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Viisi vuosikymmentä Pirkanmaalla  

Osuuspankkiveteraaneista OPH-eläkeläisiin 

 

Aluksi 

 
Osuuspankeista eläkkeelle jääneiden virkistystoiminta on jatkunut Pirkanmaalla 

puoli vuosisataa. Osuuspankki veteraanien toiminnan tarkoituksena on alusta 
alkaen ollut samat päämäärät kuin mitä nykyisissä OPH-eläkeläisten 

säännöissä kerrotaan. Tämä on tullut hyvin esille vanhoista kirjeistä, 
pöytäkirjoista ja toimintasuunnitelmista. 

 
Tähän historiikkiin on koottu tiedot arkistosta löytyneistä aikaisemmin 

kirjoitetuista historiikeistä vuosilta 1968-2008. Viimeisen vuosikymmenen 
tapahtumista kertomus on uutta historiikkiä. Mukana on myös tekstiä 

elävöittäviä suoria lainauksia. Ne on kirjoitettu kursiivilla. 

 
Käsin kirjoitettuun jäsenluetteloon, vuodelta 1972, on tekijä alaviitteeksi 

kirjoittanut viestin selvästikin jälkipolvia ajatellen. ”Oi aikoja, kun näin 
alkeellisesti piti kaiken alkaman. Nykyiset toimihenkilöt varmaan hymyilevät 
tälle”. 
 
Alkusysäys toiminnalle 

 

Vuonna 1988 eläkeläistoimintaa oli ollut jo 20 vuotta. Näiden vuosien 
toiminnasta kertovasta, vuosikokouksessa esitetystä, yhteenvedosta löytyy 

hyvä kuvaus miten toiminta on saanut alkunsa. 
 

”Vaikka hämäläisiä on sanottu hitaiksi, ei se ainakaan täällä Pirkka-Hämeessä 
pidä paikkaansa. Täällä on toimeen tartuttu hyvällä menestyksellä ennenkuin 
muualla on edes tarvetta huomattukaan, kuten seuraavassakin ilmenee. 
Maaliskuun 15 päivänä 1968 kokoontui Aleksi Kallosen kutsumana Tamperelle 
Tuotannon ravintolaan neljätoista entistä Osuuspankin johtajaa, yksi virkailija 
sekä ”noviisina” toimessa oleva pankinjohtaja. Tässä kokouksessa todettiin, 
että eläkkeelle siirtyvillä pitää olla jotain yhteistä joka paljolti muistuttaisi 
työstä ja antaisi mahdollisuuden kokoontumisiin ja työtovereiden tapaamiseen. 
Näin tuumattiin silloin ja päätettiin perustaa laatuaan ensimmäinen 
Osuuspankkiveteraanien kerho. Kerhon nimeksi sovittiin Pirkka-Hämeen Op-
veteraanien Kerho. Jäseneksi  hyväksytään kaikki Op-johtajat ja virkailijat, 
jotka ovat eläkkeelle siirtyneet ja ovat liiton alueelta. 
Toiminta alkoi ripeästi. Yhteisiä retkiä tehtii. Yksi retkistä tehtiin 10.-11.8. 
Helsinkiin Gebhard-opistolle. 
Alkuaikoina yhteydenpito jäsenistöön oli työlästä. Kaikki tiedotteet ja kyselyt 
tehtiin ja kirjoitettiin omilla vanhoilla koneilla ja postitettiin henkilökohtaisesti 
jäsenille. Nyt ovat nämä vaikeudet poistuneet liiton ystävällisellä tuella. Tästä 
olemme suuresti kiitollisia. 
Myös kerhotoiminnan laajentaminen koko järjestöä kattavaksi on ollut 
johtokunnassa pohdittavana. Parhaaksi katsottiin yhteydenpito ja neuvottelut  
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Op-toimihenkilöiden kanssa. Matti Raatikainen ja Viljo Kiviranta kävivät monet 
neuvottelut ja sovittiin, että eläkeläistoiminta liitetään jaostona Toimihenkilöt 
ry:hyn. Asiaa valmisteltiin ja perustava kokous voitiin pitää Tampereella 27.-
28. marraskuuta 1976. Paikalla oli 90-100 henkeä. Tämä oli suuri saavutus. 
Nyt tulee mahdollisuus osallistua suurempiin matkoihin ja tilaisuuksiin sekä 
saada kerhotoiminta laajenemaan koko järjestöä kattavaksi.” 
 
Aikaisemmin kirjoitettua  
 
Arkiston kätköistä löytyi OPH:n 60-vuotis historiikissä julkaistu osuus 

eläkeläisosastojen toiminnasta. Pirkanmaan osaston toiminnasta kerrotaan 
vuosilta 1968-2005 näin.  

