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OPH-ELÄKELÄISET RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

Vuosi 2019 oli eläkeläistoiminnan 43. toimintavuosi. OPH-eläkeläiset ry perustettiin 
vuosikokouksessa 2.9.2010. Sitä ennen eläkeläistoiminta OP ryhmässä oli aloitettu jo vuonna 1976 
nykyisen OP Henkilöstö ry:n jaostona. Omana yhdistyksenä toiminta alkoi 1.1.2011. Yhdistyksessä 
toimii 16 alueosastoa, joista kaksi on ruotsinkielistä. Nämä jäsenalueet on jaettu OP-liittojen 
alueiden mukaan. Lisäksi OPK-eläkeläiset kuuluvat OP keskuksen eläkeläisiin.  
 
Alueiden puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP ryhmän työsuhteen perusteella eläkettä saavien 
eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme iloa, hyvää oloa ja 
yhteisiä juhlahetkiä. 
 
 
Talous 

 
Yhdistyksenä OPH-eläkeläiset ry ei kanna jäsenmaksua. Toimintaan tarvittavat varat on saatu 
avustuksena OP Eläkesäätiöltä. Alueosastoilla on jäsenmaksut, jotka alueosastosta päätöksistä 
riippuen ovat erisuuruiset. Osuuspankit ja OP liitot ovat avustaneet alueosastojen toimintaa. 
 
Tilinpäätös on tilikaudelta 1 970,07 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että 
tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomaan ja siten lisäämään OPH-eläkeläiset ry:n omaa 
pääomaa. 
 
 
Tapahtumat  
 
Vuosikokous 20.8.2019 Hämeenlinnassa 

Ennen vuosikokousta oli alueosastojen aktiiveille järjestetty tilaisuus, johon osallistui 25 henkilöä. 
Tapahtuman alusti puheenjohtaja Eija Suni. Tilaisuudessa esitettiin alueosastoille 
sääntömuutosasia, joka käsitellään seuraavan vuoden vuosikokouksessa. 
 
Vuosikokouksen alussa vieraili OP Eläkesäätiön toimitusjohtaja Mika Kivinen valottaen tämän 
päivän eläke- ja talousasioita. Vuosikokoukseen osallistui 76 äänivaltaista jäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 8/2019- 8/2020 valittiin yksimielisesti Eija Suni Savonlinnasta. Hänen 
puheenjohtajakautensa on toinen. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien Pirkanmaan 
alueosaston edustajana Ritva Ketonen Pirkkalasta ja Pohjois-Karjalan alueosaston edustajana 
Kalervo Jurvanen Joensuusta. Heidän toimikautensa on 2019-2022. 
 
Vuosikokous ja kesäpäivät  
 
Kokoonnuimme vuosikokoukseen ja kesäpäiville Hämeenlinnaan 20.-22.8. Päiville osallistui 
kaikkiaan 98 henkilöä ympäri Suomea.  
 
Tiistai-iltaa vietimme juhlallisesti Hämeen linnan Leivintuvassa ohjelman ja tanssin kera. Juhlan 
avasi kesäpäiväisäntä Heikki Kilpeläinen sanoin ja sävelin. Iltaan toi terveisensä myös päivien 
tukija toimitusjohtaja Mika Helin, Etelä-Hämeen Osuuspankista. Kutsun seuraaville kesäpäiville, 
Maarianhaminaan, esitti Sydkustenin edustaja Kenneth Sandberg. Illan aikana tilaisuudessa vieraili 
myös Puntilan isäntä alias Jouni Lehtonen. Illan päätteeksi oli tanssia yhdenmiehen orkesterin 
Seppo Soittilan haitarin tahdissa. Hän myös viihdytti meitä illan aikana jutuillaan ja soitollaan. 
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Keskiviikon aamuna kesäpäiväväki lähti Lepaalle tutustumaan Lepaan kartanoon ja viininvalmistukseen, 
ohjelmassa oli myös viinin maistelua. Osa kilpaili sillä aikaa Lepaan Golfin 9-reikäisellä kentällä. Tämän 
jälkeen koko joukko siirtyi kartanon ravintolaan lounaalle. Säätkin suosivat meitä päivien aikana. Kun 
olimme lounaalla, alkoi sataa, illansuussa sade lakkasi ennen kuin lähdimme kaupunkikierrokselle. 
Kierroksen aikana tutustuimme taidemuseon näyttelyyn ja Hämeenlinnan kirkkoon, jossa meitä odotti 
pienimuotoinen konsertti. Täältä kuljimme Rantakasinolle, jossa oli iltapalaa ja karaokelaulua sekä 
halukkaille tanssia. Kesäpäiviin tyytyväisinä kävelimme leppoisassa kesäillassa hotellillemme. 
 
