
OPH-eläkeläiset Pirkanmaa      JÄSENKIRJE 1/2019 
Ritva Ketonen, sihteeri 
puh. 040 531 8233 
sähköposti: ritva.ketonen@elisanet.fi     17.12.2018 
 
 
 
 
Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 
Vuosi ei ole vielä vaihtunut, eikä joulupukkikaan vieraillut kun mielessä on jo ensi 
vuoden tapahtumat. Syyskuussa Karvian retkellä osallistujilta kysyttiin ehdotuksia 
tuleviksi tapahtumiksi. Kiitos kaikille ehdotuksia antaneille. Niitä on nyt hyödynnetty 
retkien suunnittelussa ja varastoon jäi paljon muita ehdotuksia seuraavia kertoja 
varten. 
 
Kirjeessä kerrotaan näistä asioista. 
 

− Jäsenmaksu 2019 
− Vuosikokous Tampereella 15.2.2019 sekä näytelmä Juurihoito Frenckellissä. 
− Kevätretki 15.5.2019 Enkelipuistoon ja Kainon tehtaanmyymälään 
− Kesäteatteri Valkeakoskella 4.7.2019, musikaali Danny. 
− Valinnaiset vaihtoehdot alkusyksyyn: 
− Päivän retki 28.8. tai 4.9.2019 Rauma-Kuuskajaskari tai 
− Yhden yön retki Tallinnaan 28.-29.8.2019, musikaali West Side Story. 

 
JÄSENMAKSU 2019 
 
Hallitus esittää tänäkin vuonna jäsenmaksun pitämistä ennallaan 13 eurossa. 
Jäsenmaksuilla katetaan mm. yleisiä hallinnollisia kuluja ja tuetaan jäsenten 
osallistumisia tapahtumiin. Jäsenet voivat osallistua osaan tapahtumista alennetulla 
hinnalla.  
Vuonna 2018 jäsenten osallistumisia on tuettu yhteensä 2608,40 eurolla. 
 
Maksa jäsenmaksu 13 euroa tilille FI15 5730 0852 1400 33.  
Eräpäivä 20.3.2019.  
 
KOTISIVUJEN ROOLI KOROSTUU 
 
Vuonna 2019 kotisivuille tulee jäsenkirjeitä useammin kuin vain kaksi kertaa 
vuodessa. Jäsenet saavat sähköpostiinsa tiedon uuden jäsenkirjeen ilmestymisestä 
kotisivuille. Syksyn retket pyritään tekemään kiinnostuksen perusteella. 
 
VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 15.2.2019 SEKÄ NÄYTELMÄ JUURIHOITO 
 
Tervetuloa vuosikokoukseen jossa käsitellään sääntöjen 9 §:n määrämät asiat. 
Kirjeen liitteenä vuosikokouksen esityslista. 
 
Aika   15.2.2019 klo 11:00 kokouskahvit 
   Kokous alkaa klo 11:30 
 
Paikka  Tampereen Seudun Osuuspankki, Hämeenkatu 12, Tampere 
   kabinetti Pyhäjärvi, 5.kerros. 
 



Kokouksen jälkeen siirrytään Teatteri Frenckellin tiloihin klo 13:00. Siellä nautitaan 
lounasbuffet. Se sisältää salaattipöydän, uuni-sitruslohta, remouladekastikketta, 
rosmariiniperunaa ja kahvin tai teen kanssa suklaamakeisen. Kala-allergisille järjestyy 
vaihtoehtoinen lämmin ruoka. Ilmoita ruoka-aineallergiat.  
Teatterikappale Juurihoito alkaa klo 14:30. Esitykseen on varattu lippuja 40 kpl.  
Koska lippuja on rajoitettu määrä on hallitus päättänyt, että ne jaetaan ensisijaisesti 
jäsenille. Seuralaisille jaetaan lippuja ilmoittautumisjärjestyksessä sen jälkeen kun on 
huomioitu kaikki ilmoittautuneet jäsenet. Lippujen riittävyydestä ilmoitetaan kaikille. 
Liput esitykseen jaetaan vuosikokouksessa. 
 
Hinta   32 euroa jäsen, 48 euroa seuralainen. 
   Hinta sisältää lounaan ja lipun teatteriin. 
 
Maksu  tililille FI15 5730 0852 1400 33, eräpäivä 18.1.2019. 
   Vuosikokoukseen osallistuminen on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen 
   Ritva Ketoselle 11.1.2019 mennessä puh. 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
   Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
 
Juurihoito on Mikko Kannisen Miika Nousiaisen Juurihoito-romaanista sovittama ja 
ohjaama hyväntuulinen komedia. Lisää näytelmästä voit lukea teatterin sivuilta. 
 
