
OPH-eläkeläiset ry 

Toimintakertomus 1.1.–31.12.2017 

OPH-eläkeläiset ry perustettiin vuosikokouksessa 2.9.2010.  Yhdistyksen toiminta alkoi 1.1.2011. 
Yhdistyksessä toimii 16 alueosastoa, joista kaksi on ruotsinkielistä. Näiden jäsenalueet on jaettu 
OP-liittojen alueiden mukaan. Lisäksi OPK-eläkeläiset edustaa op-keskuksen eläkeläisiä. 
Jäsenluettelo on OP-Eläkekassan/-säätiön 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 2017 oli eläkeläistoiminnan 41. toimintavuosi. Itsenäisenä yhdistyksenä olemme toimineet 
nyt seitsemän vuotta. Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun.  
 
OPH-eläkeläisiä oli vuoden 2017 päättyessä 11049. 
 
 
Vuoden 2017 tapahtumat 

tapahtuma  ajankohta      osallistujia  
   
Hiihtoretki, Laanila 1.-8.4.2017 16+8 
Ruskaretki, Laanila 9.-16.9.2017  9+5 
Kaamoshiihto, Laanila 23.-30.11.2017  6+2 
Kesäpäivät Tampere 15.-17.8.2017 104 
Praha – Kultainen kaupunki 16.-21.03.2017 20 
Pohjois-Italian järvimaisemat ja satumainen 
Sveitsi 
Reippailijoiden Wales 
 

2.-6.5.2017 ja 
9.-13.5.2017 
30.8.-3.9.2017 

47 
23 
36 

 
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 15.8.2017 

Kokous vahvisti yksimielisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat; vuoden 2016 toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Kokouksessa oli paikalla 74 äänivaltaista jäsentä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 8/2017- 8/2018 valittiin yksimielisesti Raili Kuosma, Savonlinnasta. 
Hänen puheenjohtajakautensa on neljäs. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien eläkeläisosastojen 
edustajina: Tuula Strandman, Suonenjoki, Pohjois-Savon edustajana ja Jouko Kaskinen, Naantali, 
Varsinais-Suomen edustajana. Heidän toimikautensa on 2017-2020.  



Tilintarkastajana toimii pankinjohtaja, HT Seppo Koski Kuopiosta, varalla pankinjohtaja, HT 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, 2017 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 8/2017 saakka 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, Suur-Savo, puheenjohtaja 
Sirkka Naire   Ulvila, Satakunta (2017) 
Bertel Nygård   Vöyri, Österbotten (2017) 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018), varapuheenjohtaja 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2017 alkaen 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, puheenjohtaja 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018), varapuheenjohtaja 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020) 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors, Lopelta. 
 
Toiminnantarkastaja 
 
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 alijäämäinen 3.567,06 euroa. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden 
alijäämä kirjataan toimintapääomaan ja siten vähentää OPH-eläkeläiset ry:n omaa pääomaa. 
 
 
Tapahtumat kotimaassa 
Vuosikokous, kesäpäivät ja retket 
 
Kokoonnuimme vuosikokoukseen  ja kesäpäiville Tampereelle  15.-18.7. Päiville osallistui 
kaikkiaan 104 henkilöä ympäri Suomea. Alueosastojen aktiiveille järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 
32 henkilöä lähes jokaisesta osastosta. Tapahtuman alustivat Keski-Suomen alueosaston Anneli 
Kauppinen , Österbottenin alueosaston Bertel Nygård  ja Pirkanmaan alueosaston Ritva 
Ketonen . Heidän esitysten aikana virisi vilkas keskustelu. Hallitus päätti aloittaa 
strategiatyöskentelyn toiminnan kehittämiseksi näiden puheenvuorojen innoittamana. 
 
Tiistai-iltaa vietimme hieman juhlallisemmin ohjelman ja tanssin kera. Juhlan avasi puheenjohtaja 
Raili Kuosma .  Iltaan toi terveisensä myös kesäpäiväemäntä Ritva Ketonen  ja -isäntä Heikki 
Teräväinen . Juhlarunon satavuotiaan Suomen kunniaksi lausui Pirkko Esko . Illan juonsi Juhani 
"Iso J" Fredrikson  ja hän vastasi myös tanssimusiikista. Tampereella kaikki oli suurta, niinpä illan 
komiikasta vastasi Iso A (Anitta Ahonen )! 
 
Keskiviikkona oli kesäpäivävieraille tarjolla vaihtoehtoisesti kotiseuturetki tai lounasristeily 
Hopealinjalla. Kotiseuturetki kiinnosti kesäpäivävieraita ja niinpä lähdimme kierrokselle Tampereen 
nähtävyyksiä katselemaan: Tampereen Tuomiokirkko, Pispala ja Pyynikki . Kierros päättyi 
Museokeskus Vapriikkiin , jossa tutustuimme kiinalaiseen näyttelyyn.  Lopuksi lounastimme 
Ravintola Tampellassa . Myös lounasristeily Hopealinjalla  kiinnosti. Risteilijät saivat nauttia 
Pyhäjärven  upeista maisemista ja samalla nauttia maittavasta lounasta. 
 
