
OPK-eläkeläiset 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017   

Kertomusvuosi oli OPK-eläkeläisten 41. toimintavuosi. Toiminta on jatkunut entiseen tapaan teemallisin 
kuukasitapaamisin, vierailuin, tutustumisretkin, teatteriretkin eli toiminnoin, jotka kiinnostavat jäsenistöämme. 

Hallituksen/Toimikunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja      Heikki Hirvonen 
Varapuheenjohtaja      Pirjo Pöntynen 
Sihteeri                      Matti Ristimäki   
Rahastonhoitaja Kirsti Malmi 
Muut jäsenet  Mari Erma 
  Mauri Levomäki 
     
Toiminnantarkastajat     Sirpa Koivula ja Markku Järvinen, varalla Marjatta Leppänen 
 
Hallitus/Toimikunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa.   
 
Vuosikokous 
 
Vuosikokous pidettiin 27.2.2017 OP:n auditoriossa. Kokoukseen osallistui 35 jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin ohjesäännön mukaiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Puntila, sihteerinä Matti 
Ristimäki ja pöytäkirjantarkastajina Eeva Voutilainen ja Heikki Hirvonen.  
 
Talous 
 
Toimintamme rahoitus on ollut OP-keskuksen tukemaa kattaen kuukausikokouksien tilat, kahvitarjoilut ja 
joulujuhlan. Jäsenemme ovat itse maksaneet tapahtumien matkat sekä teatteri-, sisäänpääsy- ja 
konserttiliput. OPK-eläkeläiset ei ole perinyt erillistä jäsenmaksua. 
 
OPH-eläkeläiset ry:ltä saimme toiminta-avustusta 0,75 euroa jäseneltä eli 2 037,75 euroa ja 40. 
toimintavuoden johdosta lahjoituksen toimintamme tukemiseksi 100 euroa.  
  
Tiedottaminen 
  
Jäsenistölle tiedottamisen kanavana on käytetty OPH-eläkeläiset ry:n nettisivuilla oleva OPK-eläkeläisten 
omia sivuja. Sivut löytyvät osoitteesta www.oph-elakelaiset.fi ja siellä Alueosastot-palstalla OPK-eläkeläiset.  
Näitä nettisivuja päivitettiin vuoden aikana 10 kertaa. Tiedotteita, joita tuotettiin liitteeksi OP:n uutiskirjeisiin 
senioreille, julkaistiin 3 kpl. OP lähettää uutiskirjeet senioreille sähköpostiosoitteisiin, joiden ylläpidosta se 
huolehtii. OPK-eläkeläisillä ei ole käytössään omaa sähköpostiosoitteistoa. 
OPK-eläkeläisillä on käytössä Facebookissa oma suljettu sivusto, jonne jäsenistöllä on mahdollisuus kirjata 
omia kommenttejaan ja ladata kuvia tapahtumistamme. Sivustoa on käytetty myös tapahtumia markkinoita-
essa. Sivuston ylläpitäjinä ovat toimineet Heikki Hirvonen ja Sakari Eränen. Sivuston käyttäjiksi oli vuoden 
lopussa rekisteröitynyt 116 jäsentä. 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Kuukausitapaamiset on pidetty tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa kuukauden neljäntenä 
maanantaina Vallilassa OPn Vääksyntien auditoriossa. Kuukausitapaamisiin ilmoittaudutaan ennakkoon 
tarjoilun ja tilavarausten vuoksi.  
 

• Tammikuun 23. pv aiheena oli Teollisuuskadun seudun historia. Aiheesta esitelmöi Helsingin 
kaupunginmuseon tutkija Marja Pehkonen. 



OPK-eläkeläiset 

• Helmikuun 27. pv oli vuosikokous. Ennen kokousta OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen esitti 
talouskatsauksen lähiajalle. 

• Maaliskuun 27. pv aiheena oli Stadin slangi, josta puhui Esko Vepsä. 
• Huhtikuun 24. pv aiheena oli kirja "Presidentti ja toimittaja", jota esitteli kirjan kirjoittaja, toimittaja 

Maarit Tyrkkö. 
• Touko – elokuussa ei ollut kuukausitapaamisia. 
• Syyskuun 25. pv aiheena oli luento kotimuseoista otsikolla "Koti täynnä taidetta ja tunnelmaa". 

Aihetta esitteli ”museovinkkaaja” Soili Poikonen.  
• Lokakuun 23. pv aiheena oli Kansallismuseo, sen toiminta ja suunnitelmat sekä Kansallismuseon 

ystävät-yhdistys. Aiheesta esitelmöi Kansallismuseon ystävät -yhdistyksen varapj. Timo Sarvilinna.  
• Marraskuun 27. pv aiheena oli sukututkimus, josta esitelmöi Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Kari-Matti Piilahti. 
• Joulukuun 15. pv oli eläkeläisten jouluateria OP Vallilan tiloissa yhdessä Helsingin OP:n eläkeläisten 

ja Pohjolan senioreiden kanssa. OPn tervehdyksen tilaisuuten toi johtaja Heini Dahlström ja 
musiikkiesityksestä vastasi Trio Barone OP:stä. Nautimme OP:n tarjoamasta hyvästä jouluateriasta 
ja hyvästä seurasta sekä tunnelmasta.  

  
Kuukausitapaamisissa on ollut keskimäärin 55 eläkeläistä (osallistumiskertoja 386) ja jouluaterialle 
osallistui 393 eläkeläistä. 

 
Kulttuuri, vierailut ja retket 

 
Kevät- ja kesäkaudella  

- 16.2. tutustuimme Fazerin uuteen vierailukeskukseen, 53 osallistujaa. 
- 1.3. tutustuimme Musiikkitaloon ja seurasimme RSO:n keskiviikkosarjan kenraaliharjoitusta, 29 

osallistujaa, joista taloon tutustumiskierrokselle osallistui 27. 
- 23.5. opastettu kävelykierros Kruunuhaassa teemalla ”Rakkautta ja rikoksia”, osallistujia 22 henkilöä. 
- 27.5. vierailimme Sinebrycoffin museossa, jossa tutustuimme Caesar van Everdingen näyttelyyn ja 

Fanny Sinebrycoffin johdolla kotimuseoon, osallistujia 18 henkilöä. 
- 9.8. tehtiin perinteinen kesäretki Tampereelle. Kohteena Pyynikin kesäteatterin musikaali 

Niskavuoren nuori emäntä ja Työväen museo Werstas Finlaysonin tehdasalueella. Retkelle osallistui 
39 henkilöä. 

Syyskaudella 
- 19.10. tutustuimme Reitzin kotimuseoon, osallistujia 23 henkilöä. 
- 25.10. kävimme katsomassa Espoon Teatterissa komedian Pomo, osallistujia 18 henkilöä. 
- 29.10. kävimme katsomassa Keravan Oopperassa laulunäytelmää Jääkärin morsian, osallistujia 35 

henkilöä. 
 

Tapahtumiin osallistumisia oli yhteensä 237 kpl. 
 
OPH-eläkeläiset ry:n toimintaan osallistuminen 
 

- Olimme mukana OPH-eläkeläisten kesäpäivillä Tampereella 15.-17.8. Kesäpäivien yhteydessä 
järjestettiin OPH-eläkeläiset ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous, johon osallistui OPK-eläkeläisten 
edustajana puheenjohtajamme Heikki Hirvonen.   
 

Lämmin kiitos aktiivisille eläkeläisillemme ja niille tahoille, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin eri tavoin.  
 
OPK-eläkeläiset 
Toimikunta/Hallitus 