KEVÄTRETKI PÖYTYÄLLE ENKELIPUISTOON 15.5.2019 
 
Enkelipuisto oli kohde jota toivottiin aikaisemmin mainitulla Karvian retkellä. Siellä 
metalli on taipunut monenlaisiin veistoksiin hitsari Kyösti Iitin käsissä.   
Retki on tarkoitus toteuttaa 15.5.2019 Ari Mattilan bussilla. 
Retkellä ruokaillaan jossakin mukavassa paikassa matkan varrella, tutustutaan 
Enkelipuistoon tekijän opastamana, poiketaan mainiossa Kainon tehtaanmyymälässä 
Köyliössä ja nautitaan hyvät päiväkahvit. 
Bussireitti ja aikataulu ilmoitetaan seuraavassa kirjeessä.  
Luvassa on mukava päivä ja melko erikoinen käyntikohde joten laita 
päivämäärä muistiin jo nyt! 
 
KESÄTEATTERI VALKEAKOSKELLA 4.7.2019 MUSIKAALI DANNY 
 
Apianniemen kesäteatterissa esitetään musikaali Ilkka ”Danny” Lipsasen elämästä. 
Hersyvän huumorin värittämä elämäntarina vie katsojan pitkin Dannyn vauhdikasta ja 
tapahtumarikasta elämää Porista Helsinkiin, kohti iskelmätaivaan suursuosiota ja 
musiikkineuvoksen asemaa. Danny on musikaali nuoren laulajan kunnianhimosta, 
viihdemaailman raadollisuudesta ja kyvystä rakastaa. Miespäärooleissa näyttelijät 
Lauri Mikkola ja Ilkka Koivula, naisrooleissa Susanna Laine, Ushma Karnani ja Erika 
Vikman. 
Lippuja on varattu 50 kpl 4.7.2019 klo 14:00 esitykseen. 
Väliajalla kahvit ja leivonnainen.  
Yhteistä bussikuljetusta ei ole tarkoitus järjestää. 
 
Tästä päivästä voi tehdä oman retkipäivän Valkeakoskelle. Teatterilla on ollut 
mahdollisuus ruokailla ennen esitystä ja läheltä löytyy myös muita mukavia 
ruokapaikkoja. Jos kiinnostuit tästä niin laita päivämäärä muistiin sillä luvassa 
on lisää tietoa talven aikana. 
 



 
VALINNAISET VAIHTOEHDOT ALKUSYKSYYN 
 
Seuraavaksi kysytään kumpaan retkeen lähtisit mukaan? Kotimaan retki vai Tallinna? 
Kerro mielipiteesi sähköpostilla Ritvalle. Kartoitetaan saako ehdotetut retket 
kannatusta. Kannanotto ei ole sitova ilmoittautuminen. Kerro rohkeasti mielipiteesi. 
 
Päivän retki Rauma-Kuuskajaskari 28.8. tai 4.9.2019 
 
Aikainen lähtö Tampereelta bussilla Raumalle jossa nautitaan kahvit ennen opastettua 
kävelykierrosta Vanhassa Raumassa. Kierroksen jälkeen saaristoristeilylle 
Kuuskajaskarin loma-ja linnakesaarelle. Siellä nautitaan lounaaksi raumalainen 
perinneruoka lapskoussi, tutustutaan linnakesaareen ja sen nähtävyyksiin mm. 
rannikkotykkejä, merivalvontatorneja ja juoksuhautoja. Saarikierroksen jälkeen 
paluumatkalle Porin kautta Mouhijärvelle jossa poiketaan juustomestari Peter Dörigin 
herkkujuustolassa, kierros juustolassa ja pullakahvit. 
Hinta, joka sisältää koko retkiohjelman, min. 30 lähtijää, 129 euroa/hlö. 
Huom. saaristolautoissa säävaraus eli Kuuskajaskariin ei pääse myrskyllä. 
 
Yhden yön retki Tallinnaan 28.-29.8.2019 Estoniassa West Side Story 
 
Mahdollisesti oma bussi mukana koko matkan ajan. Tämä on vielä selvityksen alla. 
Bussilla Helsinkiin, laivamatka Tallinnaan, ruokailu laivalla, majoittuminen hotelliin ja 
illalla musikaali Estonia teatterissa. Paluu seuraavana päivänä. Jos oma bussi mukana 
käynti jossakin ostospaikassa. Retken arvioitu hinta noin 150 -160 euroa/hlö. 
Hinnassa ei ole vielä huomioitu jäsenen alennusta. Päivä voi hieman muuttua jos 
Estonian ilmoitettuun ohjelmistoon tulee muutoksia. 
 
Paperikirjeitä ei enää lähetetä. Jakakaa tietoa eläkeläiskavereillenne jotka eivät käytä 
sähköpostia. 
 
Hyvää uutta vuotta 2019 kaikille ja  

tervetuloa joukolla mukaan tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
Hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


