
 

OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa       JÄSENKIRJE 1/2016 
Ritva Ketonen, sihteeri         
puh. 040-531 8233 
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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan jäsen 
 

Taas on vuosi vaihtunut ja toiminta käynnistyy vuosikokouksen merkeissä. Vuosikokous on 
Ikaalisissa ja siihen on liitetty myös muuta ohjelmaa. Tervetuloa mukaan kaikkiin osaston järjestämiin 
tilaisuuksiin virkistäytymään toisten seurassa ja nauttimaan tapahtumien annista. 
 

Jäsenkirjeiden postituksesta ja jäsenmaksusta 
 

Osaston hallitus on päättänyt uudistaa tämän vuoden aikana jäsenkirjeiden postittamista. Jatkossa 
jäsenkirjeet postitetaan kirjeenä tai sähköpostilla vain niille jäsenille jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa edellisenä vuonna. Eli, maksamalla vuoden 2016 jäsenmaksun saat jäsenkirjeet 
vuonna 2017. Tällä halutaan vähentää kuluja ja kohdentaa jäsenkirjeet vain niille jäsenille jotka ovat 
kiinnostuneet saamaan tietoa toiminnasta. Kirjeitä on toimitettu postin kautta noin 450 kpl ja 
sähköpostilla 110 kpl. Vuonna 2015 jäsenmaksun suoritti 179 jäsentä. 
 
 Jäsenmaksu on 13 euroa.   
 Osaston pankkiyhteystieto on TSOP FI15 5730 0852 1 400 33. 
 Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2016.  
 

OPH-eläkeläiset verkossa  
 

OPH-eläkeläisillä on kotisivut osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi. Sieltä löytyy myös tietoa 
alueosastojen toiminnasta ja mm. osastomme jäsenkirjeet. Kannattaa käydä perehtymässä 
kotisivuihin. Kirjeposti kulkee vain niin kauan kuin saamme osoitetarrat Eläkekassalta. 

 
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma 
 
 9.3. vuosikokous ja kotiseuturetki Ikaalisiin, 
 27.4. retki Helsinkiin, Hietaniemen hautausmaa ja Vallilan uusi OP-keskus 
 7.7. Sata-Häme soi, Ikaalinen sali, Valkea  Ruusu konsertti 
 syyskuussa opastettu kävelykierros, Tampereen patsaat, nähdävyydet ja Milavida 
 marras/joulukuussa teatteri tai konsertti.  
 
VUOSIKOKOUS JA KOTISEUTURETKI IKAALISIIN 9.3.2016.  
 
Vuosikokous 
 
Aika  9.3.2016 klo 10.00 kahvit ja klo 10.30 kokous  
Paikka  Satapirkan Osuuspankki Ikaalisten konttori,  kokoustilat 
  Vanha Tampereentie 10, 39500 Ikaalinen  
 

Ennen kokousta pankin puheenvuoro ja kokouskahvit kaikille osallistujille.  
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen retkiohjelma ja lounas.  
Voit osallistua vain kokoukseen, mutta ilmoittaudu siitä huolimatta kokouskahvitarjoilun takia. 
Tilausliikenne Ari Mattilan bussi lähtee Valkeakoskelta Tampereen kautta Ikaalisiin. Omalla autolla 
kokoukseen tulijat voivat tulla retken kiertoajelulle mukaan bussiin. 
 

Retken ohjelma  
 

Vuosikokouksen jälkeen noin klo 11:15 siirrytään bussilla tutustumaan Löytöjen Puotiin. Se sijaitsee 



 

Wanhan Kauppalan sydämessä vuonna 1862 valmistuneessa Eräsen Kauppahuoneessa. Liikkeen 
valikoimiin sisältyy runsaasti erilaisia antiikkitavaroita. Siellä pääsee aistimaan menneiden aikojen 
lumoa. 
Puodilta mukaan tulee paikallinen opas ja tehdään kiertoajelu tutustuen Wanhaan Kauppalaan. Retki 
päättyy noin klo 13:00 lounaspaikalle Ravintola Ryytiin, joka sijaitsee Ikaalisten Kauppakeskus 
Kompissa. Lounas sisältää keiton, salaatin, lämpimän kotiruoan ja jälkiruoan sekä kahvin. 
Kotimatkalle lähdetään noin klo 15:00. 
 
Bussin reitti ja aikataulu Valkeakoski linja-autoasema  klo    8:15 
    Tampere Vanha kirkko  klo    9:00 
    Ylöjärvi pv-pysäkki  klo    9:20 
    Hämeenkyrö pv-pysäkki  klo    9:35 
    Kyröskoski St1   klo    9:40 
    Ikaalinen   klo  10:00 
 
Retken hinta muodostuu tilausbussin ja lounaan hinnasta. Vuosikokoukseen osallistuville 
osaston jäsenille lounas tarjotaan osaston varoista . 
 
