
OPH-eläkeläiset ry 

Toimintakertomus 1.1.–31.12.2015 

OPH-eläkeläiset ry perustettiin vuosikokouksessa 2.9.2010.  Yhdistyksen toiminta alkoi 1.1.2011. 
Yhdistyksessä toimii 17 alueosastoa, joiden jäsenalueet on jaettu OP-liittojen alueiden mukaan. 
Jäsenluettelo on OP-Eläkekassan/-säätiön s.r. eläkkeensaajarekisteri. Eläkeläistoiminta OP-
ryhmässä on perustettu 1976 nykyisen OP-Henkilöstö ry:n jaostoksi.  
 
Alueellinen jakauma henkilömääristä ja puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai-säätiöstä 
eläkettä saavien eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme 
iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 
 
Vuosi 2015 oli eläkeläistoiminnan 39. toimintavuosi. Itsenäisenä yhdistyksenä olemme toimineet 
nyt viisi vuotta. Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun.  
 
OPH-eläkeläisiä oli vuoden 2015 päättyessä 9434. 
 
 
Vuoden 2015 tapahtumat 

tapahtuma  ajankohta  osallistujia  
   
Hiihtoretki, Laanila 11.-18.4.2015 10 
Ruskaretki, Laanila 5.-12.9.2015 5 
Kaamoshiihto, Laanila 3.-10.12.2015 6 
Kesäpäivät Yyteri, Pori 19.-21.8.2015 97 
Patikkamatka, Kroatia 21.-26.9.2015 35 
Wienin joulutorit, Itävalta 28.11-1.12.2015 24 
 

HALLINTO 

OPH-eläkeläiset ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa esitetään 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalenterivuodelle, valitaan 
hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 
 
Vuosikokous pidettiin 11.8.2015 

Kokous vahvisti yksimielisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat; vuoden 2014 toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Kokouksessa oli paikalla 74 äänivaltaista jäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 8/2015- 8/2016 valittiin yksimielisesti Raili Kuosma, Savonlinnasta. 
Hänen puheenjohtajakautensa on toinen. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien eläkeläisosastojen 
edustajina: Olavi Laukkanen, Kaakkois-Suomi, Kirjavala ja Liisa Harju, Keski-Pohjanmaa, Nivala. 
Heidän toimikautensa on 2015-2018.  
 
Tilintarkastajana toimii pankinjohtaja, HTM Seppo Koski Kuopiosta, varalla pankinjohtaja, HTM 
Raimo Liukku Kiteeltä. 



 
Hallitus 

OPH-eläkeläiset ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi/kuusi jäsentä. 
Hallitusvuorot on arvottu vuosikokouksessa vuonna 2000. Siirryttäessä 3-vuotiskauteen vuoden 
2011 alusta suoritettiin arvonta edellisen arvotun järjestyksen pohjalta. 
 
Hallituksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi 
alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden 
vuosikokouksen päättymiseen. 
 
Hallituksen muut jäsenet vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten 
toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen 
päättymiseen kolmen vuoden päästä. 
 
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa yksi tai kaksi jäsentä. Nyt, 2015 vuosikokouksessa, oli 
erovuorossa kaksi jäsentä.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontui kauden aikana kolme kertaa. 
 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2015 saakka 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, Suur-Savo, puheenjohtaja 
Hannu Mäenpää  Helsinki, OPK:n eläkeläispiiri (2015) 
Lahja Impola   Oulu, Pohjois-Pohjanmaa (2015) 
Mikki Valjakka  Lahti, Etelä-Suomi (2016), varapuheenjohtaja 
Tuula Koivusalo  Mikkeli, Suur-Savo (2016) 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2015 alkaen 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, puheenjohtaja 
Mikki Valjakka  Lahti, Etelä-Suomi (2016), varapuheenjohtaja  
Tuula Koivusalo  Mikkeli, Suur-Savo (2016) 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018) 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors, Lopelta. 
 
Tilintarkastaja 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HT, Kuopio 
Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HT, Kitee 
 
 
 



Talous 
 
Valtakunnallisesti OPH-eläkeläiset ry ei kanna jäsenmaksua. Toimintaan tarvittavat varat on saatu 
avustuksena OP-Eläkesäätiöltä. Alueelliset osastot voivat kantaa jäsenmaksua. Osuuspankit ja 
OP-liitot ovat avustaneet toimintaa alueellisesti. 
 
Tilinpäätös on ylijäämäinen 869,26 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämä 
kirjataan toimintapääomaan ja siten lisää OPH-eläkeläiset ry:n omaa pääomaa. 
 
 
Tapahtumat kotimaassa 
Vuosikokous, kesäpäivät ja retket 
 
Kokoonnuimme vuosikokoukseen  ja kesäpäiville Yyteriin Poriin  11.-13.8. Päiville osallistui 
kaikkiaan 97 henkilöä ympäri Suomea. Vuosikokouksen jälkeen osallistuimme kaikille yhteiseen 
luentoon ”Hyvinvoinnin avaimet - kokonaisvaltainen hyvinvointi”, jonka piti luonnikkaasti yleisöä 
aktivoiden Noora Kallio, Yyterin liikuntaohjaaja. 
 