 
”Eläkeläistoiminnan uranuurtajina Pirkanmaalla 

 

Pirkka-Häme/Pirkanmaa on ollut osuuspankkien maakunnallisen 
eläkeläistoiminnan uranuurtajana samaan tapaan kuin sieltä lähti liikkeelle 
osuuskassatoimihenkilöiden valtakunnallinen kerhotoiminta 60 vuotta sitten. 
Pirkka-Hämeeseen perustettiin op-eläkeläiskerho Tamperella jo keväällä 1968 
eli lähes kymmenen vuotta aiemmin kuin vastaava toiminta alkoi muissa 
maakunnissa. Keskeisinä vaikuttajina Pirkka-Hämeen 
Osuuspankkiveteraanikerhon perustamiseen olivat talousneuvos Aleks 

Kallonen ja osuuskassaliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kaasalainen. 
 
Pirkka-Hämeen osuuskassaeläkeläisten kerhon toiminta alkoi innostuksen 
vallassa, mutta ensimmäinen yritys ei kuitenkaan ottanut tarpeeksi tuulta 
purjeisiin, sillä seuraavat vuodet 1969-71 jäivät toiminnallisesti hiljaisiksi. 
Niinpä valtakunnallisen Osuuskassatoimihenkilöt ry:n perustajiin 60 vuotta 
sitten lukeutunut Pohjaslahden Osuuskassan johtajaveteraani, talousneuvos 
Viljo Kiviranta ryhtyi elvyttämään Pirkka-Hämeen op-eläkeläisten kerhoa. 
Vuodesta 1973 alkaen toiminta onkin jatkunut keskeytyksittä. Viljo Kiviranta 
valittiin osaston puheenjohtajaksi ja hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 1986. 
Niin ikään pitkän uran varapuheenjohtaja teki Juho V. Lahti, joka myös oli 
OPH-toiminnan maakunnallisia ja valtakunnallisia uranuurtajia. Monivuotinen 
sihteeri oli Matti Luukka. Useista muista maakunnista poiketen Pirkka-
Hämeen osastolla oli alkuvuosina kolmihenkinen naisjaosto johtokunnan 
rinnalla. (Naisjaosto lakkautettiin vuonna 1981 ja kaksi naisjaoston jäsentä 
tulivat johtokuntaan jäseniksi.) 
 
Viljo Kivirannan vaikutusvalta näkyi op-eläkeläistoiminnan organisoinnissa 
myös valtakunnallisesti, sillä hän toimi OPH:n eläkeläisjaoston 
puheenjohtajana vuosina 1976-1980. Hänen seuraajakseen tuli Helge Laakso 
Osuuspankkikeskuksesta. Seuraavan kerran eläkeläisjaoston puheenjohtaja 
valittiin Pirkanmaalta, kun tehtävään nimettiin Ossi Jarkko Tampereelta. 
Hänen aikanaan vuosina 1988-92 OPH:n eläkeläisjaoston samoin kuin 
maakunnallisten op-eläkeläisosastojen toiminta aktivoitui tuntuvasti. Myös 
jäsenmäärä alkoi kasvaa reippaasti 90-luvulle siirryttäessä. 
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Kesäretkiä ja ahkeraa teatterissa käyntiä 

 

1970-luvulla ja 80-luvun alkupuolella Pirkka-Hämeen eläkeläisosaston toiminta 
jatkui tasaiseen tahtiin mm. vuosikokouksia, pikkujoulujuhlia 
teatterikäynteineen ja jouluaterioineen sekä matkoja sisältäen. Jäsenmäärä 
pysyi vajaassa sadassa, mutta tilaisuudet keräsivät usein jopa jäsenistön 
enemmistön eli aktiivisuus pysyi korkeana. Vuonna 1983 osasto järjesti 
näyttävät 15-vuotisjuhlat Tamperella Pyynikin kesäteatterissa. ”Kesäyön 
unelma” esityksen jälkeen oli iltajuhla, jossa osaston puheenjohaja Viljo 
Kivirannalle luovutettiin OPH:n puheenjohtajan nuija muistolahjana. 
 
Vuoden 1987 lopulla tehtiin pikkujoulujen teatteriperinteeseen poikkeus, kun 
Tampereen Finlaysonin kirkossa järjestettiin kirkollinen Adventtijuhla. Se sai 
myönteistä palautetta.Teatterinautintoakin tuli vuoden aikana, kun Pirkka-
Hämeen OPH-kerhon maankuntaretkelle päässeet puolitoista sataa op-
eläkeläistä katsoivat Pyynikin kesäteatterissa ”Jätkät” -näytelmän. 
 
Osaston 20-vuotisjuhlavuotta juhlistettiin Tampereella heinäkuussa 1988 
Hotelli Rosendahlissa. Mukana oli OPH:n eläkeläisjaoston johtokunta sekä 
joukko muitakin VIP-vieraita. Pääjuhlan jälkeen käytiin kesäteatterissa 
katsomassa ”Ratsumies ja rakkaus” -näytelmä. Osallistujia oli peräti puolisen 
tuhatta. Juhlallisuudet eivät kuluttaneet kaikkia osaston voimavaroja, sillä heti 
elokuussa se teki kotimaakuntaan linja-autoretken reitillä Tampere-Toijala-
Iittala-Sääksmäki-Valkeakoski. Osallistujia oli puolensataa. OPH:n 
eläkeläisjaoston valakunnallisille vuosikokous-  ja 
kesäpäivätapahtumaretkillekin riitti osastosta muutamia kymmeniä osallistujia. 
 