 
Laanilan viikot  
 
Käytössämme oli Aparthotel Kuukkeli Aurora Laanilassa eli entiset OKOn retkeilymajat. Laanilan 
viikoilla hiihtämässä (vko 14) oli 10+6 (eläkeläisetä+toimihenkilöä), ruskavaelluksella (vko 37) 10+5 
ja kaamoksessa (vko 49) 5+2. Hiihto- ja ruskaviikon osallistujat ovat jo löytäneet luonnossa 
liikkumisen ilon. Kaamosviikolle mahtuu vielä paljon mukaan. Toivomme, että jatkossakin Laanilan 
majat vetävät ja tuovat runsaasti luonnossa liikkumisesta nauttivia mukaamme. 
 
 
Matkat ulkomaille 
 
Vuonna 2019 eri matkakohteita oli tarjolla neljä, joista yksi oli vaellusmatka ja kolme Euroopan eri 
kohteisiin. Vuoden 2019 ulkomaan matkoista ei toteutunut Ateena ja risteily eikä Normannian -matkat 
osallistujien vähyyden takia. Muille matkoille oli riittävästi osallistujia. Matkat ovat omakustanteisia eikä 
yhdistys tue matkoja. 
 
Italia, Sorrento - Rooma 
Matka tehtiin 10.-15.4.2019. Matkalle osallistui 36 henkilöä. Matkamme vie meidät Italian 
kauneimmille alueille, ikuisesta Roomasta Vesiuvius-vuoren ja Napolin ohi edelleen etelään 
sinisten merimaisemien ikuistamiin rannikkokaupunkeihin Sorrentoon ja Amalfille. Kävimme 
tutustumassa mielenkiintoisiin Pompeijan kaivauksiin ja Caprin saareen. Matkamme huipuksi 
pääsemme roomalaisten jäljille ja tutustumme Ikuiseen Kaupunkiin Roomaan. Matkalaiset viihtyivät 
tutussa seurassa ja hyvin suunnitellussa matkassa. 
 
Patikkamatka Irlantiin  
Matka tehtiin 22.-27.9.2019. Matkalle osallistui 31 henkilöä. Dublinin eteläpuolen kukkulat ja vanhat 
pikkukaupungit lumosivat maisemillaan ja tunnelmalla. Tipperarystä käsin patikkaretket 
suuntautuivat Knockmeadown vuorille, Cahirin kylään, Kilkennyn maalaismaisemiin, Slievenamon 
vuorille sekä Wicklown vuorille. Tutustuimme myös oluen valmistukseen ja vietimme Irlantilaista 
iltaa. Matkalaiset palasivat kotiin hyvissä voimin ja matkaan tyytyväisinä! 
 
 
Vuoden 2019 tapahtumien yhteenveto 

 ajankohta     osallistujia  

    

Hiihtoretki, Laanila 30.3.-6.4.2019 10+6 

Ruskaretki, Laanila 7.-14.9.2019  10+5 

Kaamoshiihto, Laanila 23.-30.11.2019  5+2 

Kesäpäivät Hämeenlinna 20.-22.8.2019 98 

Italia, Sorrento - Rooma 10.-15.4.2019 36 

Irlannin patikkamatka 

Ateena ja saaristoristeily – ei toteutunut 
Normandian rannikko – ei toteutunut 
 

22.-27.9.2019 

kevät 2019 

kevät 2019 

31 
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Toiminta alueosastoissa 
 

Maakunnissa eläkeläisosastojen toimintaan on kuulunut vuosikokousten lisäksi tapaamisia ja 
kesäretkiä. On tutustuttu lähiseudun kulttuuriin sekä tehty konsertti- ja teatteriretkiä lähelle ja välillä 
vähän kauemmaksikin.  
 
