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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan jäsen 
 

Vielä on kesää jäljellä, mutta ei aikaakaan kun syksy jo kolkuttelee ovella. Tässä kirjeessä kerrotaan 
loppuvuoden tapahtumat ja osa ensi vuoden tilaisuuksista. 
 

Asiaa jäsenkirjeistä ja OPH-eläkeläiset verkossa 
Syyskuun kävelyretki 15.9. 
Operettimatka Tallinnaan 7.12. 
Ilmajoen musiikkijuhlat 2017 
Kesäpäivät 2017  
 

Jäsenkirjeiden postitus ja jäsenmaksu 
 

Osaston hallitus on päättänyt uudistaa tämän vuoden aikana jäsenkirjeiden postituskäytäntöä. Tämä 
on viimeinen kirje, joka postitetaan kaikille.  Ensi vuonna ja siitä eteenpäin kirjeet toimitetaan 
vain vuosittain jäsenmaksun suorittaneille jäsenill e. Jäsenmaksun  vuodelle 2016 on suorittanut 
181 jäsentä. He saavat ensi vuonna jäsenkirjeet. Unohtuneen jäsenmaksun voit hoitaa osaston tilille 
ja saat ensi vuoden jäsenkirjeet. 
 
 Jäsenmaksu on 13 euroa.   
 Osaston pankkiyhteystieto on TSOP FI15 5730 0852 1 400 33.  
 

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. 

 
 
KAUPUNKIKÄVELY JA NÄSILINNA 15.9.2016 
 

Tänä vuonna ulkoiluretki on kaupunkikävely Tampereella. Hämeenpuisto päästä päähän alkaen 
Eteläpuistosta ja päätyen Näsikalliolle.  Kävelyn aikana tutustutaan kaupunkioppaan johdolla 
Hämeenpuiston varrella oleviin patsaisiin. Opastettu kävely kestää noin kaksi tuntia. Näsilinnassa 
tutustutaan opastetusti Milavida museoon ja lopuksi ruokaillaan Von Nottbeck ravintolassa sisältäen 
buffet alkupalat, pöytiin tarjoillun pääruoan ja buffet jälkiruoan. 
 

Lähtö Eteläpuistosta klo 10:30 Osuuskuntapatsaan lu ota. 
 Milavida noin klo 12:30 ja ruokailu klo 13:30 

Hinta jäseneltä 40 € ja seuralaiselta 50 €  
 
Hinta sisältää kaupunkioppaan maksun, pääsymaksun Milavida museoon ja opastuksen siellä sekä 
ruokailun Von Nottbeck ravintolassa. 
 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 1.9.2016 mennessä p uh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33.  
 
 
 



 

MATKA TALLINNAAN 7.-8.12. OPERETTI MUSTALAISRUHTINA TAR 
 

Tällä kertaa perinteisen joulukonsertin tilalle tarjotaan operettielämystä Tallinnassa. Meille on varattu 
V-H Tuoviselta matka Tallinnan 7.-8.12.2016. Tuovisen bussi on mukana koko matkan ajan. 
 
Hinta:    155 €/henkilö 2-hh, yhden hengen huoneesta lisämaks u 40 € 
 
Hintaan sisältyy:  Matkat Tuovisen turistibussilla ja matka kansipaikoin Viking Line XPRS 
   (laivamatka meno 11.30-14.00 ja paluu 18.00-20.30) 
   Matkatavarat saavat olla bussissa laivamatkojen ajan. 
   Majoitus 2-hh Nordic Hotel Forum **** 
   Buffet aamiainen hotelliaamuna 
   Estonia teatteri 7.12. klo 19.00 operetti Mustalaisruhtinatar 
   Ostoskierros paluupäivänä 
 
Joulutori on avoinna Raatihuoneentorilla. Paluupäivän ostoskierros sisältää mm. kynttiläpajan. 
 
Bussireitti ja aikataulu 7.12.2016  klo 6:40  Kyröskoski ST1 
     klo 7:00  Ylöjärvi liikekeskus 
     klo 7.20  Tampere Vanhakirkko 
     klo 8.00  Valkeakoski linja-autoasema 
Matkustajatiedot ja peruutusturva  
 

Mukana tulee olla voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä 
henkilöllisyystodistus. 
Jokaiselta lähtijältä tarvitaan nimi ja syntymäaika tiedot 7 viikkoa ennen matkaa. 
Ryhmämatka ei sisällä peruutusturvaa, joka oikeuttaisi maksunpalautukseen esim. 
sairaustapauksissa. Edullinen hinta edellyttää vähintään 40 lähtijää. 

 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 18.10.2016 mennessä  puh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 

 
ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT – OOPPERA MANNERHEIM 16.6.2 017 
 

Kesällä 2017 Ilmajoen musiikkijuhlat esittää Valtteri Torikan tähdittämän Mannerheim oopperan. 
Meille on varattu lippuja 50 kpl 16.6.2017 klo 14.00 näytökseen. Jos varaus maksetaan 30.11.2016 
mennessä on lipun hinta 66 €. Sen jälkeen liput maksavat 74 €.  
Nyt sinulla on mahdollisuus hyödyntää 8 € edullisempi hinta ja varmistaa paikkasi tälle retkelle 
maksamalla ennakkomaksu 66 € 29.11.2016 mennessä.  
 
Loppumatkan kustannus muodostuu bussin hinnasta ja ruokailusta, jotka peritään vasta vuoden 
2017 keväällä. Loppumaksussa huomioidaan myös jäsenetu. Tarkemmat tiedot ovat vuoden 2017 
kevään jäsenkirjeessä. Retkibussi lähtee Valkeakoskelta. 

 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 29.11.2016 mennessä  puh. 040 540 3489 
Maksa tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33 ennakkoma ksu 66 €.  
 

Lopuksi  
 
Tätä kirjoitettaessa Kolin kesäpäivät 2016 olivat vielä edessäpäin. Nyt kun kirje teille tulee ne on jo 
elettyä elämää. Kolilla esitetään ”kutsuhuuto” saapua vuoden 2017 kesäpäiville Tampereelle. 
Ajankohta on 15.-17.8.2017. 

  
 
Tervetuloa mukaan kaikkiin osaston tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
Hallitus 


