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Puheenjohtajan kuulumiset
Ensimmäinen kausi puheenjohtajana on takana. Kiitos, että sain jatkaa toiselle 
kaudelle. On ollut mielenkiintoista, ja tekemistä hallituksella onkin ollut paljon. 
Suurimmat haasteet ovat jäsenrekisterin perustaminen sekä se, miten tavoitam-
me uudet eläkeläiset ja saamme heidät liittymään yhdistykseemme. Sääntö-
muutoksen valmistelu on ollut myös merkittävä asia vuoden aikana. 

Kun tietosuoja-asetusta alettiin noudattaa keväällä 2018, emme ole sen jälkeen 
saaneet enää ajantasaisia yhteystietoja jäsenistämme. Viimeisin Eläkekassalta 
saamamme jäsenlista on 17.10.2017. Kaikki silloin listalla olleet ovat automaat-
tisesti yhdistyksemme jäseniä. Sen jälkeen eläkkeelle jääneen on pitänyt itse 
ilmoittaa tietonsa meille. Osoitteenmuutoksista emmekä poisnukkuneista ole 
saaneet tietoa muutoin kuin jäseniltä itseltään tai omaisilta.

Pyrimme saamaan jäsenrekisterisovelluksen, jota myös alueosastot voivat käyt-
tää. Sovellus mahdollistaa sähköpostien lähettämisen ja jäsenlistojen tulostami-
sen, ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös keskitetyn jäsenmaksulaskutuksen. 
OPH-eläkeläiset ry ei peri jäsenmaksua vaan rahoitus toimintaamme on saatu 
OP Eläkesäätiön avustuksena. Alueosastoilla on eri suuruisia jäsenmaksuja. 

Olemme tehneet ison työn jäsentietojen siirtämiseksi Exceliltä käyttöön otettavaan sovellukseen. Jotta tiedot voidaan 
siirtää alueosastoittain, on paperisilla listoilla olevia nimiä pitänyt verrata nimi nimeltä Excel-listaan. Siksi pahoittelut, jos 
joku on siirtynyt tässä prosessissa väärään alueosastoon. 

Joudumme myös miettimään, miten kehitämme toimintaamme niin, että se on kiinnostavaa ja herättää haluja liittymään 
jäseneksi. Tehkää ehdotuksia niin oman alueenne kuin valtakunnalliseen toimintaan. Tiedotus on myös tärkeää. Meillä 
on tällä hetkellä kotisivut, joilla vieraillaan melko paljon. Olemme perustaneet nyt suljetun Facebook-ryhmän OPH-eläke-
läiset, johon voit tehdä jäsenpyynnön ja sen jälkeen kutsua ryhmään muita Facebookissa olevia oph-eläkeläiskavereitasi. 
Voit myös tehdä itse postauksia sivuille. Tietoa toiminnastamme tulee jatkossa myös sitä kautta. Uutta on sekin, että 
yhdistyksellämme on uusi sähköpostiosoite info@oph-elakelaiset.fi. Se korvaa nykyisin yhdistyksen kirjeenvaihdossa toi-
mineen toiminnanjohtajan henkilökohtaisen sähköpostin. 

Nyt kädessäsi oleva tiedote on todennäköisesti viimeinen paperinen versio. Tulevaisuudessa tiedotuslehti tullee siirty-
mään kokonaan kotisivuille. Tämä on ensisijaisesti kustannuskysymys, eikä kerran vuodessa ilmestyvä paperinen tiedote 
välitä uusinta tietoa.

Iso kiitos kaikille alueosastojen aktiiveille, jotka olette järjestäneet erilaisia tilaisuuksia. Kiitos myös teille, jotka olette osal-
listuneet järjestettyihin tilaisuuksiin. Yhdessä tekeminen vahvistaa sitä yhteishenkeä, joka on toimintamme yhtenä ta-
voitteena. Kiitos kuuluu myös OP Eläkesäätiölle sekä niille osuuspankeille, jotka ovat tukeneet alueosastojen toimintaa. 
Nähdään matkoilla ja tapahtumissa sekä toivottavasti runsaslukuisesti vuosikokouksessa ja kesäpäivillä Maarianhaminas-
sa. Oikein hyvää loppuvuotta teille kaikille.

