kallasmaa: 

rauhakallasmaa@gmail.com 

Lisää tietoa meistä löydät verkkosivuiltamme www.oph-elakelaiset.fi.  Jos 

sähköpostisi vaihtuu tai sinulla on muuta asiaa koskien jäsentiedotteita ota 

yhteyttä Marja-Leena Hurskaiseen:  marke@hurskainen.org 

puh. 0400-874 311. 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020 

 

Tapaamisiin ensi vuonna Riihimäellä 

OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi  

HALLITUS 

 

Asta Törmä, puheenjohtaja 

asta.torma@outlook.com 

050-5613545 

Muistathan 

ilmoittautua 

31.1. men-

nessä. 
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