
Osaston pankkiyhteys: TSOP FI15 5730 0852 1400 33 

OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa        JÄSENKIRJE 
Ritva Ketonen, sihteeri         08.09.2015 
puh. 040-531 8233 
sähköposti: ritva.ketonen@elisanet.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan jäsen 
 

Lämpimät terveiset kesälaitumilta. Loppukesä oli kaunista ja se häivytti muistista kolean alkukesän. 
Tässä kirjeessä kerrotaan loppuvuodeksi suunnitelluista tapahtumista ja osaston vuosikokouksen 
päätöksistä. 
 

Vuosikokous oli 12.3.2015 Mäntässä 
 

Vuosikokoukseen osallistui 34 osaston jäsentä ja tutustumassa Gösta museon näyttelyyn oli lisäksi 
mukana seitsemän henkilöä. Osaston hallituksen puheenjohtajaksi kokous valitsi Tuula Rimpelän  
Tampereelta. Vuotuisen jäsenmaksun määrän kokous päätti pitää ennallaan, 13 euroa / jäsen.  
 
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun? 
 
Osaston pankkiyhteystieto on TSOP FI15 5730 0852 14 00 33.  
Maksa tapahtumiin osallistumiset osaston tilille he ti ilmoittautumisen jälkeen. 
Perehdy myös OPH-eläkeläisten sivuihin osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi    
Ilmoita sihteerille jos haluat jäsenkirjeen sähköis esti tai et ollenkaan. 

 
Loppuvuoden tapahtumat  
 
 24.09.2015  kotiseutu- ja ulkoiluretki Valkeakoskelle  
 25.10.2015 konsertti Viihteellä - Ryhänen, Hovi, Anttila, Yliopiston juhlasali Tampere 
 03.12.2015 Sorin sirkuksen joulushow LAS NECALAS 
 
 
KOTISEUTU- JA ULKOILURETKI VALKEAKOSKELLE 24.9.2015  
 

Matkaan lähdemme bussilla Vanhalta kirkolta klo 10:00  
Valkeakosken linja-autoasemalla olemme klo 10:30.  
 
Jatkamme matkaa Voipaalan kartanoon aamukahville.  
Tämän jälkeen tutustumme Suomen suurimpaan rautakautiseen puolustuslinnoitukseen tehden noin 
kahden kilometrin kävelyretken oppaan johdolla Rapolanharjulle. Maisemat ovat silmiähivelevät. 
Presidenteistämme Svinhufvud on syntynyt Rapolassa.  
Harjumaisemista jatkamme Jalkapallomuseoon ja käymme myös Mannerheim-museossa.  
Retkeilyn päätteeksi nautimme Päivölän kansanopiston buffetpöydästä lounaan.  
Paluumatkalle lähdemme noin klo 15:00. 

  
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 16.09.2015 mennessä  puh. 040 540 3489   
Hinta kaikilta osallistujilta 15 €. 
Hinta sisältää edestakaisen bussimatkan Tampereelta  Valkeakoskelle, kahvit, lounaan ja liput 
museoihin.  
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VIIHTEELLÄ KONSERTTI SUNNUNTAINA 25.10.2015 KLO 15: 00 YLIOPISTON JUHLASALI  
 

Vaihdetaan viihteelle maailmankuulun basson Jaakko Ryhäsen, tenori Jyrki Anttilan ja elävän 
legendan Seppo Hovin seurassa. Konserttiin on koottu nautinnollinen musiikkielämys 
rakastetuimmista sävelmistä. Viihteellä-konsertissa kuullan mm. Äänisen aallot, Ystävän laulu, 
Romanssi, Sinun silmiesi tähden, Ilta Volgalla ja Granada. Seppo Hovin lämpimät ja asiantuntevat 
juonnot nivovat kappaleet mukavasti yhteen. Lippuja on varattu 40 kpl ja konsertin väliajalle 
leivoskahvit. 
 
Ilmoittautuminen 23.09.2015 mennessä Mirja Lumialle  puh 040 540 3489. 
Hinta jäseneltä ja seuralaiselta sama 30 €  
Hinta sisältää lipun konserttiin ja väliaikakahvin 
 
 
 

SORIN SIRKUKSEN JOULUSHOW LAS NECALAS TORSTAINA 03.12.2015 KLO 18:00 
 

Tässäpä mainio tilaisuus tulla vaikkapa lasten ja lastenlasten kera kokemaan sirkuksen lumoa. 
 
” Lavalla nähdään lahjakkaista sirkuslaisista koostuva Esiintyjät-ryhmä. Joulushow:n jokainen 
yksityiskohta puvuista lavastukseen ja maskeeraukseen syntyy sirkuksemme intohimoisen 
henkilökunnan käsissä. Jokainen joulushow on rakkaudella rakennettu tarjoten lopputuloksen, joka 
on vertaansa vailla.” 
 
Muun muassa näin joulushowta luonnehdittiin Sorin sirkuksen nettisivuilla www.sorinsirkus.fi. 
Käy lukemassa lisää, katso kuvia ja innostu asiasta! 
 
Ennen esitystä on mahdollisuus ostaa väliaikatarjoilua. Mukana on myös lapsille sopivaa syötävää. 
Esitys kestää kaksi tuntia sisältäen 20 minuutin väliajan. 
Sorin sirkuksen osoite on Ahlmanintie 63, 33800 Tampere. Bussit 12,10 ja 31 tulevat lähelle. 
Lippuja on varattu 50 kpl edulliseen ryhmähintaan, josta vielä pieni lisäalennus osaston joululahjana. 
 
Lippujen hinnat: jäsen (eläkeläinen)  20 €, alle 15 -vuotias 17 €  ja muu aikuinen 25 € 
Ilmoittautuminen 08.11.2015 mennessä Mirja Lumialle  puh 040 540 3489. 
 
 

Suunnitelmia vuodelle 2016 
 

Myös tulevalle vuodelle on vuosikokouksen yhteyteen suunniteltu retkiohjelmaa. Tavoitteena on pitää 
vuosikokous Valkeakoskella iltapäivällä, käydä syömässä jossakin mukavassa paikassa ja mennä 
illansuussa Valkeakosken teatteriin nauttimaan Grease-musikaalista. Musikaali saa ensi-iltansa 
helmikuussa.  
Toukokuussa retki Helsinkiin tutustumaan merkkihenkilöiden viimeiseen leposijaan Hietaniemen 
hautausmaalla, lisäksi jokin muu sopiva käyntikohde Helsingissä tai matkan varrella ja tietysti hyvää 
ruokaa. 
Heinäkuussa Satahäme soi kutsuu meitä Ikaalisiin. Musiikkia ja ruokaa on sielläkin varmasti tarjolla. 
Maakuntaretkeilyä parhaimmillaan. 
Syyskuulle vähän erilainen ulkoiluretki. Voisimme kiertää opastetusti katselemassa Tampereen 
patsaita päätyen syömään Milavidaan tai johonkin muuhun lähellä olevaan mukavaan paikkaan. 
 
Valtakunnalliset kesäpäivät ovat ensi vuonna Kolilla Pohjois-Karjalassa 16.-18.8.2016. 
 
 
Tervetuloa tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
Hallitus  

 