 Eija Suni
 puh. 050 3404 819, eija.suni@saunalahti.fi

OPH-ELÄKELÄISET RY:N VUOSIKOKOUSKUTSU
OPH-eläkeläiset ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 18.8.2020 klo 10.30 Viking Linen M/S Amorellan 
auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset vuosikokousasiat sekä sääntömuutos.

Sääntömuutos on nähtävillä kotisivuillamme www.oph-elakelaiset.fi/esittely/saantomuutos.
Kokouskahvit klo 10.00 alkaen. Tervetuloa!.

OPH-eläkeläiset ry, hallitus
 



Liettua on Baltian omalaatuisempia maita ja yksi vähemmän tunnetuista matkakohteista. Maan 
väkiluku on noin puolet Suomen väkiluvusta ja pinta-alaltaan se vastaa viidesosaa Suomesta. Liet-
tualla on Baltian maista mahtavin menneisyys, sillä 1400-luvulla Liettuan suuriruhtinaskunta käsit-
ti Liettuan lisäksi nykyisen Valko-Venäjän, Ukrainan ja osia Latviasta, Puolasta, Moldovasta ja Ve-
näjästä. Menneestä mahdista on muistona Vilnan komea vanhakaupunki ja Trakain linna. Liettuan 
liettualaisimmaksi kaupungiksi kutsuttu Kaunas on Liettuan toiseksi suurin kaupunki ja se osuu 

Baltiaa halkovan Via Baltica -tien varrelle toisin kuin Vilna. 

Riika ja salaperäinen Liettua: 
Vilna & Kaunas 13.-17.5.2020

romaaniklassikosta Sota ja rauha. Kahvitauko. Jatkamme 
matkaa Riikaan, majoittuminen ja yhteinen illallinen.

4. päivä  Aamiaisen jälkeen teemme kaupun-
kikierroksen, jonka jälkeen kävelykierros Riian vanhas-
sakaupungissa, jossa näemme kauniita Art Nouveau 
-rakennuksia. Käymme Art Nouveau -museossa ja mie-
hitysmuseossa. Black Balsam Tasting tutustuttaa meidät 
latvialaisen liköörin saloihin. Omaa aikaa yhteiseen läk-
siäisillalliseen saakka.

5. päivä Aamiaisen jälkeen lähdemme vanhaan 
lomakeskuksena tunnettuun Jūrmalan kylpyläkaupun-
kiin, joka sijaitsee Riianlahden ja Lielupe-joen välissä vain 
noin 25 km päässä Riiasta. Täällä yhdistyvät kolme tär-
keää tekijää: meri, puhdas ilma ja yli 30 km pitkä hiek-
karanta. Jūrmala tunnetaan myös koristeellisista puuhu-
viloistaan, joista monet ovat peräisin viime vuosisadan 
alusta. Yhteinen lounas Jūrmalassa ennen kuljetusta Rii-
an lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 19.30.

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä. Pidätäm-
me oikeuden pieniin muutoksiin ohjelmassa.

1. päivä AirBalticin lento puolenpäivän jälkeen 
Riian kautta Vilnaan. Bussikierros Vilnassa; majoittumi-
nen keskustahotelliin. Yhteinen tuloillallinen.

2. päivä Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykier-
ros Vilnan keskustassa. Puoliltapäivin lähtö Trakain lin-
naan ja edelleen Kaunasiin. Kävelykierroksella Kaunasin 
keskustassa näemme Kaunasin linnan, Ukkosen Jumalan 
talon (Perkunas), Kaunasin katedraalin, Raatihuoneento-
rin ja vanhankaupungin vanhimman kävelykadun, Vilni-
aus-kadun. Käymme myös Kaunasin omalaatuisimmassa 
nähtävyydessä, Paholaisen museossa. Majoittuminen ja 
yhteinen illallinen.

