
 OPH-ELÄKELÄISET, ETELÄ-SUOMI 

 
 
TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2019 
 
OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomen osastolla 42. toimintavuosi.  Osaston muodostavat OP-Elä-
kekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavat henkilöt.  Sen tarkoituksena on luoda ja 
vahvistaa toimialueen eli Etelä-Suomen Osuuspankkiliiton eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, 
yhteistyötä ja yhteishenkeä sekä tuoda arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 
Toimintamme on jatkumo työelämässä solmittujen ihmis- ja ystävyssuhteiden hoitamiselle. 
 
Valtakunnallinen toiminta 
 

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua OPH-eläkeläisten valtakunnallisiin tapahtumiin ja 
matkoihin, joita vuoden 2019 aikana ollaan järjestämässä neljä kotimaahan ja neljä 
ulkomaille seuraavasti:   

 
1. Kesäpäivät Hämeenlinnassa 20.-22.8.2019, jonka yhteydessä on myös OPH-elä-

keläiset ry:n vuosikokous. 
2. Hiihtoretki Laanilaan 30.3.-6.4.2019 
3. Ruskaretki Laanilaan 7.14.9.2019 
4. Kaamoshiihto Laanilaan 23.-30.11.2019 
5. Matka Kreikkaan 19.-24.3.2019 
6. Matka Sorrento-Capri-Amalfin rannikko-Pompeji-Rooma 10-15.4.2019 
7. Matka Normandiaan 20.24.5.2019 
8. Patikkamatka Irlantiin (Tipperary, Wicklow ja Dublin)  22.-27.9.2019 

 
 Lisätietoja on mahdollisuus saada verkkosivuiltamme www.oph-elakelaiset.fi 
 
  
Oma toiminta 
 

Järjestämme teatteritapahtuman Hämeenlinnan Kaupunginteatteriin 16.2.2019.  Esi-
tyksenä on Agatha Christien tekstiin perustuva ”Kahvi mustana” – Hercule Poirot -
salapoliisitarina.  Yhdistys tarjoaa jäsenilleen teatterikahvit. 
 
Hallituksen ensimmäinen kokous pidetään 6.3.2019 Janakkalan Osuuspankin Turen-
gin konttorissa.  Kokouksessa käsitellään vuosikokousta valmistelevat asiat. 
 
Vuosikokous pidetään kevättapahtuman yhteydessä Osuuspankkiopistolla eli Kulttuu-
rikeskus Sofiassa.  Päiväksi on sovittu 28.5.2019 klo 12.00 alkaen.  Aloitamme tilai-
suuden lounaalla. Voidaan myös verestellä muistoja Hippoklubilla.  Vieraaksemme on 
pyydetty Aku Arjamoa kertomaan ajastaan Osuuspankkiopiston palveluksessa.  Hä-
nen työssä ollessaan hyvin monet meistä nykyisistä jäsenistä on opiskellut Osuus-
pankkiopistolla. 
 
Hallitus pitää vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseen ja alkusyksystä halli-
tus kokoontuu suunnittelemaan loppuvuoden ohjelmaa. 

 
 
 
 

http://www.oph-elakelaiset.fi/
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OPH-eläkeläiset ry:n kesäpäiville 20.-22.8.2019 Hämeenlinnaan toivotaan osastos-
tamme runsasta osanottoa.  Onhan matka kesäpäiville nyt harvinaisen lyhyt ja monet 
voivat yöpyä myös kotona.  
 
Hallitus suunnittelee lokakuulle jäsentapahtumaa Lahden seudulle. 
 
Hallitus on valmis suunnittelemaan muutakin toimintaa jäsenistön palautteen perus-
teella.  Alustavasti ehdotetaan Hyvinkäälle jäsentapahtumaa keväälle 2020. 
 

Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön 
 

Jäsenkirje toimitetaan kaksi – kolme kertaa vuodessa sähköpostitse niille jäsenille, 
jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa osastollemme. 
 
Sähköpostiviesteissä ja verkkosivuilla aktivoidaan jäseniä tiedottamaan yhteystiedot 
sekä viestittämään alueensa uusille eläkeläisille meistä ja OPH:n jäsensivuista.  Säh-
köpostina lähetettävässä jäsenkirjeessä on myös eräpäivä jäsenmaksulle (10 e) ja 
kutsu vuosikokoukseen.  Jäsenmaksun maksaneille jäsenille hyvitetään maksullisi-
sista tapahtumista jäsenetua, jos vuosikokous tämän toimintatavan hyväksyy. Tapah-
tumiin ovat puolisot tai kumppanit tervetulleita mukaan. 
 
Tapahtumat informoidaan OPH-eläkeläisten verkkosivulle www.oph-elakelaiset.fi 
(Alueosastot ->Etelä-Suomi), jota kehotetaan seuraamaan aktiivisesti. 
 
 
Janakkalassa 6.3.2019 
 
HALLITUS 
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