Kesäpäivien illanviettoihin saimme vieraiksi kesäpäiviemme tukijoista Länsi-Suomen OP:n 
toimitusjohtaja Simo Kaupin ja varatoimitusjohtaja Matti Kiurun. Vierailipa kesäpäivillämme myös 
tohtori Kiminkinen ja konstaapeli Reinikainen (Pertti Kangas). 
 
Keskiviikkon aloitimme kiinalaisella aamuvoimistelulla, jonka jälkeen lähdimme retkelle kohti Poria 
ja sen nähtävyyksiä. Vierailimme Júseliuksen Mausoleumissa , teimme opastetun 
kaupunkikierroksen ja vierailimme Kirjurinluodolla ja siellä Hanhipuistossa . Lounaan 
nautimme Suomalaisella Klubilla  ja iltapäiväkahvit nautimme Länsi-Suomen Osuuspankin 
edustustiloissa Hakkiluodossa , josta palasimme illansuussa hotellille. 
 
Eläkeläisistämme sitkeimmät olivat Laanilan viikoilla  hiihtämässä (vko 16), ruskavaelluksella (vko 
37) ja kaamoksessa (vkot 49-50). Majoittuminen Savottakahvilan Savottakämppään loi kotoisan 
tunnelman. Paikka todettiin sopivaksi jatkossakin Lapin viikkojen pitopaikaksi. Savottakämppä 
osoittautui muuten hyväksi paikaksi, vaikkei olekaan OKO:n retkeilymajojen tasoa. Ainoa puute on 
se, että siellä ei yksityisyyttä voi taata, mikä tullee jatkossakin rajoittamaan osallistujien määrää. 
Laanilaviikot teemme yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Ruskaviikko vietettiin poikkeuksellisesti 
Willemi majassa. 
 
Tapahtumat ulkomailla 
Matkat 
 
Alkuvuodeksi suunnitellut matkat, Itäisen Välimeren risteily  ja Portugalin  yhdistetty kaupunki ja 
rantalomamatka peruuntui osallistujien vähyydestä johtuen. Muut matkat teimme suunnitellun 
mukaisesti. 
 
Syyskuussa teimme Kroatiaan  patikkamatkan  21.-26.9.2015. Matkalle ilmoittautui 35 innokasta 
vaeltajaa. Matka oli tosi suosittu ja mukaan olisi halunnut suurempikin joukko, mutta paikkoja oli 
varattu vain tuo määrä. Mm. Plitvicen kansanpuiston huikaisevat maisemat jäivät matkalaisten 
mieliin. 
 
Marras-joulukuun vaihteessa teimme elämysmatkan Wienin joulutoreille  ja konsertteihin 28.11-
1.12.2015. Wienin joulutoreja ihailemassa ja konserteista nauttimassa oli 24 matkaajaa. Wien helli 
meitä auringonpaisteella, mutta kylmä tuuli tuntui purevalta, joskaan se ei haitannut meitä. 
Kävimme kolmessa konsertissa, joista meiliimme jäi varsinkin Musikverain konsertti ja sali, josta 
uudenvuoden konserttilähetykset tulevat. Tutustuimme myös kahteen linnaan, joista Schönbrunnin 
linnan alueella oli myös joulutori, jolla pääsimme vierailemaan. Sade yllätti meidät maanantaina 
iltapäivällä Peterkirchen urkukonsertin matkalla. Sateesta huolimatta muutamat vierailivat vielä 



läheisellä joulutorilla. Jouluvalojen runsaus ja koko yllätti meidät komeudessaan. Saimme Wienin 
matkalta sen mitä haimmekin ja matkan jälkeen nautimme tunnelmista ja joulun odotuksesta. 
 
 
Toiminta alueosastoissa 
 
Maakunnissa eläkeläisosastojen toimintaan on kuulunut vuosikokousten lisäksi tapaamisia ja 
kesäretkiä, on tutustuttu lähiseudun kulttuuriin sekä tehty konsertti- ja teatteriretkiä lähiympäristöön 
ja välillä vähän kauemmaksikin.  
 
Tästä toiminnasta lämmin kiitos alueosastojen aktiiveille, jotka jaksavat kannustaa jäsenkuntaansa 
osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin. 
 
   
 Jäsenistö 
 
OP-Eläkesäätiöstä saadun tiedon mukaan vuoden 2015 päättyessä eläkeläisiä oli 9434. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 263 eläkeläistä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 

  Alueosasto          henkilömäärä (2014) 

Etelä-Pohjanmaa 334 (322) 

Etelä-Suomi 1039 (984) 

Kaakkois-Suomi 570 (554) 

Kainuu 172 (169) 

Keski-Pohjanmaa 291 (280) 

Keski-Suomi 452 (436) 

Lappi 322 (312) 

OPK-eläkeläispiiri 1991 (1905) 

Pirkanmaa 644 (629) 

Pohjois-Karjala 422 (410) 

Pohjois-Pohjanmaa 455 (449) 

Pohjois-Savo 434 (425) 

Satakunta 548 (535) 

Suur-Savo 397 (392) 

Sydkusten 72 (106) 

Varsinais-Suomi 1066 (1048) 

Österbotten 225 (215) 

  

Yhteensä 9434 (9171) 
 
Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Tulemme saamaan lähivuosina paljon uusia eläkeläisiä. Osa heistä on ollut aktiivisesti mukana 
OPH:n toiminnassa. Jäsenistömme toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja 
tiedottamisen ajantasaistamiseen ovat vahvat. 