3. päivä Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Riikaa. 
Käymme katsomassa merkillistä Ristikukkulaa noin 15 
km Kaunasista. Erään teorian mukaan ristit pystytettiin 
vuoden 1831 kapinan uhrien muistolle. Neuvostovallan 
aikaan hallitus jyräsi kukkulan sileäksi ja tuhosi ristit 
kolmeen kertaan, mutta ihmiset kantoivat uusia riste-
jä paikalle, jossa on nykyisin kymmeniä tuhansia ristejä. 
Jatkamme Rundālen palatsiin, jossa kuvattiin Yle TV1:n 
vuonna 2016 esittämä kuusiosainen tv-sarja Leo Tolstoin 

TIEDOT MATKASTA:
13.–17.5.2020
Hinta noin 890 euroa  jaetussa 2-hengen huonees-

sa (vähintään 25 osallistujaa)
• 1 hengen huoneen lisämaksu 205 euroa
• nais- tai miespaikalle ilmoittautuvan on varau-

duttava maksamaan 1-hengen huoneen lisä-
maksu, mikäli muista ilmoittautuneista ei löydy 
huonekaveria

Matkan yksityiskohtaisempi selostus kotisivuilla 
oph-elakelaiset.fi

Hintaan sisältyy:
• lennot Helsinki-Riika–Vilna ja Riika-Helsinki, sis. 
 1 matkalaukku ruumaan 23 kg, 1 käsimatkatavara 8 kg
• kuljetukset Liettuassa ja Latviassa tasokkaalla turisti-

bussilla
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut
• 4 x aamiainen, 4 x illallinen, 1 x lounas, 1 x kahvi
• majoitus 3–4*-hotellissa 2-hengen huoneessa
• suomenkielinen matkanjohtaja-opas Vilnasta lähtien
Vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Kon-Tiki Tours Ltd, 
KKV:n rekisterinumero 1929/00/MjMv, SMAL 39610.



Alkukesän luonto antaa parhaintaan Tirolissa Itävallan Alpeilla. Patikointimahdollisuudet täällä 
ovat monipuoliset ja upeilta maisemilta ei voi välttyä. Majapaikkamme on viehättävä tirolilainen 
kylä Seefeld lähellä Innsbruckia. Patikointireittejä on eri pituisia ja eri vaikeustasoja. Patikoidessa 
on hyvä muistaa, ettei ylös pääseminen ole retken ainoa kohokohta eikä kiipeäminen saa tuntua 
piinaavalta. Pitää malttaa aina silloin tällöin pysähdellä ja tutkia ympäristöä, koska kiivetessä katse 
on pidettävä usein maassa. Reittien varsilla on alppimajoja, joista saa kovan kiipeämisurakan jäl-
keen myös maittavia ‒ ja rasvaisia ‒ itävaltalaisia herkkuja. 

TIEDOT MATKASTA
1.–6.6.2020
Hinta 1.445 € jaetussa 2-hengen huoneessa 

(edellyttää 25 osallistujaa)
• 1 hengen huoneen lisämaksu 150 €
• Nais- tai miespaikalle ilmoittautuvan on 

varauduttava maksamaan 1-hengen huo-
neen lisämaksu, mikäli muista ilmoittau-
tuneista ei löydy huonekaveria

Matkan yksityiskohtaisempi selostus koti-
sivuilla oph-eläkeläiset.fi.

1. päivä  Finnairin aamulento Müncheniin yh-
teisen aamiaisen jälkeen. Münchenistä parin tunnin 
ajomatka Seefeldiin, jossa majoitumme viehättävään, 
perheomisteiseen 4-tähden Aktivhotel Veronikaan. Ho-
tellissa on muiden palveluiden ohella myös uima-allas ja 
sauna porealtaineen. Vieraat saavat päivittäin runsaan 
buffet-aamiaisen, iltapäiväkahvin leivonnaisineen ja nel-
jän ruokalajin illallisen – hemmottelua parhaimmillaan. 
Tutustuminen jalkaisin Seefeldiin ja yhteinen illallinen.

2. päivä  Aamiaisen jälkeen otamme mukaam-
me retkieväät ja lähdemme esimerkiksi noin 8 km pitui-
selle patikoinnille, jonka korkein kohta on runsaan 2 km:n 
korkeudessa, nousua ei kuitenkaan ole kuin vajaat 300 m. 
Ohitamme vesiputouksen, kuljemme Lehenwald-metsän 
halki Bodenalm Hutin kautta ja paluu Seefeldiin toista 
reittiä. Illallinen hotellissa.

3. päivä  Aamiaisen jälkeen patikkapäivä retkie-
väineen, illallinen hotellissa.

