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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 

Tänä vuonna saamme vieraaksemme OPH-eläkeläisiä ympäri Suomea sillä 
kesäpäivät vietetään Tampereella 15.-18.8.2017. Valmistelut ovat hyvässä 
käynnissä. Kesäpäivien ohjelma tulee OPH-eläkeläisten kotisivulle. Sieltä löytyy 
myös ohjeet kesäpäiville ilmoittautumisesta. 

 
Ennen kesäpäiviä on oman osaston tapahtumissa tarjolla vuosikokouksen lisäksi 
teatteria ja oopperaa. Loppuvuodeksi suunnitelmissa on Cats-musikaali ja 
joulukuulle jokin tapahtuma. 

 
Jäsenkirje ja jäsenmaksu 
 

Hallituksen päättämän uuden käytännön mukaan jäsenkirjeet postitetaan vain 
niille jäsenille jotka ovat maksaneet edellisenä vuonna jäsenmaksun. Tämä on 
ensimmäinen uuden käytännön mukainen kirje. Se postitetaan vain heille jotka 
ovat suorittaneet vuoden 2016 jäsenmaksun. Sama käytäntö jatkuu tänä 
vuonna, joten maksamalla vuoden 2017 jäsenmaksun varmistat jäsenkirjeiden 
saamisen ensi vuonna ja tapahtumat jäsenetuhintaan. 

 
Jäsenmaksu on 13 euroa 
Osaston pankkiyhteystieto on TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 
Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2017. 

 
Suorita jäsenmaksu näillä tiedoilla. Erillistä maksukuittia ei postiteta. 
Jos et vielä saanut kirjettä sähköisesti, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi 
sihteerille. Pyrimme vähentämään kirjepostia mikäli se sinulle sopii. Sihteerin 
sähköpostiosoite on kirjeen yläreunassa. 

 
OPH-eläkeläiset verkossa 
 

OPH-eläkeläisillä on kotisivut osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi. Sieltä löytyy 
tietoa myös alueosastojen toiminnasta ja mm. osastomme jäsenkirjeet. 
Kannattaa käydä perehtymässä kotisivuihin. 

 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 
 

Vuosikokous, tutustuminen Kimmo Pyykön näyttelyyn ja Kangasala-taloon 16.2. 
Teatteri Katoava maa ja lounasruokailu, teatteri Frenckell 16.3. 
Mannerheim-ooppera Ilmajoen musiikkijuhlilla 16.6. 
Musikaali Cats Tampereen teatterissa 6.10. 
Joulukuussa konsertti, teatteri tms. 

 
  Ilmoittautuminen vuosikokokseen Ritva Ketoselle ja  
  muihin tapahtumiin Mirja Lumialle. 

 
 



 
VUOSIKOKOUS JA KANGASALA-TALO 16.2.2017 
 
Vuosikokous 
  
Aika  Torstaina 16.2.2017 klo 10:45 kahvit ja klo 11:00 kokous 
Paikka Kangasalan Seudun Osuuspankki, Kuohunharjuntie 26, Kangasala. 
 

Vuosikokouksen jälkeen siirrymme Kangasala-taloon jossa tutustumme talon 
lisäksi Kimmo Pyykkö-taidemuseon näyttelyyn. Kierroksen jälkeen ruokailu.  
 
Armas Galleria&Keittiön salaattipöydässä on tuoretta salaattia, luomuhärkäpapu-
juuressalaattia, savukalasalaattia ja luomukananmunaa. Lämmin ruoka on 
kananpoikaa ja kasviksia miedossa kookoscurryssä (saatavilla myös kasvis), 
keitettyä ohraa ja leivät. Ruokajuomana vesi tai kotikalja ja lopuksi kahvit sekä 
marjapiirakka. 

 
Lounas, Kimmo Pyykön näyttely ja talon tutustumiskierros maksaa 15 
euroa / osallistuja. Sama hinta jäseneltä ja seuralaiselta.  

 
Yhteiskuljetusta ei järjestetä.  
Bussi numero 40 Koskipuistosta klo 9:55 ja 10:15, matka-aika Kangasalle noin 
35 min. Omalla autolla tulijat voivat katsoa pysäköintipaikkoja Kangasala-talon 
sivulta kohdasta ”Katso tästä pysäköintipaikat”. Kiekkopaikkoja on mm. torilla. 