Maakuntaretkeily jatkui seuraavanakin vuotena rengasmatkareitillä Tampere-
Ruovesi-Mänttä-Längelmäki-Tampere. Vierailukohteina olivat mm. uuden 
toimitalon rakennuttanut Ruoveden Osuuspankki ja Mäntän Osuuspankki. Myös 
Ruoveden kirkko tuli tutuksi. Mieleen jäi sieltä myös talosneuvos Mikko 
Asunnan sykähdyttävä runonlausunta. 
 
Uudelle vuosikymmenelle Pirkka-Hämeen op-eläkeläisosasto siirtyi 1990 mm. 
Valkeakoskelle ja Kangasalaan suuntauneilla maakuntaretkillään. Pyynikin 
kesäteatterin virolaista esitystä oli mukava katsoa työelämässä vielä olevien 
osuuspankkilaisten kanssa. Adventtijuhla ja yhteislounas Pirkka-Hämeen OPH-
kerhon kanssa kokosi satakunta osallistujaa. Aivan vuoden viimeisinä päivinä 
eläkeläisosasto kävi Tampereen teatterissa ranskalaisnäytelmää katsomassa, 
joten vuosikymmen käynnistyi hyvin toimeliaasti, kultuuripitoisesti ja hieman 
kansainvälisestikin. 
 
Vuonna 1991 osaston puheenjohtajaksi ja Ossi Jarkon seuraajaksi tuli Jaakko 

Kantola Asta Jaakkolan jatkaessa sihteerinä. Osaston jäsenmäärä ylsi 200:n 
tietämiin. Jäsenmaksun maksaneita tosin oli siitä vain reilu puolet. Linja-
autolakon vuoksi pienestä osallistujakadosta kärsinyt kesäretki suuntautui 
Vammalaan ja Mouhijärvelle. Vuosiohjelmaan kuului jälleen kaksi  
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teatteriesitystä Tampereella. Vuoden 1992 kesäretkelle Parkanon ja Kihniön 
kautta Virroille osallistui puolensataa op-veteraania eli tapahtuman suosio 
palasi ennalleen. Sen sijaan kiinnostus kesäteatteriesityksiä kohtaan hiipui 
siinä määrin, että eläkeläisosasto päätti pidättyä niistä toistaiseksi. 
Perinteiseen adventtijuhlaan Pirkka-Hämeen ja Satakunnan op-toimihenkiöiden 
kanssa ilmaantui mukavasti eläkeläisiä. Tilaisuuus oli messuineen, saarnoineen 
ja lauluineen onnistunut. 
 
Retkiä maakunnan ulkopuolellekin 

 

Eläkeläisosaston 25. toimintavuosi 1993 huipentui lokakuussa juhlallisuuksiin 
Hotelli Ilveksessä Tampereella. Juhlapuhujana oli OKO:n ex-pääjohtaja Helge 
Laakso. Onnittelut osastolle toi OPH:n eläkeläisjaoston puheenjohtaja Pentti 
Toivola. Juhlapäivällisen lisäksi ohelmassa oli osaston jäsenen Yrjö Elovaaran 
yksinlaulua ja musiikkiesityksiä. Kesäretki suuntautui vaihteeksi 
kotimaakunnan ulkopuolelle Helsinkiin ja Vantalle. Seuraavana vuotena 
vastaava retki tehtiin Turun seudulle. Vuosi päättyi joulun alla Tampereen 
Työväen Teatterissa ”Hiliman päivät” -komedian katsomiseen ja 
yhteislounaaseen. Vuonna 1995 kesäretki kohdistui jälleen etelärannikolle 
Hankoon, joten merellisetkin maisemat alkoivat tulla tutuksi Pirkka-Hämeen 
op-veteraaneille. Vuoden lopun teatterimatka tehtiin tiettävästi ensi kertaa 
maakunnan ulkopuolelle, Porin kaupunginteatteriin, missä katsottiin 
suomenkielistä oopperaesitystä. Matkalle osallistui yli puolisataa osaston 
jäsentä. 
 
Kesäretkien ilmansuunta vaihtui vuonna 1996, kun kohteeksi otettiin Kuopio 
Savon sydämessä. Puijon tornista nähtiin Kallavesi tuhansine saarineen. 
Loppuvuoden teatterimatkalla palattiin tuttuun Tampereen teatteriin, missä 
”Carmen Negra” -musikaali viihdytti lähes 60 osallistujaa. Osaston jäsenmäärä 
oli noussut jo päälle 250:n, mistä se hieman putosi seuraavana vuotena 
palatakseen kuitenkin jo v. 1998 uuteen ennätyslukuun, päälle 260:een. 
Vuoden 1997 kesäretkikohde oli Maarianhamina, mikä oli joillekin ensimmäinen 
käynti Ahvenenmaalla. Teatterimatkalla osastolaiset kävivät Lahden 
kaupunginteatterissa katsomassa ”Tähtiyö” -musikaalia. Pirkka-Hämeen OPH-
toimihenkilökerhon järjestämät adventtijumalanpalvelustilaisuudet alkoivat 
taas kiinnostaa eläkeläisjäseniä. Pirkkalan uuteen kirkkoon kokoontui joulun 
alla yli 160 osallistujaa. 
 