4. päivä   Aamiaisen jälkeen lähdemme ”ihmisten 
ilmoille” Innsbruckin kaupunkiin, joka on Itävallan Alp-
pien keskellä sijaitseva, talviurheilukeskuksena tunnettu 

noin 130.000 asukkaan kaupunki. Tutustumme kaupun-
kiin suomenkielisen oppaan kanssa. Vanhankaupungin 
kujat huokuvat keskieurooppalaista historiaa, mutta 
putiikit, kahvilat ja ravintolat tekevät alueesta samalla 
eloisan ja nykyaikaisen. Ja käänsitpä katseesi mihin suun-
taan tahansa, kaikkialla sinua ympäröivät Alppien uljaat 
rinteet, parhaimmillaan kolmen kilometrin korkeuteen. 
Päivän aikana yhteinen lounas. Paluu hotellille myöhään 
iltapäivällä, yhteinen illallinen.

5. päivä  Aamiaisen jälkeen lähdemme patikoi-
maan, mukanamme retkieväät. Illalla yhteinen läksiäis-il-
lallinen.

6. päivä  Runsaan aamiaisen jälkeen pakkaam-
me matkatavaramme ja lähdemme kohti Müncheniä. 
Münchenissä näemme kaupunkia suomeksi opastetulla 
kaupunkikertoajelulla ennen kuin saavumme lentoken-
tälle. Yhteinen lounas päivän aikana. Finnairin iltalento 
Helsinkiin klo 18.50 – 22.15. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.2.2020 mennessä.
Hotelli:  AKTIVHOTEL VERONIKA
 http://aktivhotel-veronika.at

Itävallan alppimaisemia ja patikkaa
1.-6.6.2020

Hintaan sisältyy:
• lennot Helsinki – München – Helsinki, sis. 1 matkalaukku 

ruumaan 23 kg, 1 käsimatkatavara 8 kg
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut
• 6 x aamiainen, 5 x illallinen, 1 x lounas, 3 x retkieväät
• 6 yön majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa
• suomenkielinen matkanjohtaja Helsingistä lähtien
• paikallinen patikkaopas patikointipäivinä

Vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Kon-Tiki Tours Ltd, 
KKV:n rekisterinumero 1929/00/MjMv, SMAL 39610



Jane Austenin ja Agatha Christien 
jalanjäljillä 25.-29.8.2020
Matka Jane Austenin ja Agatha Christien jalanjäljille.  Maailmankuulut kirjailijat yhdistettynä 

kauniisiin maisemiin. Pieniä kyliä, kirkkoja, nummia sekä Agatha Christien koti Greenwayssä. 

Tätä  kaikkea pääsemme ihastelemaan, kun matkaamme kuuluisan Bathin kylpyläkaupungin 

kautta Agatha Christien kotiseudulle Torquayhin.

TIEDOT MATKASTA
25.-29.8.2020
Hinta 1259 euroa jaetussa 2-hengen huoneessa 

(edellyttää 30 osallistujaa)
• 1-hengen huoneen lisämaksu 156 euroa.
• nais- tai miespaikalle ilmoittautuvan on va-

rauduttava maksamaan 1-hengen huoneen 
hinta, mikäli muista ilmoittautuneista ei 
löydy huonekaveria

Matkan yksityiskohtaisempi selostus kotisivuilla 
oph-eläkeläiset.fi.

Hintaan sisältyy:
• Finnairin suorat lennot Helsinki – Lontoo – Helsinki, sis.  

1 matkalaukku ruumaan 23 kg, 1 käsimatkatavara 8 kg
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut
• 4 x aamiainen, 4 x illallinen
• 4 yötä jaetussa 2-hengen huoneessa
• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut matkan ajan 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy
KKV:n rekisterinumero 4808/04/MjMv, SMAL 19395

1. päivä  Lento Lontooseen. Ensimmäinen koh-
de kylä, jossa on filmattu Ylpeys ja Ennakkoluulo. Kylä 
näyttää lähes samalta kuin jo 200 vuotta sitten. Jatkam-
me matkaa kohti Bathin kylpyläkaupunkia, majoittumi-
nen hotelliimme (1) ja yhteinen illallinen.

2. päivä  Aamiaisen jälkeen käynti Jane Auste-
nin museossa, minkä jälkeen lähdemme kohti Agatha 
Christien synnyinseutua. Pysähdymme Hay Tor -kiville, 
jonka lähellä olevassa hotellissa Agatha Christie kirjoit-
ti ensimmäisen kirjansa. Täällä olevan joen mukaan sai 
nimensä Poirotin sihteeri Miss Lemon! Poikkeamme Wi-
decomben kylässä, jonka kirkko ja pubi ovat 1400-lu-
vulta. Mahdollisuus lounastaa. Jatkamme Torquayhin 
rannikkokaupunkiin, johon majoitumme (2) seuraavak-
si kolmeksi yöksi. Yhteinen Illallinen.

