
OPKOPKOPKOPK----eläkeeläkeeläkeeläkelllläisetäisetäisetäiset    ToimintasuunnitelmaToimintasuunnitelmaToimintasuunnitelmaToimintasuunnitelma    

 

       1(2) 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

42. toimintavuosi 

Tiedottaminen OPK-eläkeläisille  

Tiedotamme toimistamme ja tapahtumistamme  

• OPH-eläkeläisten nettisivulla. Jäsenille suositellaan käymään säännöllisesti, esim. kuukauden ensimmäisellä 

viikolla katsomassa näitä sivuja osoitteessa http://www.oph-elakelaiset.fi/ . OPH-eläkeläisten etusivun 

vasemmalla palstalla Alueosastot-otsikon alta löytyy linkki OPK-eläkeläisten sivulle. Linkki kannattaa tallentaa 

suosikkeihin, jotta sivu löytyy jatkossa nopeasti.  

 

• OP:n uutiskirjeissä senioreille. OP lähettää näitä uutiskirjeitä sähköpostiosoitteisiin oman aikataulunsa 

mukaisesti, joten niissä olevien tiedoteliitteiden aikataulutiedot voivat olla vain suuntaa antavia. 

Yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista löytyvät aina OPH-eläkeläiset-nettisivulta. Mikäli OP:n eläkeläinen ei saa 

OP:n uutiskirjeitä senioreille sähköpostiin, hänen tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja muutokset 

osoitteella opset.uutiskirjeet@op.fi.  

 

• Infoa toiminnastamme saa myös omaan suljetun OPKn eläkeläisten Facebook-sivuston kautta. Sivuilla voi 

jokainen rekisteröitynyt OPK:n eläkeläinen käydä keskusteluja ja julkaista vaikka kuvaraportteja retkiltämme. 

 

Tapaamiset vuonna 2018 

Vuoden 2018 kevätkaudella tapaamiset ovat tammi-huhtikuussa joka kuukauden neljäntenä maanantaina klo 14 

alkaen OP Vallilan toimitalossa, Vääksyntie 4 auditoriossa. Sisäänkäynti on osoitteessa Vääksyntie 4. Tapaamispäivien 

aiheet ja tiedot kokoontumispaikasta ovat luettavissa OPH-eläkeläisten nettisivuilla OPK-eläkeläisten osiossa. 

Kuukausitapaamisiin on ilmoittauduttava etukäteen tarjoiluiden järjestämisen ja tilavarausten vuoksi kuukausi-

tiedotteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Myös ilmoituksen peruutuksista on ilmoitettava, jotta vapautunut paikka 

voidaan täyttää mahdollisesti jonoon jääneillä henkilöillä. Kuukausikokousten ajankohdat ovat seuraavat: 

• Maanantaina 22.1. aiheena on kuvataiteilija Ellen Thesleffin taide ja hänen elämänsä. 

• Maanantaina 28.2. vuosikokous. Ennen kokousta OPn pääekonomistin Reijo Heiskasen talouskatsaus. 

• Maanantaina 26.3. aihe on vielä avoin. 

• Maanantaina 23.4. aihe on vielä avoin. 

• Touko – elokuussa ei ole kuukausitapaamisia. 

• Maanantaina 24.9. 

• Maanantaina 22.10. 

• Maanantaina 26.11. 

• Joulukuussa joulujuhla. 
 

Teatteri- ja muu kulttuuritarjonta kevätkaudella 2018 
 

Jatketaan toimintaa entiseen tapaan teatteri- ja näyttelykäynneillä sekä vierailuilla.  

• Toteutettu 1.2.2018 Kreivitär Amalien draamakierros Aleksanterin teatterissa. 

 

Muu toiminta, vierailut ja retket kevätkaudella 2018 
 

Jatketaan toimintaa entiseen tapaan tutustumiskäynneillä, retkillä yms. aktiviteeteillä. 

• Tutustuminen eduskuntataloon 20.2.  

• Retki Tampereelle 16.5.: tutustuminen Milavida-museoon ja Laukon kartanoon.   

• Suunnitelmissa on myös mm. tutustuminen OP-museoon ja -taidekokoelmaan, teatteriesityksiä sekä 

näyttelykäyntejä.  
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Tietoa teatteriesityksistä, näyttelyvierailuista ja muista tapahtumista saa kuukausitapaamisissa ja OPH-eläkeläisten 

nettisivuilta OPK-eläkeläisten osiosta. Toimikunnan jäsenet ottavat mieluusti vastaan ehdotuksia mielenkiintoisista 

kohteista, joihin voisimme tutustua. 

 

OPK-eläkeläiset toimintaan osallistuminen 

 
OP:n ja sen tytär- ja lähiyhteisöiden eläkeläisten toimintaan voi osallistua jokainen, joka saa eläkettä OP-Eläkekassasta 

ja/tai OP-Eläkesäätiöstä. Toimintaan voi osallistua myös pääkaupunkiseudulle muuttanut OPH-eläkeläiset ry:n jäsen.  

OPH-eläkeläisten kotisivuilla on "Uuden jäsenen yhteystietolomake", jolla uusi eläkeläinen voi ilmoittautua jäseneksi. 

OPH-eläkeläisten toiminnanjohtaja välittää tiedon sille alueosastolle, jonka toimintaan uusi jäsen haluaa osallistua.  

OPH-eläkeläiset laatii OPH-eläkeläisistä ja alueosastoista myös pienen esitteen, josta uudet eläkeläiset saavat tietoa 

OPK-eläkeläisistä. OP-eläkesäätiö lähettää tämän esitteen uudelle eläkeläiselle eläkepäätöksen yhteydessä. 

OPK-eläkeläisten toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja 

yhteishenkeä tuomalla arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 

OPK-eläkeläiset ei toistaiseksi peri jäsenmaksua. 

OPK-eläkeläiset järjestää jäsenilleen kokoontumisia, tapahtumia, vierailuja, retkiä, teatteri- ja taidenäyttelykäyntejä, 

yms. mielenkiintoista toimintaa. Tilaisuudet, vierailut ja retket yms. tuotetaan omakustannusperiaatteella. 

Kuukausitapaamiset ovat maksuttomia. 

OPK-eläkeläisten toimintaan eläkeläinen voi tutustua OPH-eläkeläiset ry:n nettisivuilla OPK-eläkeläiset –osiossa 

osoitteessa  http://www.xn--oph-elkeliset-gfbd.fi/alueosastot/opkn-elakelaispiiri . 