Illalla retkemme suuntautui Laukon kartanoon . Kartanon emäntä oli ottamassa meitä vastaan. 
Vietimme hetken Laukon kartanossa, johon tutustuimme juhlakierroksen aikana isäntäväen, Liisa 
Lagerstamin , ja kartanon vanhan rouvan Leena Lagerstamin  opastuksella. He ideoivat myös 
hattukisan, kun huomasivat vieraiden sonnustautuneen hienoihin hattuihin. Tilaisuus oli osa Suomi 
100 vuotta  -hanketta ja siksi halusimme juhlistaa sitä hatuin. Keittiömestari Jarkko Pekosen  
juhlaillallisen aikana tuomaristo kokoontuikin ex tempore ja niin palkittiin hattujen kantajat. Illan 
päätteeksi konsertoi kartanosihteeri Minna Hiltunen  & viisihenkinen Laukko House Band . 
Kokoonpano esittää nostalgisia vanhanajan iskelmiä lämpimässä ja pimenevässä elokuun 
kesäisessä illassa. 
 
Torstaiaamuna kesäpäivävieraat kokoontuivat Tampereen vanhaan kirkkoon lämminhenkiseen 
päätöstilaisuuteen, jossa rovasti Sakari Suuntala  saattoi vieraat turvallisesti kotimatkalle. 
 
Laanilan viikot   
 
Käytössämme oli jälleen tutut ” OKO:n retkeilymajat” eli Aparthotel Kuukkeli Aurora , Laanilassa. 
Palasimme vanhoille tutuille majoille, jossa vietimme yhdessä virkistävää ja rentouttavaa lomaa 
nauttien luonnon kauneudesta ja liikunnan riemusta. Majojen vapauduttua käyttöömme saimme 
jälleen nauttia isomman porukan tuomasta elämästä. Laanilan viikoilla  hiihtämässä (vko 14) oli 
16+8 (eläkeläisetä+toimihenkilöä), ruskavaelluksella (vko 37) 9+5 ja kaamoksessa (vko 48-49 to-
to) 6+2. Toivomme, että jatkossakin Laanilan majat vetävät ja tuovat runsaasti luonnossa 
liikkumisesta nauttivia mukamme. 
 



 
Tapahtumat ulkomailla 
Matkat 
 
Vuonna 2017 eri matkakohteita oli tarjolla neljä, joista yksi oli reippailumatka ja kaksi Eurooppan ja 
yksi Kuuban suuntautuva matka. Vuoden 2017 ulkomaan matkoista ei toteutunut Kuuban matka  
osallistujien vähyyden takia. Matka olisi saattanut peruuntua muutenkin, sillä alueella riehuneet 
hurrikaanit runnoivat saaren. Muut matkat vetivät hyvin ja Pohjois-Italian järvimaisemat matka 
yllätti järjestäjät runsaalla osanotolla, joten sille matkalle järjestimme toisen vastaavan matkan 
viikkoa myöhemmin. 
 
 
Praha – kultainen kaupunki   
Matka tehtiin 16. - 21.03.2017. Matkalle osallistui 20 henkilöä. Vierailimme kuuluisalla Nizborin  
kristallitehtaalla. Ihailimme panoraamatasanteella Prahan maisemaa Vltava -joen yli. Teimme 
kävelykierroksen ja tutustuimme Prahan nähtävyyksiin kävellen. Teimme lounasristeilyn Vltava-
joella ja näimme Prahaa joelta käsin. Teimme kokopäiväretki Tsekin kuuluisimpaan olutpanimoon 
Plzensky Prazdrojiin , Pilsner Urquell  on panimon kuuluisimpia oluita. Lounaalle pysähdyimme 
Zbirohin  linnaan, mikä myös oli mielenkiintoinen kohde. Illalla menimme Laterna Magika -
teatteriin. Esitys oli hauska sekamelska pantomiimia, musiikkia, tanssia ja elokuvaa. Teimme 
retken Velke Zernosekyyn , arvostetulle viinitilalle. Paluumatkalla nautimme herkullisen lounaan 
mielenkiintoisessa torniravintolassa, Ravintola Dobra Basta . Teimme retken Kutna Horaan , joka 
on ollut UNESCON maailmanperintölistalla vuodesta 1995. Perillä Kutna Horassa tutustuimme 
erikoiseen luukirkkoon, Kaikkien Pyhien Kappeli Sedlec . Kirkon koristelu oli tehty ihmisluista, 
joita oli kaivettu esiin kirkon ympäriltä. Seuraava kohde oli gotiikkaa edustava viisilaivainen Pyhän 
Barbaran  katedraali, jonka upeat lasimaalaukset ja alttarit saivat haukkomaan henkeä. Illalla 
lähdimme vielä läksiäisillalliselle Ravintola U Dvou Panuun . 
 