3. päivä  Aamiaisen jälkeen lähdemme Agathan 
jalan jäljille Dartmouthin kaupunkiin, josta lyhyt lai-
vamatka Agathan kesäkotiin. Tutustumme siellä myös 
upeaan puistoalueeseen. Greenway on juuri sellainen 
kuin se oli Agatha Christien eläessä. Mahdollisuus lou-
nastaa. Ennen paluuta Torquayhin näemme vielä Agat-
han kotikirkon ja poikkeamme sen vieressä olevaan van-
haan ja ihastuttavaan majataloon. Yhteinen illallinen.

4. päivä  Aamiaisen jälkeen ensin Plymouthin 
satamakaupunkiin, sieltä Tavistockin kaupunkiin. Pi-
dämme tauon ja vielä reilun tunnin matka Port Isaa-
cin kylään, joka on tuttu Doc Martin tv-sarjasta. Täällä 
mahdollisuus kävellä pieniä katuja ja nauttia lounasta 
vaikkapa vanhassa 1700-luvulta peräisin olevassa pubis-
sa, jota myös käytettiin filmauksissa. Pitkän ja antoisan 
päivän päätteeksi palaamme takaisin Torquayhin. Yh-
teinen illallinen. 

5. päivä  Aamiaisen jälkeen kohti Salisburyn 
historiallista kaupunkia. Kaupunkikierroksen jälkeen 
mahdollisuus lounastaa ja tutustua vaikkapa Salisburyn 
kuuluisaan katedraaliin. Täältä jatkamme lentokentälle. 
Pysähdymme vielä pienessä Nether Wallopin kylässä, 
jossa kuvattu mm. Miss Marblen ”Murha Maalaiskyläs-
sä”. Iltalento Helsinkiin.

Hotellit: 1) BEST WESTERN LEIGH PARK 
  COUNTRY HOUSE HOTEL & VINEYARD 
  http://www.leighparkhotel.co.uk
                2) THE HEADLAND HOTEL  
  https://headlandtorquay.com



Adrianmeren rannalla sijaitseva Montenegro tunnetaan upeista vuoristomaisemistaan sekä 

sympaattisista rannikkokaupungeista, joissa näkyy Venetsian aikakauden vaikutus. Montenegro 

on vielä tuntemattomampi, mutta kohteessa on paljon samaa naapurimaan Kroatian kanssa. 

Myös Montenegrossa on kristallinkirkas merivesi, hienoja rantoja, vehreitä saaria, vesiputouksia, 

idyllisiä keskiaikaisia kaupunkeja.

TIEDOT MATKASTA
5.-10.10.2020
Hinta-arvio 1250 euroa jaetussa 2-hengen huoneessa 

(edellyttää 25 osallistujaa)
• 1-hengen huoneen lisämaksu 200 euroa.
• nais- tai miespaikalle ilmoittautuvan on varaudut-

tava maksamaan 1-hengen huoneen hinta, mikäli 
muista ilmoittautuneista ei löydy huonekaveria.

Matkan yksityiskohtaisempi selostus kotisivuilla 
oph-elakelaiset.fi 

Montenegron kiertomatka 5.-10.10.2020

1. päivä  Aamulento Kroatian Dubrovnikiin, 
josta lähdemme Zabljakin kaupunkiin. Yhteinen lounas, 
minkä jälkeen Unescon maailmanperintölistalle kuulu-
vaan Durmitorin kansallispuistoon. Matkamme jatkuu 
Kolasinin vuoristokaupunkiin. Majoittuminen hotelliin ja 
yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka 
noin 270 km.

2. päivä  Aamiaisen jälkeen Montenegron suu-
rimmalle järvelle – Biogradskolle. Biogradsko Goran kan-
sallispuisto on maailman toiseksi vanhin heti Yellowsto-
nen jälkeen. Alue on suojeltu jo 1800-luvun loppupuo-
lella ja se on lähestulkoon alkuperäisessä tilassa. Teemme 
kolmen kilometrin kävelykierroksen Biogradsko-järven 
ympäri. Mahdollisuus lounaaseen tai kahvitteluun. Il-
tapäivällä paluu takaisin hotellille ja loppupäivä vapaa. 
Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka 
noin 50 km.