Hinta:  Bussimatka ja lounas jäsenelle 16 euroa ja seuralaiselle 25 euroa. 
 Omalla autolla tulijat, lounas jäsenelle 0 euroa j a seuralaiselle 9 euroa. 
 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 25.2.2016 mennessä puh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33.  
 

RETKI HELSINKIIN 27.4.2016 HIETANIEMEN HAUTAUSMAA J A VALLILAN UUSI OP-KESKUS  
 
Monen merkkimiehen ja -naisen viimeinen leposija on Hietaniemen hautausmaalla. Kiertokävely 
hyvän oppaan johdolla antaa paljon tietoa suomalaiseen elämään eri aloilla vaikuttaneista 
henkilöistä. Tätä on tarjolla retken alkupuolella. Hietaniemen kierroksen jälkeen lounas Bottalla. 
Lounaan jälkeen siirrytään Vallilaan Teollisuuskadulle uuteen OP-Keskukseen. Siellä pääsemme 
käsiksi oman historiamme havinaan  kiertäessämme OP-museossa. Retki toteutetaan jos matkalle 
lähtijöitä on vähintään 30. 
 
Bussi reitti ja aikataulu Sastamala linja-autoasema klo   6:30 
    Kyröskoski St1   klo   7:15 
    Tampere Vanha kirkko  klo   8:00 
    Valkeakoski linja-autoasema klo   8:35 
    Kahvitauko matkalla 
    Hietaniemen hautausmaa klo  11:00 
    Lounas    klo  12:45 
    Vallilakortteli, OP-museo klo  14:30 
 
Kotimatkalle lähdemme noin 15.30. Helsingin retkillä on aikaisemminkin ollut nostalgiakohteita – niin 
tälläkin kertaa. Retken hinta muodostuu tilausajobussin hinnasta, opastuksesta hautausmaalla ja 
lounaasta. 
 
Hinta: Jäseniltä 40 euroa ja seuralaisilta 45 euroa  
 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 31.3.2016 mennessä puh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33.  
 

SATA-HÄME SOI 7.7.2016 VALKEA RUUSU KONSERTTI 
 

Keskikesällä Ikaalinen puhkeaa kukkaan Sata-Häme Soi tapahtuman pyörteissä.Tähän kesäiseen 
tapahtumaan on nyt helppo osallistua, kun paikalle voi tulla leppoisasti tilausbussin kyydillä. Valkea 
Ruusu konsertti esitetään Ikaalinen-salissa, Koulup olku 4.  Konsertissa esiintyy kotimainen 
orkesteri solisteineen. Lippuja on varattu 50 kpl. Tällä hetkellä esiintyjien nimiä Sata-Häme Soi 
tapahtuman järjestäjät eivät vielä voineet meille ilmoittaa. Mutta ei tarvitse ”ostaa sikaa säkissä” sillä 
esiintyjät voi tarkistaa myöhemmin verkkosivulta www.satahamesoi.fi. 
 



 

Bussin reitti ja aikataulu Valkeakoski linja-autoasema klo  15:15 
    Tampere Vanha kirkko  klo  16:00 
    Yjöjärvi pv-pysäkki  klo  16:20 
    Hämeenkyrö pv-pysäkki klo  16:35 
    Kyröskoski St1   klo  16:40 
    Ikaalinen   klo  17:00 
 
Konsertti alkaa klo 18:00 joten aikaa jää mukavasti kierrellä vähän isolla tapahtuma-alueella 
astimassa tunnelmaa. Paluumatkalle lähtö heti konsertin jälkeen. Bussikyyti toteutetaan jos siihen 
lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä. Väliaikakahvit omakustanteisesti. Jäsenen jäsenetu lipun 
hinnasta on 5 euroa. 
 
Hinta: Bussimatka ja konserttilippu jäseneltä 49 eu roa ja seuralaiselta 54 euroa.  
 Pelkkä konserttilippu jäseneltä 33 euroa ja seurala iselta 38 euroa.  
 Keneltä ja kuinka liput saa, voi kysyä ilmoittautum isen yhteydessä.  
 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 26.5.2016 mennessä puh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 
 
 

KOLIN KESÄPÄIVÄT  16.-18.8.2016 
 

Olethan huomioinut saamastasi OPH-eläkeläiset ry:n vuoden 2016 ohjelmasta Kolin kesäpäivät. 
Osastomme antaa matka-avustuksen vuosikokoukseen osallistuneille jäsenille talousarvion 
puitteissa. 
 
 
Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
Hallitus 
 
 
 
 
 

Liite: Vuosikokouksen esityslista 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