Pirkka-Hämeen op-eläkeläisosaston 30-vuotisjuhlavuotta 1998 vietettiin melko 
matalalla profiililla edellisiin merkkivuosiin verattuna. Marraskuun lopulla 
juhlistettiin kolmea vuosikymmentä 76 osastolaisen yhteisellä jouluaterialla ja 
teatteriesityksellä Tamperella Mika Waltarin ”Hääyö” -komedia katsoen. 
Kesäretki suuntautui Rauman seudulle, missä tutustuttiin Olkiluodon 
ydinvoimalaan ja Metsä-Rauman huippumoderniin tehdaslaitokseen. 
 
Vuonna 1999 osaston nimi muuttui Pirkanmaan 
osuuspankkitoimihenkilökerhon eläkeläisosastoksi. Muutoin vuosiohjelma 
rakentui vuosikokousten lisäksi totutuista tilaisuuksista; Mikkeliin ja  
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Savonlinnaan suuntautuneesta kesäretkestä ja tangokaupunki Seinäjoelle 
tehdystä teatterimatkasta. Osaston pitkäaikainen sihteeri sai seuraajakseen 
Mirja Lehtosen.  
 
Uusi vuosituhat alkoi surullisesti puheenjohtaja Jaakko Kantolan keväisen 
poismenon vuoksi. Toiminta jatkui kuitenkin suunniteltuja uria 
varapuheenjohtaja Kalevi Perkiön johdolla. Kesäretken pääkohteena oli 
Hämeenlinna, mistä löytyi monenlaista nähtävää linnasta, näyttelyistä ja 
museoista alkaen. Retkellä maisteltiin hämäläistä laatusahtia Lammilla. 
Teatterimatka tehtiin Jyväskylään, missä saatiin kulttuurielämyksiä ”Viktoria ja 
hänen husaarinsa” -operetista. 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi vuodesta 2001 alkaen osasto valitsi Tampereen 
Osuuspankin ex-toimitusjohtaja Arto Lehdon. Samana vuonna tamperelainen 
Mirja Lumia valittiin OPH:n eläkeläisjaoston johtokuntaan 
varapuheenjohtajaksi. Merkittävää oli osaston jäsenmäärän kasvu yli 300:een. 
Kesäretkellä Turussa käytiin maan alla tutustumassa mm. vanhoihin 
kaivauksiin. Samppalinnan kesäteatterissa ”Kulkurin valssi” -esitys tarjosi 
nostalgia- ja romantiikka-annoksen. Paluumatka sisälsi Marttilassa 
tilaviinimaistiaiset. Jotkut ostivat myös viinin lisäksi luomupossua kotiin 
tuliaisiksi. Teatterikäynnin osalta päätettiin pitäytyä tutussa Tampereen 
teatterissa. 
 
Vuosi 2002 merkitsi pitkässä kesäretkiperinteessä katkoa, kun Itä-Suomeen 
suunniteltu kolmipäiväinen kierros piti perua osallistujien vähyyden takia. 
Kesäretkeä korvasi hieman osaston kymmenkunnan edustajan osallistuminen 
OPH:n eläkeläisjaoston järjestämään osuuspankkiryhmän satavuotisjuhlaan 
Mikkelissä. Syksyn teatteriretkelle Lahteen osallistui sentään bussilastillinen 
osaston jäseniä – ehkäpä uuden Sibelius-talon ja unkarilaisen illan 
hoututtelemina. 
 
Vuonna 2003 saatiin taas kokoon riittävä, yli 30 hengen kesäretkiryhmä Poriin 
ja Raumalle. Myös keväinen teatterimatka suuntautui Vaasaan, missä käytiin 
ikään kuin ennakkoon tutustumassa kaupunkiin OPH:n seuraavan vuoden 
valtakunnallista eläkeläisten kesäpäiviä ajatellen. Syksyn teatteriretki tehtiin 
Helsinkiin, missä nähtiin kaupunginteatterissa ihmissuhdekomedia ”Kvartetti”. 
Sokerina vilkkaan toimintavuoden pohjalla oli joulukonsertti Tampere-talossa. 
Tangokuninkaalliset Eino Grön ja Kukka-Maaria Ahonen toivat joulun 
tunnelmaa puolelle sadalle op-veteraanille. 
 