3. päivä  Aamiaisen jälkeen Montenegron pää-
kaupunkiin Podgoricaan. Kävely ja tärkeimmät nähtä-
vyydet kaupungin keskustassa. Jatkamme Skadar-järvelle, 
joka on Albanian ja Montenegron rajajärvi sekä myös Bal-
kanin suurin järvi. Yhteinen lounas ja veneretki järvelle. 
Iltapäivällä Budvan ja Tivatin kaupunkien kautta Igaloon. 

Majoittuminen hotelliin ja yhteinen illallinen hotellin ra-
vintolassa. Päivän ajomatka noin 220 km.

4. päivä Aamiainen hotellissa. Tänään on oma-
toiminen päivä Igalossa tai voi nauttia hotellin tarjoamis-
ta palveluista. Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.

5. päivä   Aamiaisen jälkeen  kohti Perastin ran-
takaupunkia. Pienestä koostaan huolimatta kaupungis-
sa on 16 kirkkoa ja 17 Venetsian vallan aikaista palatsia. 
Täältä meriretki Gospa od Skrpjelan saarelle. Jatkamme 
Kotorin kaupunkiin, jossa kaupunkikierros. Mahdollisuus 
lounaaseen tai kahvitteluun. Myös Kotor ja Kotorin lahti, 
kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Kaupun-
gin muurien sisäpuolella on pikkukatuja, viehättäviä au-
kioita sekä arvokkaita barokki- ja renessanssityylisiä ra-
kennuksia. Iltapäivällä Tivatin rantakaupunkiin. Palaam-
me takaisin hotellille lautalla yli Kotorin lahden. Yhteinen 
illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka noin 95 
km.

6. päivä Aikaisen aamiaisen jälkeen kuljetus 
Dubrovnikin lentokentälle, josta lento Helsinkiin.

Hintaan sisältyy:
• lennot Helsinki – Dubrovnik – Helsinki, sis. 1 mat-

kalaukku ruumaan 23 kg, 1 käsimatkatavara 8 kg
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut
• 5 x aamiainen, 1 x lounas, 5 x illallinen
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut matkan 

ajan 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy
KKV:n rekisterinumero 4808/04/MjMv, SMAL 19395



 Hiihtoviikko viikolla 14, 28.3.-4.4.2020
 Ruskaviikko viikolla 37, 5.-12.9.2020
 Kaamoshiihto viikolla 48, 21.-28.11.2020

Majoitus on Laanilassa, noin 4 kilometriä Saariselältä, entisillä OKOn majoilla, jotka nykyisin ovat Aparthotel Kuuk-
keli Aurora. Alueella on kaksi isoa kelohonkaista majaa, joissa molemmissa on neljä kaikilla mukavuuksilla olevaa 
4-hengen huoneistoa sekä 3-hengen ja 2-hengen huoneet, joissa on televisio ja jääkaappi, suihku ja WC ovat yhteisissä 
tiloissa. Majoilla on erillinen saunarakennus, jossa on uima-allas.

Kaikille Laanila-viikoille yhteistä:
• Teemme lähialueella päiväretkiä hiihtäen tai patikoiden joko yhdessä tai pienissä ryhmissä, jotka muodostuvat 
kunkin kunnon ja hiihtotaitojen mukaan
• Sovittaessa voidaan tehdä retkiä kauemmas tai osallistua lähialueella järjestettäviin tilaisuuksiin
• Yhteinen tutustumisilta ja juttutuokio sunnuntaina sekä torstaina vähän juhlavampi illallinen pitkän pöydän ää-
ressä. Illan aika voi esittää ohjelmaa esimerkiksi laulua, ruonoja, tanssia, leikkejä tms.
• Viikon kustannukset ovat noin 400 – 450 euroa/henkilö riippuen siitä, minkälainen täyttöaste huoneisiin/huoneis-
toihin tulee. Hintaan sisältyvät asumisen lisäksi aamiainen, retkieväät, päivällinen, liinavaatteet ja pyyhkeet sekä muu 
yhteinen tekeminen majoilla. Matkat jokainen huolehtii itse.
• Osallistuminen päivittäisiin retkiin ja ohjelmaan on vapaaehtoista.
• Laanila-viikot järjestetään yhdessä OP Henkilöstö ry:n (OPH) kanssa
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1,5 kuukautta ennen tapahtumaa kotisivuilla (oph-eläkelaiset.fi) olevalla lomak-
keella tai sähköpostilla info@oph-elakelaiset.fi. Ilmoita mahdollinen erikoisruokavaliosi sekä tulo- ja lähtöaikasi majoil-
ta. Tiedustelut: info@oph-elakelaiset.fi tai Soile Lindfors, puhelin 040 570 9106.