 
Ruokailu Kangasala-talossa toteutuu vain jos ruokailijoita on vähintään 
20 henkilöä. 
Kokouskahvien ja ruokailun tilaamiseksi pitää ilmoittautua. 
Voit osallistua halutessasi vain vuosikokoukseen. 

 
Ilmoittautuminen Ritva Ketoselle 31.1.2017 mennessä  
puh. 040-531 8233 tai sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi. 
Maksa 15 e/hlö 31.1.2017 mennessä tilille  
TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 

 
TEATTERIA TAMPEREELLA  16.3.2017 PÄIVÄNÄYTÖS 
 

Tampereen teatterin Frenckell-näyttämöllä tammikuussa 2017 saa ensi-iltansa 
Satu Rasilan vahva ja koskettava Katoava maa. Se on tarina ikääntyvästä 
avioparista jonka elämään tunkeutuu kutsumaton vieras, Alzheimer.  

 
Lippuja on varattu 50 kpl päivänäytökseen torstaina  
16.3.2017 klo 14:30. Varaus on vahvistettava kuukautta aikaisemmin.  
Teatterille on varattu myös lounasruokailu ennen esitystä klo 12:45 ja 
väliajalle kahvit leivoksen kera.  

 
Voit valita koko paketin tai jättää lounasruokailun pois. 

 
Hinta:  Koko paketti; Lounas, lippu näytökseen ja väliaikakahvit, 50 euroa / hlö.  
  Lippu näytökseen ja väliaikakahvit, 37 euroa / hlö. 
 

Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 15.2.2017 mennessä  
puh. 040 540 3489 
Maksa 15.2.2017 mennessä tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 

 
Mirja Lumia jakaa liput esitykseen ruokailun yhteydessä tai teatterin lämpiössä 
ennen esitystä. 

 



 
MANNERHEIM-OOPPERA ILMAJOELLA  16.6.2017 
 

Tästä tapahtumasta kerrottiin alustavasti jo viime vuoden toisessa 
jäsenkirjeessä. Kaikki paikat on varattu ennakkoon. Peruutuspaikkoja voit 
tiedustella Mirja Lumialta puh. 040 540 3489. 

 
Loppumaksu on 28 €/hlö jäseneltä ja seuralaiselta. Loppumaksu sisältää 
bussimatkan ja ruokailun monipuolisesta Koskenkorvan Trahteerin 
noutopöydästä. Aikaisemmin on maksettu lipun hinta 66 euroa. 

 
Bussin reitti ja aikataulu  Valkeakoski linja-autoasema klo  7:30 
     Tampere Vanha kirkko  klo  8:15 
     Ikaalinen, Neste   klo  9:00 
     Parkano     klo  9:30 
     Koskenkorvan Trahteeri  klo 11:30 
     Mannerheim-ooppera  klo 14:00 
 

Maksa 5.5.2017 mennessä tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33 retken 
loppumaksu 28 e/hlö. 
 
 

CATS-MUSIKAALI, PÄIVÄNÄYTÄNTÖ PERJANTAINA 6.10.2017 klo 14:30 
 

Tampereen Teatterille on myönnetty lupa valmistaa maailmankuulusta 
musikaalista oma, ainutlaatuinen versio! Tähän upeaan tilaisuuteen tarttuu 
ohjaaja Georg Malvius. Cats on valtava musikaali-ilmiö. Vuoden 1981 ensi-illan 
jälkeen se on rikkonut kaikki ennätykset, ja sen on nähnyt lähes 80 miljoonaa 
katsojaa ympäri maailman.  

Tampereen Teatterin esityksen rooleissa mm. Risto Korhonen, Ritva Jalonen, Lari 
Halme, Tero Harjunniemi ja Helena Rängman. 

Lippuja on varattu 50 kpl jotka on lunastettava kuukautta ennen esitystä. 

Lippu parhaalta paikalta ja väliaikakahvit leivoksen kera 62 €. 
 
Ilmoittautuminen Mirja Lumialle 4.9.2017 mennessä  
puh. 040 540 3489 
Maksa 4.9.2017 mennessä tilille TSOP FI15 5730 0852 1400 33. 
 
Mirja Lumia jakaa liput teatterin lämpiössä ennen esitystä. 

 
 
Hyvää alkanutta itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuotta kaikille. 

 
Tervetuloa mukaan tapahtumiin! 

 
OPH-eläkeläiset Pirkanmaan 
Hallitus 

 
 
 
 
 
 

Liitteenä  vuosikokouksen esityslista 
 