Vuosi 2004 tuotti taas jobinpostia kesäretken järjestäjille, kun 
ennakkoluulottomasti Ruotsiin kaavailtu retki oli peruttava osallistujapulan 
vuoksi, vaikka osaston jäsenmäärä oli kohonnut uuteen ennätukseen, noin 
350:een. Tampereen komediateatteri houkutteli mukavasti osallistujia 
katsomaan ”Zorbas” musikaalia. Edellisvuoden hyvän joulukonsertin 
innoittamina osasto kutsui jäseniään Tampere-talolle Paula Koivuniemen, 
Tommi Läntisen, Antti Huovilan, Johanna ja Ville Rusasen sekä Seitsämän  
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Seinähullun veljeksen esiintymiseen. Siitä tuli monipuolinen musiikkielämys, 
joka jäi mieleen seuraavallekin vuodelle. 
 
Valtakunnallisia op-eläkeläisten tapahtumia on Pirkanmaalla järjestetty vain 
vuonna 1986 vuosikokouksen ja OPH:n eläkeläisjaoston kymmenvuotisjuhlien 
muodossa. Pirkanmaalta on op-veteraaneja osallistunut varsin runsaasti OPH:n 
hiljentymispäiville sekä valtakunnallisiin OPH:n eläkeläistapatumiin ja 
ulkomaan matkoille.” 
 
Edellä mainittu asia on korjaantunut, sillä Tampereella on pidetty vuosina 2008 

ja 2017 OPH-eläkeläisten kesäpäivät vuosikokouksineen. 
 

Arkiston helmiä  

 

Arkistoon on talletettu myös osaston eri vuosijuhlien tiimoilta saamia 

onnitteluadresseja. Tässä esimerkki 20-vuotisen taipaleen runomuotoon 
kirjoitetusta onnittelusta. 

 
”10.7.1988 
 
Vuonna yhdeksäntoistasataa 
kuusikymmentäkahdeksan 
aatteen saivat aikamiehet 
Antti, Juho, Matti, Viljo, 
nuo pirteät Hämeen pojat. 
Perustivat oman kerhon 
osuuspankeista Pirkanmaan 
eläkkeelle siirtyvien 
yhteistoimintaa jatkamaan. 
Kiitosvuoro nyt on meillä 
antain aimo tunnustukset 
kerholle kasuavalle, 
osastolle omalle 
kera onnentoivotuksin, 
kaiken hyvän hymistyksin.  
 

OPH:n Eläkeläisjaosto” 
 

Vireää toimintaa vuosina 2005 – 2018 

 

Vuoden 2005 vuosikokouksessa osaston puheenjohtajaksi valittiin  
Topi Loponen Tampereelta. Hänen puheenjohtajuus kesti kaksi vuotta. 

Maija-Liisa Pajunen Valkeakoskelta valittiin seuraavaksi puheenjohtajaksi. 
Hänen kausi kesti vuodet 2007-2014. Vuodesta 2015 alkaen puheenjohtajan 

nuijaa on heiluttanut Tuula Rimpelä Tampereelta. Mirja Lehtosen pitkä kausi 

sihteerinä päättyi 2009 josta alkaen sihteerinä on ollut Ritva Ketonen. 
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Kesäretkiperinne jatkui vuonna 2005 Ruovedelle ja Mänttään suuntauneella 
retkellä. Runebergin lähteeseen kurkistettua matka jatkui Kalelan kautta 

Mänttään Gösta Sherlachiuksen taidemuseoon. Matkalaiset, joita oli mukana 
21 henkilöä, nauttivat vahvistavan lounaan kartanon pihapiirissä Autereen 

tuvassa. Ennen kotimatkaa oli vierailu yhtiön entisessä vaikuttavassa 
pääkonttorissa. Heinäkuussa Pyynikin kesäteatterissa hehkui näytelmä 

Tulipunaruusut, jota ihasteli 50 osastolaista. Olennainen osa viihtymistä oli 
myös kesäillan buffet hotelli Rosendahlissa. Lokakuussa oli 50 osallistujalle  

tarjolla teatteri/ostosmatka Riihimäelle ja vielä joulukuussa ihastuttavaa Riian 
baletin Pähkinänsärkijä -balettia katseli 40 henkilöä Tampere-talossa.  

 
Vuosi 2006 käynnistyi osaston vuosikokouksella Hotelli Urussa Kangasalla. 

Perinteikäs urkutehdas oli muuttunut hotelliksi ja pitihän sitä päästä 
katsomaan kun siihen tarjoutui hyvä tilaisuus. Toiminta jatkui perinteisesti 

kotiseuturetkellä, tällä kertaa Valkeakoskelle. Toukokuisesta retkestä hyvän 

sään vallitessa nautti 36 osallistujaa. Pyynikin kesäteatterin Lampaansyöjät 
esitys katsottiin 50 henkilön voimin. Kaikkia esitys ei miellyttänyt, mutta sää 

oli loistava ja  tapaaminen Rosendahlissa ruokailun merkeissä mukava. 
Syksyllä 30 iloista osallistujaa matkasi laivalla Tallinnaan nauttimaan Estonia 

teatterissa esitetystä Carmen oopperasta. Vielä marraskuussa 21 osallistujaa 
suuntasi Tampere-taloon nauttimaan Tähtien ilta -konsertista. 