Ilmoittautuminen:
- oph-elakelaiset.fi -sivuilla Tapahtumat-osiossa ko. matkan 
tiedoissa olevalla lomakkeella
- sähköpostilla info@oph-elakelaiset
-puhelimitse 040 570 9106/Soile Lindfors
Voit ilmoittautua nais- tai miespaikalle, mutta varaudu 
maksamaan 1-hengen huoneen lisämaksu, mikäli muista 
ilmoittautuneista ei löydy huonekaveria.
Matkoille ilmoittautuessa tarvitaan 
- vain yksi etunimi, joka voi olla mikä tahansa nimistäsi, 
joka on samalla tavalla kirjoitettu kuin passissasi oleva nimi
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- puhelinnumero
- huonekaverin nimi
- mahdollinen erikoisruokavalio

Matkavakuutus: Suosittelemme, että kaikilla 
osallistujilla on jo matkan varauksesta lähtien 
voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuu-
tus, jossa on kattava peruuntumisturva. Kunkin 
matkan matka- ja peruutusehdot tulee matka-
toimiston laskun liitteenä.

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hin-
ta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin sekä mat-
kanjärjestäjästä riippumattomista syistä tehtä-
vään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, vi-
ranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.

Matkojen hintoihin ei lisätä laskutuslisiä eikä 
toimisto- tai palvelumaksuja.

Laanilan retkien peruutusehdot: Viimeistään 30 
vuorokautta ennen alkamisajankohtaa peruute-
tusta varauksesta laskutamme 50 euroa/henkilö. 
Peruutus on maksuton, mikäli varaaja sairastuu 
äkillisesti, joutuu tapaturmaan tai kuolee, varaajan 
Suomessa olevaan omaisuuteen on kohdistunut 
huomattava omaisuusvahinko, tai varaajan avio- 
tai avopuoliso joutuu tapaturmaan tai kuolee.

Kaikille MATKAPOJAT OY:N TAI OY KON-TIKI TOURS LTD:N matkoille ilmoittautuminen

Aparthotel Kuukkeli Aurora
Viskitie 10, 99830 Saariselkä
OP Ryhmän henkilöstö ja eläkeläiset saavat kaikista Ma-
joitus Kuukkelin vuokramajojen  hinnoista 10 %:n alen-
nuksen. Varaukset ja tiedustelut, puhelin 044 3636 972 
tai sähköposti kuukkeli@saariselka.fi.
Majoitus Kuukkelin vaihtoehtoihin voit tutustua 
majoituskuukkeli.fi.

Laanila-viikot 2020



Kesäpäivät Maarianhaminassa
Sommardagarna i Mariehamn 18.-20.8.2020
Sydkustenin alueosaston edustaja esitti Hämeenlinnan kesäpäivillä meille kaikille kutsun tulla kesäpäiville Maarianhami-
naan. Noudatetaan kutsua ja lähdetään joukolla vähän toisenlaiseen ympäristöön viettämään mukavia yhdessäolon hetkiä, 
tapaamaan vanhoja tuttuja, saamaan uusia ystäviä ja vahvistamaan yhteenkuuluvuuttamme.

Under sommardagarna i Tavastehus framförde Sydkusten avdelningens representant en inbjudan till alla att delta i som-
mardagarna i Mariehamn. Låt oss mangrannt anta denna inbjudan för att bekanta oss med en litet annorlunda omgivning, 
träffa gamla bekanta, lära känna nya vänner, ha trevligt tillsammans och stärka gemenskapen.