Tästä toiminnasta lämmin kiitos alueosastojen aktiiveille, jotka jaksavat kannustaa jäsenkuntaansa 
osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin. Alueosastojen toiminta onkin hyvin vilkasta, sillä niihin 
osallistuu vuosittain yli 3500 jäsentä. 
 
 
Tiedottaminen 
 
Vuosittainen jäsentiedote postitettiin koko jäsenistölle joulukuun alussa. Ajankohtaisia asioita ja 
tapahtumien kuulumisia on luettavissa kotisivuillamme www.oph-elakelaiset.fi. Loppuvuodesta 
perustettiin omat Facebook-sivut, johon loppuvuoteen mennessä liittyi lähes 500 jäsentä. 
 
Jäsenistö 
 

Tämän hetkisen jäsenluettelon pohjana on lokakuulta 2017 oleva OP Eläkekassan/-säätiön 
eläkkeensaajarekisteri, jota on täydennetty jäsenten omilla ilmoituksilla. Oph-eläkeläisiä oli vuoden 
2019 päättyessä 10535. Jäsenmäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 894 eläkeläisellä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 
     Alueosaston henkilömäärä       2019         (2018) 

Etelä-Pohjanmaa 355 (363) 

Etelä-Suomi 1133 (1166) 

Kaakkois-Suomi 603 (634) 

Kainuu 189 (203) 

Keski-Pohjanmaa 298 (335) 

Keski-Suomi 461 (483) 

Lappi 349 (377) 

OPK-eläkeläiset 2690 (3085) 

Pirkanmaa 716 (714) 

Pohjois-Karjala 466 (494) 

Pohjois-Pohjanmaa 498 (525) 

Pohjois-Savo 470 (493) 

Satakunta 519 (588) 

Suur-Savo 378 (431) 

Sydkusten 121 (128) 

Varsinais-Suomi 1071 (1161) 

Österbotten 218 (249) 

   

Yhteensä 10535 (11429) 
 
 
Hallitus 

Hallitus kokoontui kauden aikana viisi kertaa. 
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OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2019 saakka 

 
Eija Suni   Savonlinna, puheenjohtaja 

Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020), varapuheenjohtaja 

Kenneth Sandberg  Helsinki, Sydkusten (2021) 
 

OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2019 alkaen 

 
Eija Suni   Savonlinna, puheenjohtaja 

Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020), varapuheenjohtaja 

Kenneth Sandberg  Helsinki, Sydkusten (2021) 
Ritva Ketonen  Pirkkala, Pirkanmaa (2022) 
Kalervo Jurvanen  Joensuu, Pohjois-Karjala (2022) 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors Lopelta. 
 
Toiminnantarkastajat 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HT, Kuopio 

Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HT, Kitee 

 
 Arvio tulevasta toiminnasta 

 
Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun. Haasteenamme on saada uudet 
eläkeläiset liittymään joukkoomme. Osa heistä on ollut aktiivisesti mukana OPH:n toiminnassa ollessaan 
työelämässä. Heistä toivommekin saavamme uusia aktiivisia jäseniä joukkoomme. Jäsenistömme 
toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja tiedottamisen ajantasaistamiseen ovat vahvat. 
 
Hallituksessa tehtiin jo edellisen toimintavuoden lopussa päätös ottaa käyttöön oma jäsenrekisteri.  
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ovat vieneet asiaa eteenpäin ja rekisteri saataneen käyttöön vuoden 
2020 alussa. Rekisteri tulee helpottamaan myös alueosastojen oman jäsenistön tiedottamista ja 
jäsenmaksujen perintää. Hallitus on jatkanut strategiasuunnitelman toteuttamista aktiivisen toiminnan 
ylläpitämiseen ja jatkumiseen. 
 
Helsingissä 21. helmikuuta 2020 
 
OPH-eläkeläiset ry 
 
Hallitus 