Pohjois-Italian järvimaisemat ja satumainen Sveitsi   
Matka tehtiin 2.-6.5. ja 9.-13.2017. Meitä oli matkalla kahdessa ryhmässä, sillä matka sai tosi 
suuren suosion. Ensimmäisellä matkalla mukana oli 47 ja jälkimmäisellä 23 matkaajaa! 
Lähestyessämme Pohjois-Italian järvimaisemia kohosivat Alpit , kuin tyhjästä eteemme ja saimme 
ihailla niiden lumihuippuisia vuoria. Ajoimme upealle Comojärvelle , jossa majoitumme kahdeksi 
päiväksi rentoa elämänmenoa tarjoavassa Comon  kaupungissa Tutustuimme ihastuttavaan 
Comon kaupunkiin kävellen. Näimme piazza Duomon eli tuomiokirkkoaukion ja mahtavan 
tuomiokirkon Duomon  sekä Broletto -palatsin, entinen kunnantalo 1200-luvulta ja sen tornin La 
Torre del Comune . Kierros päättyi Piazza Cavour-aukiolle, jonka laidalla oli satama. Nousimme  
hammasratajunalla 700 metrin korkeudessa olevalle Brunate -vuorelle ihailemaan kaunista 
näkymää Comojärvelle ja kaupungin sydämeen. Seuraavat kaksi päivää vietimme taiteilijoiden ja 
kirjailijoiden suosimassa viehättävässä Stresan  kaupungissa, Lago Maggiore  -järven rannalla, 
jonka taustalla siinsivät Alppien lumipeitteiset huiput. Lounaan jälkeen lähdimme pienelle 
veneretkelle Isola Bella -palatsiin ja sen puistoon, jonka rakennutti 1600-luvulla barokkityyliin 
Borromeo -suku. Näimme upeat juhlavat salit sekä koristeet ja maalaukset. Kävimme myös ns. 
grottassa, simpukoin ja järvikivin koristetussa luolassa, jossa Borromeot vilvoittelivat kesähelteellä. 
Tällä matkalla kävimme myös Sveitsin puolella Luganossa , jossa  tutustuimme  mm. kuuluisan 
sveitsiläisen suklaan valmistukseen sekä  Locarnossa , josta nousimme Centovalli "Sata 
laaksoa”  -junalla 800 metrin  korkeuteen vuorten yli Domodossolaan . Reitin varrelle jäivät 
laaksot, vuoret ja vihreät niityt sekä ihastuttavat pikkukylät. Matka Locarnoon teimme laivalla 
Maggiore -järveä pitkin upeista maisemista nauttien.  
 
Reippailijoiden Wales  
Matka tehtiin 30.8.-3.9.2017. Me, 36 innokasta reippailijaa tutustuimme ihastuttavaan ja 
tuntemattomaan Walesiin . Pohjois-Walesissa on sekä merenrantaa että vuoristoa, kanaaleja ja 
pieniä kyliä. Kävelyreittimme kulkivat sisämaassa ja Irlannin  meren rannalla. Päivittäiset 
kävelytmatkat olivat noin 10 km ja ne tehtiin aamupäivällä. Kulku oli tasaisella maalla, joskin Great 
Orme  -niemenkärjen kiertäminen oli nousua toinen puoli ja laskua vastaavasti toinen puoli. Matkan 



aikana näimme Walesin monet kasvot. Llangollen  oli sisämaassa ja suosittujen kanavareittien 
varrella. Sen läpi virtasi Dee-joki, joka antoi paikkakunnalle oman leimansa. Läheiset kukkulat ja 
rehevä kanavanvarsi hurmasi meidät kaikki. Irlannin meren rannikolla sijaitseva Llandudnon  
rantalomakaupunki ja mahtava Great Orme antoivat oman unohtumattoman vaikutuksen 
matkalaisten mieliin. Mukaan saattoi lähteä vaikkei halunnut reippailla. Silloin vietettiin aikaa 
omatoimisesti retkikohteessa, toisten reippaillessa. 
 
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 2017 päättyessä eläkeläisiä oli 11049. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 672 eläkeläistä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 

  Alueosasto          henkilömäärä (2016) 

Etelä-Pohjanmaa 357 (343) 

Etelä-Suomi 1137 (1049) 

Kaakkois-Suomi 621 (591) 

Kainuu 198 (178) 

Keski-Pohjanmaa 320 (305) 

Keski-Suomi 473 (458) 

Lappi 362 (333) 

OPK-eläkeläispiiri 2953 (2717) 

Pirkanmaa 698 (670) 

Pohjois-Karjala 475 (439) 

Pohjois-Pohjanmaa 501 (481) 

Pohjois-Savo 479 (445) 

Satakunta 577 (555) 

Suur-Savo 429 (401) 

Sydkusten 121 (107) 

Varsinais-Suomi 1110 (1077) 

Österbotten 238 (228) 

  

Yhteensä 11049 (10379) 
 
Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Tulemme edelleen saamaan lähivuosina paljon uusia eläkeläisiä. Osa heistä on ollut aktiivisesti 
mukana OPH:n toiminnassa. Heistä toivommekin saavamme uusia aktiivisia jäseniä joukkoomme. 
Jäsenistömme toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja tiedottamisen 
ajantasaistamiseen ovat vahvat. 