 
Vuoden 2007 toiminta alkoi Ikaalisten kylpylässä pidetyllä vuosikokouksella 

maaliskuun 20. päivä. Jäseniä osastolle oli kertynyt jo 418, joista jäsenmaksun 
oli suorittanut 118. Molempiin alkuvuoden tapahtumiin osallistui 50 henkilöä, 

toukokuun alussa Tampere-talossa esitettyyn Iloinen leski -operettiin ja 
Pyynikin kesäteatterin Mooseksen perintö -näytelmään. Elokuulle kaavailtu 

Riikan matka jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. Kuuden 
henkilön innokas joukko esitti runomuotoon laaditun kutsun Jyväskylän 

kesäpäivillä tulla vuoden 2008 kesäpäiville Tampereelle. Kotiseuturetki tehtiin 

syksyllä Käenkoskelle Parkanoon. Retkeiltiin Kaidat vesillä, tutustuttiin 
metsämuseoon ja syötiin makoisat lounaseväät Käenkosken tanssilavalla. 

Retkeilijöitä oli 40. Marraskuussa tehtiin teatterimatka Poriin katsomaan Pirkko 
Saision näytelmää Kuume. Mukava lisä 45 matkalaiselle oli poikkeaminen 

menomatkalla Mouhijärvellä Villa Royalissa.  
 

Kutsuriimit Jyväskylässä 
 

”Kun aika meidät ensi vuoden syksyyn vie, 
toivomme et Tampereelle johtaa teidän kaikkien tie! 
 
Tässä on kuusi Tampereen flikkaa, he teille jokainen jotain kaupungistaan 
klikkaa! 
 
Jos puhella niin kuin Lauri Viita voisin, niin suuri sanankäyttäjä oisin! 
Pispalan rinteillä hänen runonsa helää ja kansan suussa elää. 
Niitä kulmia katsoa passaa, joskin kulku alas ja varsinkin ylös voimia rassaa. 
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Mutta taksia toki voi käyttää. Sen kuljettaja mielellään myös Haulitornin 
Pispalan rinteillä näyttää. 
 
Pääkatumme, Hämeenkatu. Sen varrella paljon liikkeiden ovia ja puistoja 
somia. Myös löytyy pari toria ja jos kulkee Vanhan kirkon puolta vähän sivulla 
sieltä löytyy Siperia, josta hyvät ruoat saa, ja jos on tarve voi Aamulehteen 
jotain ilmoittaa. 
 
Keskustorilta lähtee monta sinistä autoo. Niiden kaikkien nimi on nysse ja 
niiden kuljettajien nimi on myyrä, eikä se eres paljon pyyrä. 
Kahdella ekulla ne vie lännestä itään ja puhuta ei mitään, eikä hymyillä. 
Se nääs on tyyli ja sen mukaan käyttäydytään! 
 
Meillä on nyt siistiä väkee! Pormestarimme itse otti ohjat käteen! Tartutti 
kaikkiin siivousvimman. Nyt kukaan ei heitä roskia mäkeen ja jos roskan 
jossain näkee, oitis poimii sen käteen! 
 
Tampereella nähtävää on paljon muuta. Voi katsella Hämeensilla syksyistä 
kuuta. Voi kävellä puistossa käsityksin, kenenkään ei tarvitse olla yksin. On 
koski, ylä- ja alajuoksu ja monien tehtaiden tuoksu ja meidän oma TSOP 
pankki, se monelle meistä työtä hankki! 
 
Näsijärvi ja Pyhäjärvi silmiin siintää, kun hissillä ylös Näsinneulaa kiitää. 
Alhaalla ympärillä huvipuisto, vempeleissä hurja loisto! Vaikka Hämeessä 
ollaan menotarjontaa riittää, pois ei saa jäädä kukaan, kaikki Tampereen 
vauhtiin mukaan! 
 
Siispä OPH:n kesätapahtumaan sankoin joukoin saapukaa! 
 
Tervetuloa Tampereelle!” 
 
Toimintaa jo 40 vuotta 

 

Osaston toiminnan 40 -vuotista taivalta juhlittiin OPH-eläkeläisten 

vuosikokouksen ja kesäpäivien yhteydessä, jotka järjestettiin vuonna 2008 
Tampereella. Hyvin sujuneilla kesäpäivillä oli noin 250 osallistujaa. Osaston 

aktiiveilla riitti voimavaroja järjestää myös vuoden aikana muita tapahtumia 
jäsenistön virkistykseksi. Maaliskuussa Orivedellä pidetyn vuosikokouksen 

jälkeen toiminta käynnistyi teatteriretkellä katsomaan Seinäjoen 
kaupunginteatterin Titanic -musikaalia. Mukana nauttimassa musikaalista oli 

50 henkilöä. Kotiseuturetki tehtiin kesäkuun alussa Virroille. Paikallisiin 
nähtävyyksiin tutustui 42 retkeläistä. Vuosi päättyi mukavasti 

Herrasmieshuijareiden seurassa Tampereen Työväen teatterissa. Näytökseen 
osallistui 50 henkilöä. 
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Lyhyesti vielä vuosista 2009 - 2018 
 

Toiminta on ollut vireää ja jäsenille on järjestetty vuosikokouksen lisäksi 
vuosittain 4-6 muuta virkistystapahtumaa. Osallistuminen tapahtumiin on 

myös ollut vilkasta. Vuonna 2015 osallistujia eri tapahtumiin oli yhteensä kahta 
vaille kaksisataa ja vuonna 2018 saavutettiin ennätys 236. Valtakunnalliset 

kesäpäivät ja vuosikokous pidettiin viimeksi Tampereella vuonna 2017. Silloin 
hallitusta työllisti kesäpäivien järjestämiseen ja omia virkistystapahtumia oli 

vain kolme. 
 