Tiistai 18.8.2020
8.00 – 8.45 Ilmoittautuminen Viking Linen 
 Turun terminaalissa
8.45  M/S Amorella lähtee
9.00 – 10.00 Alueosastojen aktiivien tapaaminen 
 laivan auditoriossa
10.00 Kokouskahvit
10.30 Vuosikokous laivan auditoriossa
12.00 Buffet-lounas ruokajuomineen
14.10 Laiva saapuu Maarianhaminaan
14.30 Siirtyminen ja kirjautuminen 
 Hotell Pommerniin
19.00 Illallinen Restaurang Kvarter 5 
 (Hotell Pommern)

Keskiviikko 19.8.2020
    Aamiainen hotellissa
10.30  Päivän aktiviteetteja on mm. tutustumi-
nen Merenkulkumuseoon ja hiljattain kunnostettuun 
purjealus Pommerniin. Käymme kuuluisassa Stallhagen 
pienpanimossa, jossa tutustumme panimon tuotteisiin. 
Yritämme myös ehtiä panimon vieressä olevaan Kastel-
holman linnaan.

Torstai 20.8.2020
 Aamupalan jälkeen omaa aikaa
12.00 Hotellista uloskirjautuminen ja 
 siirtyminen satamaan
14.25 Viking Linen M/S Viking Grace lähtee
14.30 Buffet-päivällinen ruokajuomineen
19.50 Laiva saapuu Turkuun

Kesäpäivien sisältö hintatietoineen tarkentuu koti-
sivuillemme kevään aikana.
Ilmoittaudu viimeistään 15.7.2020 kotisivuillamme 
(oph-elakelaiset.fi) olevalla lomakkeella tai sähköpostilla 
info@oph-elakelaiset.fi tai puhelimella 040 5709 106/Soi-
le Lindfors. Alueosastot pyrkivät järjestämään yhteiskul-
jetuksia tai kimppakyytiä tarvitseville, joten ilmoittaudu 
mahdollisimman ajoissa.
Majoitusvaraukset: Hotell Pommern, Åland Hotels, 
puh. +358 18 15555 tai sähköpostilla info@alandhotels.fi 
(varaustunnus OPH-eläkeläiset)
Majoitushinnat: 120 euroa/2 hh/yö tai 110 euroa/1 hh/
yö, hintoihin sisältyy runsas buffetaamiainen

Tisdag 18.8.2020
8.00 – 8.45 Anmälning i Viking Lines Åbo terminal
8.45  M/S Amorella avgår
9.00 – 10.00 De regionala avdelningarnas aktiva 
 sammankommer i fartygets auditorium
10.00 Möteskaffe
10.30 Årsmöte i fartygets auditorium
12.00 Buffé-lunch inklusive matdrycker
14.10 Amorella anländer till Mariehamn
14.30 Förflyttning till och incheckning 
 i Hotell Pommern
19.00 Middag i Restaurang Kvarter 5 
 (Hotell Pommern)

Onsdag 19.8.2020
 Frukost i hotellet
10.30  Dagens aktiviteter startar. Vi bekantar oss med 
Sjöfarts-museet och det nyrenoverade segelfartyget Pom-
mern. Vi besöker det välkända bryggeriet Stallhagen och får 
avnjuta några smakprov. Vi skall också försöka hinna besöka 
Kastelholms slott, som ligger nära bryggeriet. 

Torsdag 20.8.2020
 Egen tid efter frukosten
12.00 Utcheckning från hotellet och 
 förflyttning till hamnen
14.25 Viking Lines M/S Viking Grace avgår
14.30 Buffé-middag inklusive matdrycker
19.50 Fartyget anländer till Åbo

Sommardagarnas program med prisuppgifter uppdate-
ras under vårens lopp på våra hemsidor.
Anmäl dig senast den 15.7.2020 medelst blanketten på 
våra hemsidor (oph-elakelaiset.fi) eller via e-post till info@
oph-elakelaiset.fi eller via mobilen 040 5709 106/Soile Lind-
fors. Regionens avdelningar strävar till att ordna med sam-
transporter för dem som behöver, så vänligen, anmäl dig i 
god tid, tack. 
Övernattningsbokningar: Hotell Pommern, Åland Hotels, 
tel. +358 18 15555 eller e-post  info@alandhotels.fi (reserve-
ringskod OPH-eläkeläiset).
Rumspriser: 120 euro/dubbelrum/natt och 110 euro för en-
kelrum/natt. I priset ingår riklig buffé-frukost. 

Sydämellisesti tervetuloa Maarianhaminaan!     Hjärtligt välkommen till Mariehamn!
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