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Hei Etelä-Suomen OP-eläkeläiset.  

Olemme jo pitkällä keväässä – huhtikuun puolivälissä, kun saatte luettavaksenne tä-

män tiedotteen. 

Kiitos teille, jotka osallistuitte alkuvuoden teatteriesitykseen. Se keräsi ennätys-

osanoton.  Meitä oli 45 seuraamassa jännittävää ”Kahvi mustana” -esitystä.  Teatte-

rista jäi hyvä mieli, kun arvoituskin ratkesi loppuminuuteilla. Oli miellyttävää tavata 

tuttuja väliaikakahvilla. 

Tässä tiedotteessa kerromme alkavan kevään ja kesän tapahtumista, joista hallitus 

on päättänyt.  Toivottavasti saamme tuleviin tapahtumiin teitä monilukuisesti liik-

keelle. Tulkaa rohkeasti mukaan ja ottakaa puoliso tai seuralainen mukaan. 

 

Kutsu vuosikokoukseen entiselle Osuuspankkiopistolle, Kulttuurikeskus Sofiaan 

Kokoonnumme vuosikokoukseen ja tapaamiseen tiistaina 28.5.2019 klo 12 
Kulttuurikeskus Sofiaan, ent. Osuuspankkiopisto. Osoite on Kallvikinniemen-
tie 35, 00980 Helsinki puh. 010 277 900. 
 
Aloitamme yhteisellä lounaalla.  Sen jälkeen pidämme vuosikokouksen, joka 

kestänee noin tunnin.  Tämän jälkeen pääsemme tutustumaan Sofian nykyi-

seen toimintaan ja kokoonnumme iltapäiväkahville.  Meitä tulee tervehtimään 

monelle tuttu entinen opiston opettaja Aku Arjamo. Tilaisuus päättyy n. klo 16 

mennessä. 

 

Lounaan ja kahvin hinta on yhteensä 20 e. Myös seuralainen tai avec mak-

saa saman maksun, koska hallitus päätti sponsoroida tätä tapahtumaa. 

 

Ilmoittautumiset ruoka-aineallergiatietoineen 20.5.2019 mennessä Rauha 
Kallasmaalle (rauhakallasmaa@gmail.com) puh. 050-5751450. Osallistumis-
maksu on 20 e ja se maksetaan tilillemme Keski-Uudenmaan Op, IBAN FI57 
5092 0920 0666 59.  Käytä viitettä 2600.  
 

 

 

Muista  

ilmoittautua! 
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Näin pääset Sofiaan 

 

Sofiaan pääsee helposti omalla autolla tai metrolla Helsingin keskustasta. 

Vuosaaren metroasemalta HKL bussi 816 tuo arkisin pääovelle asti.  Katso 

tarkemmin www.sofia.fi. 

 

OPH-eläkeläisten kesäpäivät Hämeenlinnassa 20.-22.8.2019 

Varaathan jo nyt itsellesi aikaa (seuralaisen kanssa tai ilman) kesäohjelmaan 
OP-eläkeläisten kesäpäivätapahtumaan Hämeenlinnassa.  Luvassa on mo-
nenlaista mukavaa ja mielenkiintoista ohjelmaa. Tarkempi kutsu löytyy pika-
puolin OPH:n kotisivuilta ja lähetämme sen myös teille sähköpostilla kunhan 
ohjelma on valmis. Voit osallistua koko ohjelmaan tai vain joihinkin tapahtu-
miin. Kootkaapa esim. pankeittain entisten työkavereiden kanssa ryhmä ja tul-
kaa mukaan.  Golfareille tulossa pelipäivä Lepaalla (9 r). 

Yhteydenpito sähköistynyt 

Koska emme saa enää OES:ltä osoitetarroja, lähetämme tiedotteet vain säh-

köpostilla niille aktiivisille jäsenille, jotka ovat sähköpostinsa meille ilmoitta-

neet. Jäsentiedotteet ovat tietenkin luettavissa myös osoitteessa 

www.oph-elakelaiset.fi 

Pyydämme teitä, jotka käytte lukemassa verkkosivujamme, tiedottamaan 

muille oman pankkinne eläkeläisille tästä käytännöstä.  Sähköpostiosoite lähe-

tetään jäsenasioita hoitavalle henkilölle eli Marja-Leena Hurskaiselle: 

marke@hurskainen.org - puh. 0400 874 311.   

Muista maksaa jäsenmaksu, se on vain 10 e 

Maksathan vuosijäsenmaksumme ellet sitä ole vielä maksanut tilillemme 

Keski-Uudenmaan Op, IBAN FI57 5092 0920 0666 59. Viite 1300. Jäsenmak-

sun maksaneille tapahtumien maksuista etuja kuten olet huomannut.  Vuosi-

kokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden, mutta hallitus esittää 10 euroa. 

Hyvää keväistä aikaa ja näkemisiin Sofiassa 

OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi 

HALLITUS 

 

Asta Törmä 

puheenjohtaja 

asta.torma@outlook.com 

050-5613545 
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