Tapahtumien kirjo on ollut moninainen. Tänä aikana on Ilmajoen 
musiikkijuhlilla nähty oopperat Kekkosesta ja Mannerheistä. Itä-Vironmaalle 

Narvaan on tehty ikimuistoinen kolmen päivän matka. Hyvän muistijäljen 
syntymiseen vaikutti oivallinen opas. Sopivan bussimatkan päässä on käyty 

katsomassa mielenkiintoisia teatterikappaleita naapurikaupungeissa ja hyvin 

on myös kartutettu katsomoa Tampereen kolmessa teatterissa sekä Tampere-
talossa. Henkeä pidättäen on myös ihasteltu Sorin sirkuksen jouluesitystä 

yhden kerran. Myös Tallinnan Estonia teatterin tarjonnasta on käyty 
nauttimassa. Terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia tapahtumia on myös ollut. 

Kahteen kertaan on käyty Kaustisten Kansanlääkintakeskuksessa saamassa 
mukavia hoitoja. Monta vuotta oli ohjelmassa myös syksyinen luontoon 

suuntautunut ulkoiluretki. Retkeilty on Seitseminen kansallispuistossa, 
Sääksjärven Rapolan harjulla, Birgitan polulla ja useassa muussa 

luontokohteessa ja opastetulla Hämeenpuiston patsas -kävelyllä. Hengen 
ravinnon lisäksi aina on nautittu hyvästä ruoasta ja toisten tapaamisesta. 

 
Kotiseuturetket vuosikokouksen yhteyteen 

 
Pelkät vuosikokoukset, joita on tasapuolisesti pidetty alueen eri puolilla, usein 

paikallisen pankin tiloissa, huomattiin liian tylsiksi houkutellen osallistujia vain 

kourallisen. Vuonna 2015, pitkästä aikaa ensimmäisen kerran, sisällytettiin 
osaston vuosikokoukseen kotiseuturetki kokouspaikkakunnalla. Tällä tavalla 

osallistujamäärä elpyi hyvälle tasolle ollen noin 35 – 60. 
 

Sähköistä tiedottamista ja uutta lainsäädäntöä 
 

OPH-eläkeläisille on perustettu kotisivut jo monta vuotta sitten. Kullakin 
alueosastolla on oma sivustonsa saman ”sateenvarjon” alla. Sinne on talletettu 

yksityiskohtaiset toimintakertomukset eri vuosilta, joten tähän ei ole kirjoitettu 
tarkempia selostuksia niiden vuosien osalta.  

 
Osaston jäsenmäärä on viimeisen (1.7.2017) saadun listan mukaan 670. 

Todellisen uuden tiedon saaminen ei enää ole mahdollista henkilötietojen 
luovuttamista koskevan uuden lainsäädännön voimaan tulon jälkeen. 

Nähtäväksi jää kuinka uudet eläkeläiset löytävät tiensä OPH-eläkeläisten 

toimintaan mukaan. 
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Kolin kesäpäivillä vuonna 2016 Tamperaisilla oli taas mahdollisuus toivottaa 
väki tervetulleeksi seuraava vuonna Tampereelle. Kun edellisellä kerralla kuusi 

Tampereen flikkaa oli riimitellyt kutsun niin eipä tälläkään kertaa voitu muuta 
kuin tehdä riimit. Tällä kertaa esitettiin tampereenkielinen kutsuhuuto. Niin, ja 

olihan kutsujia lavalla tälläkin kertaa kuusi flikkaa. 
 

” Moro! 
 
Ku teirä teema o ”Ov vaa yks Koli” mutta ku Tampereella o melkeik kaikkia 
kaks, mutta ei tehrä siittä ny numeroo, vaka meillä sakkia asuuki kahre järve 
rannoilla, meinaan Nässy ja Pyhäjärvi ja välissä o Tammerkoski. 
 
Liikataso kiakkojoukkueitaki o kaks, meinaa noi Ilves ja Tappara, mutta 
eisevväliä, elokuussa ei pelata kiakkoo. 
 
Näkötornejaki o kaks, meinaa toi Pynsäntorni Pyynikillä, josta saa maailma 
ensteks parhaat munkit, ja sitte o toi Näsinneula josta voi kattella maisemia. 
Tunnik ku oot istunu ja syäny ni oot nähny Nässy ja Pyhäjärve, siä ku on toi 
pyrärivä lattia, ravintelissa meinaa. 
 
Tääläpäi syärää sulttinoita ja karjalp piirakoita, ni Mansessa syärää riävää ja 
Mustaa.  Niitä saa Kauppahallista ja Tammelantorilta. Toi musta o sitte 
makkaraa ja riävä leipää. Sev verrav viä, että mustaa syärää yleensä 
pualukkahillolla. 
 
Tampere o niiv vanha kaupunki, että täälä o museoita vaka kuinka, o pollari, 
kakko, vaklaus, posti rahvaa asunnot ja paremma väje linnaki. Vinsku ja 
Tampella ruukin alueet pitää sisällää vaka mitä toimintaa, itte tehtaatha siä o 
jo lopettanu toimintansa. 
 
Täälä o koreeta ja jyhkeetä, mutta nii on Manseki, o meinaa vihreetä puistoo 
ja muutenki koreeta. Jotenka Pirkanmaan OPH-osasto käskee OPH-eläkeläiset 
kautta suameniäme tervetulleeks viättääk kesäpäivää Tampereelle. Ensvuanna 
elokuussaa meinaa. 
 
Nährää Tamperella. 
So´on moro!” 
 
Vuonna 2018 juhlittiin viittä vuosikymmentä 

 

Varsinaista erillistä 50-vuotisjuhlaa VIP-vieraineen ei järjestetty.  Juhlittiin ns. 
”työn merkeissä” vuoden varrella järjestetyissä tilaisuuksissa. Osallistujia 

vuoden tapahtumiin oli yhteensä 236. Vuosikokous Sastamalassa pidettiin jo 
helmikuussa ystävänpäivänä. Pankilla pidetyn kokouksen jälkeen tutustuttiin 

Suomalaisen kirjan museo Pukstaaviin, poikettiin Tyrvään kirkossa kuulemassa 

selostus kirkon historiasta ja kanttorin esittämä Ystävän laulu. Maittava lounas 
nautittiin Tyrvään Pappilassa. Vuosikokousretkelle osallistui 56 henkilöä. 
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Huhtikuussa suunnattiin 38 osallistujan kanssa teatteriretkelle Poriin 
nauttimaan Eino Grönin elämästä kertovasta musikaalista ja Merimestan 

runsaasta buffet-lounaasta. Kesäkuun lopulla oli ohjelmassa taas kerran 
Pyynikin kesäteatteri. Nyt esitystä, Ehtoolehdon sankarit, oli katsomassa 53 

osallistujaa. Syyskuun alussa ”luontoretki” suuntautui Karvialle Anne Mattilan 
Taidekahvilaan jossa nähtiin taidenäyttely, kuljettiin metsään tehdyllä 

taidepolulla ja nauttiin hyvää kotiruokaa. Kotimatkalla käytiin vielä Jokipiin 
Pellavan tuotantoon tutustumassa ja kahvipaussilla Juustoportissa 

Jalasjärvellä. Tähän tapahtumaan osallistui 35 henkilöä. Vuoden lopussa 54 
osallistujaa nosti maljan viisikymmentä vuotiaalle OPH-eläkeläiset Pirkanmaan 

osastolle  Tampere-talossa Carmina Burana konsertin väliajalla. 
 

Lopuksi 

 

Viisikymmentä vuotta sitten toimintaa käynnistivät muutamat toimeliaat 

miehet. Nykyisin toiminta jyllää naisenergialla. Onneksi tähän asti hallituksessa 
on sentään ollut ainakin yksi miesjäsen. Hallituksen jäsenet edustavat 

tasapuolisesti Pirkanmaan eri alueita sikäli kun aktiivisia toimijoita on tarjolla. 
 

Vuosien varrella hallituksissa on toiminut yhteensä noin 50 eri henkilöä. 
Vanhoista asiakirjoista ei löytynyt nimitietoja ihan koko toiminnan ajalta. Tällä 

hetkellä hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Tuula Rimpelä ja jäsenet Pirkko 
Esko, Mirja Hirvikoski, Airi Salo, Heikki Teräväinen, Marianne Viikari, Kerstin 

Visala ja Tuula Wirola. Hallituksen valitsemia toimihenkilöitä ovat 
rahastonhoitaja Raija Janakka ja sihteeri Ritva Ketonen.  

 
Kiitokset 

 

Kuten hyvin tiedetään toiminnan pyörittämiseen tarvitaan varoja vaikka 

osallistujat maksavatkin virkistystapahtumien kulut osallistumismaksulla. Tätä 

varten osasto on kerännyt vuotuista jäsenmaksua. Kiitokset kaikille 
jäsenmaksun suorittaneille jäsenille. Kiitokset myös Pirkanmaan op-liitolle ja 

kaikille alueen osuuspankeille jotka vuosien varrella ovat antaneet tilojaan 
kokouskäytöön tai osoittaneet muulla tavoin vieraanvaraisuutta. 

 
OPH-eläkeläiset Pirkanmaa 

 
Hallitus 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 


